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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.
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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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2.3.4 Hoge zelfvoorzieningsgraad indeEG
Sindshet beginvandejaren80 isde zelfvoorzieningsgraad
vandeEGbovende 100Zgeweest.Ditheeftgeleid toteengrote
concurrentie vanaanbiedersvanvarkensvlees eneen laagprijsniveau.Producenten inlandenwaardezelfvoorzieningsgraad lager
isdan 100Zhebben erbelang bijdatde importwordt belemmerd.
Ditgeldtmet name inperiodenmet geringemarges indevarkenshouderij.Dituit zichonderandere instrenge controles ophet
voorkomenvan ziekten,bacteriën envirussen aandegrens (Italië,Engeland, Duitsland),hetblokkerenvantransportvanvarkensenvarkensvlees enzelfsdevernietiging vandelading
(Frankrijk).OoknadetoetredingvanPortugal enSpanje isde
zelfvoorzieningsgraad indeEGhoog enzullendeproducenten in
de importlanden blijven zoekennaarmiddelen terbeperkingvande
invoer.Deexportmogelijkheden voorvarkensvlees buitendeEG
(bijvoorbeeld Amerika enJapan)zijntotdusverbeperkt envoor
levendevarkensnihil.
Omdat inandere landbouwsectoren deproduktiedevraagveelalovertreft zaldedruk opdevarkenshouderij groot blijven.De
komendejaren zalrekening gehoudenmoetenwordenmet tijdelijke
actiesenmaatregelen vandenationale overheden enboerendie
import vanvarkens envarkensvlees proberen tegen tegaan omop
dezewijze deeigenvarkenshouders tebeschermen.

2.4 Motievenvoorde levendeexport
Voor debestaande groeiende handel inlevendevarkensworden
inde literatuurvelemotieven genoemd.Afgezienvandeexport
naarBelgië betreft het steedshandel tusseneennetto-importgebied eneennetto-exportland. Het ligt dusvoordehand datde
handel isgebaseerd opeentekort aanvarkens envarkensvlees in
het enegebied eneenoverschot inhetanderegebied.Voordeze
gebieden dient devraag beantwoord tewordenwaarom eendeelvan
devarkens niet inNederland maar inhet importland geslacht en
verwerktwordt.
Inhet algemeenworden devolgende redenengenoemd voorde
•exportvan levendevarkens:
1. Inhet importland wilmenover "vers"vleeskunnenbeschikken, zodatmenweetwatmenheeft,omdat het langer houdbaar
isenomdat erbetereverwerkte produkten (o.a.worsten)van
gemaakt kunnenworden.Ditargumentwordt gebruikt doorafnemersdie leverenaanhet traditionele distributiekanaal
(slagers).Demoderne grootschalige distributiekanalen
hechtengeenofweinigwaardeaanditaspect;
2. Een onderbezetting vanbuitenlandse slachterijen.Deslachtkostenvoorde laatstedieren (inditgeval geïmporteerde
varkens)zijn laag.Hierdoorkunnendeslachterijeneen
meerprijs betalenvoordegeïmporteerde dieren.Ditmotief
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

geldtmetnemevoordeslachterijen indeDuitse,Franseen
Italiaanse concentratiegebieden. Deonderbezetting isdeels
eengevolgvanhet instandhoudenvanopenbare slachterijen
(o.a.inItalie).Doorsubsidieszijndeslachtkosten laag.
Lagereslachtkosten inhetbuitenland invergelijking met
Nederland.Ditmotief ismetnameeindjaren '70enbegin
jaren '80vaakgenoemd.Sindshetbeginvandejaren '80is
inNederland invergelijkingmet andereEG-landensprakevan
eenbeperkte loonkostenontwikkeling.Voortszijn inNederlanddekeuringstarieven verlaagd.
HetNederlandsevarken isquauniformiteit entypeaantrekkelijkvoordeslachterij.Deuniformiteit betreft criteria
als spekdikte,vleespercentage entype.Deexporteurs kunnen
daarnaast veelalvoldoenaanwensenmet betrekking toteen
zekere spreiding ingewichtsklasse eneenminimum percentage
vrouwelijkedieren.Daarnaast geldtdatonderdehuidige
nederlandse slachtvarkens invergelijking met de buitenlandse rassenenkruisingenweinig dierenvoorkomenmetp.s.evlees.
Het transport van levendedieren is invergelijking methet
transport vanvarkensvlees relatief goedkoper geworden.Dit
komt onderanderedooraanpassingenvandevrachtauto's aan
defysiekegeaardheid vandedieren,met dientengevolge een
geringere sterfte tijdenshettransport endemogelijkheid
ommeerdierenpervrachtauto tekunnen transporteren.
Het (lage)prijsniveauvanNederlandse varkensopde exportmarkt biedtdeafnemersdemogelijkheid het prijspeilvanin
het eigen land geproduceerde varkenstedrukken.Omdat de
kwaliteit evenwel relatief gunstig iszijnde buitenlandse
afnemersveelal bereid omvoorNederlandsevarkenstot 3à5
centperkilomeer tebetalen danvoorbinnenlandsevarkens;
Doorde import van levendedierenkunnen buitenlandse
slachterijen zelfhet "vijfde kwartier"totwaarde brengen.
Deexportvan levendevarkensspeelt inoptijdelijkeof
kleinedeelmarkten alsaanvulling opdeexport vangeslachte
ofverwerkte produkten.Naar Italiëworden bijvoorbeeld voor
Nederlandse begrippen zware slachtvarkens getransporteerd
die inNederland vanwege hungewicht inprijs sterkgekort
worden terwijl inItaliëvoordezegewichten toeslagenwordengegeven.Verderwordt ingespeeld opdegrotevraag (en
relatief hogeprijs)indezomermaanden inSpanje.De levendeexportvultopdezewijzedeexport vanvarkensvlees aan
(ziehoofdstuk6).

Alsbelangrijkstemotievenvoordeexportvan levende
slachtvarkens ziendeexporteurs blijkensdedoorhetLEI
gehouden enquêtedeprijs,hettypeenhet gemiddeld gewicht van
concurrerend aanbod.Bijexportvanmestbiggenzijndeprijs,
uniformiteit,vitaliteit engroeipotentiedebelangrijkste
motieven (ziebijlage 1en2).
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Voordeexportvan levendedierenvanNederland naarBelgië
kandebehoefte aanversvleesnauwelijkseen rol spelen.België
isnamelijknetto-exporteurvanvarkensvlees,maarooksinds 1980
netto-importeur van levendevarkens.Deproduktievanvarkensvlees isvanaf 1980niet ofnauwelijksgestegen.Ookhet aantal
slachtingen is inBelgiëniet ofnauwelijks toegenomen.
Het iswaarschijnlijk datde import van levendevarkens inBelgië
voornamelijk ontstaatdoordat debestaande slachtcapaciteit
andersonderbezet raakt.Daarnaast speeltmeedatvanuitNederland eenslachtvarkenwordt aangebodenmet eengunstigeprijs-/
kwaliteitsverhouding. BovendienwetendeBelgische slachterijen,
uitsnijderijen envleeswarenfabrieken hetvarkenmiddelshoogwaardige produkten betertevaloriseren.
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3. De vraag naar varkensvlees inde EG-12
Indithoofdstukwordt deomvangvandavarkansmarkt inda
verschillende EG-landanandaontwikkelingdaarin onderda loep
genomen.Omdatdemarktomvang daresultante isvanhet aantal
inwonersenda consumptie parhoofd, zalopdezevariabelenworden ingegaan.Mat behulpvangegevensoverbavolkings-en inkomensontwikkeling enconsumentengedrag zalaanschattingworden
gemaakt vanhetvarkensvleesverbruik indenabije toekomst.Met
behulpvande inhoofdstuk4aandaordekomendeproduktiecijfers
indeverschillende lidstatenenprojectiesvoordekomendejaren
wordt getracht daaruit de importruimtavoor levende slachtvarkens
envarkensvlees afte leiden.Tenslotte zaldan inhoofdstuk6
eenschattingwordengemaaktvandeexportmogelijkheden van
Nederlandse varkens envarkensvlees indekomendejaren.
Wellicht tenovervloede zijeropgewezendat het hierbij
meergaat omdetrenddanomhet absoluteniveauvandevermelde
cijfers.Door thansnogniet tekwantificerenonzekerheden kande
werkelijke ontwikkeling derhalve afwijkenvanhet geraamdeniveau.Dit geldtmetnamevoordeexportmogelijkhedennaar Spanje
indekomendejaren.
3.1 Bevolkingsontwikkelingen
Intabel 3.1 zijndebevolkingscijfers vande verschillende
EG-landenweergegeven endeteverwachten ontwikkelingen daarin.
Tot enmet hetjaar 2000wordt nog eentoeneming vande
totale EG-bevolking verwacht.Wel zaldebevolkingsgroei na 1985
naarverwachting aanzienlijk tragerverlopendan inde afgelopen
jaren enookaanzienlijke regionaleverschillen te ziengeven.
Metuitzondering vanhet eigen land zalde bevolking opde
traditionele,nabijgelegen afzetmarkten voorNederlandse varkens
envarkensvlees -België enDuitsland -substantieel verminderen.
Dit geldtmetnamevoorhetNoorden enMiddenvan Duitsland,
waarop onze afzet naarDuitsland isgeconcentreerd enwaar tussen
1985enhetjaar 2000eenteruggang vandebevolking met circa6X
wordt verwacht. Inde Zuidduitse deelstatenBaden-Württemberg en
Beieren zullendebevolkingscijferszichongeveer kunnen handhavenophet huidige niveau.
Opdeverderaf gelegen traditionele afzetmarkten zaldebevolking inFrankrijknog substantieel en inItalië licht toenamen.Daarbij is,evenals inDuitsland, optemerkendat debevolking zichconcentreert innieuwehoogontwikkelde industriële
centra rondhetAlpenmassief.
Da sterkstebevolkingsgroei zalplaatsvinden inmeer recentelijktotdeEGtoegetreden landenwaarde levensstandaard nog
vrij laag is,maarwaardepotentiële consumptiegroeivanvarkensvlees relatief groot is.Vandeze landen isIerland niet te
beschouwen alspotentiëleafnemervanNederlandsevarkensenzijn
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Tabel 3.1 Bevolkingsontwikkeling inde EG
Land

Bevolking (x 1000)
1980

1985

1990
1)

Index
2000
1)

1965
1990
2000
t.o.v. t.o.v. t.o.v.
1980
1985
1985

België/Luxemburg
10.212 10.225 10.070
9.973 100,1
98,5
97,5
Duitsland
61.566 61.024 60.665 59.198
99,1
99,4
97,0
Frankrijk
53.880 55.172 56.100 57.900 102,4 101,7 104,9
Italië
56.434 57.127 57.300 56.000 101,2 100,3 101,5
Nederland
14.150 14.491 14.777 15.213 102,4 102,0 105,0
Verenigd Koninkrijk 56.314 56.618 56.724 57.664 100,5 100,2 101,9
Ierland
3.401
3.540
3.600
4.100 104,1 107,3 115,8
Denemarken
5.123
5.114
5.135
5.163
99,6 100,4 101,1
Griekenland
9.643
9.935
9.900 10.400 103,0
99,6 104,7
Spanje
37.366 38.602 39.600 41.100 103,3 102,6 106,5
Portugal
9.909 10.157 10.497 11.141 102,5 103,3 109,7
EG-6
EG-10
EG-12

196.242 198.039 198.912 200.284
270.723 273.199 274.471 277.631
318.018 321.958 324.568 329.872

100,9
100,9
101,2

100,4
100,5
100,8

101,1
101,6
102,5

1)
Prognose
Bron: Eurostat

Figuur 3.1 Procentuele verandering van de bevolking in de EG in het jaar 2000
t.o.v. 1965 op basis van prognose Eurostat.
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Griekenland, Spanje enPortugal ditmisschien optermijn.Verwachtwordt dat inde laatste drie lidstaten debevolking tussen
1985en2000zaltoenemenvan58,7min.tot 62,2min.(-f 6,61)
tegenover eentoenemingvan slechts 1,1X indezesoorspronkelijke lidstaten.

3.2 Hetverbruikvanvarkensvlees
3.2.1 Hetverbruik indeEG-10
Infiguur3.1 iseenoverzicht gegevenvande ontwikkeling
vanhetvleesverbruik naarsoort indeverschillendeEG-landen.
Onder invloed vanderecessiedaaldehet totalevleesverbruik in
de "EGvandetien"van89,3kgperhoofd in1980tot88,6kgin
1983.Het (lichte)economische herstel inrecenterejarenresulteerde ineengemiddelde verbruiksgroeimet 1kgperhoofd per
jaar tot eenvoorlopig geraamd totaalvleesverbruik indeEG-10
van 92kg in1986.
Het totalevleesverbruiknam indeperiode 1980tot 1986toe
met 2,7 kgperhoofd.

Tabel 3.2 Verdeling EG-vleesverbruiknaarsoort inkgperhoofd
Vleessoort

1980

1986

Varkensvlees
Gevogelte
Rund-enkalfsvlees
Schape-engeitevlees
Overigevlees
Totaal vlees

37,0
13,8
25,8
3,6
9,1
89,3

38,3
15,6
25,6
3,4
9,1
92,0

Verschil
+ 1,3
+ 1,8
- 0,2
- 0,2
0
+ 2,7

Indien zich indeperiode 1987-1995geendaling inhet reëel
besteedbaar inkomenvoordoet lijkt eentotaalvleesverbruikvan
96kg indeEG-10 in1995zeeraannemelijk.Deze stijging ismet
0,5 kgperhoofd perjaarnamelijk ongeveer gelijk aandie inde
periode 1980-1986diemet name indejaren 1981 en 1982werdgekenmerkt dooreenstagnatie indegroeivanhetverbruik onder
invloedvandeeconomische recessie.Gelet opdeautonome stijgingvanhet indeEGnogvrij lageverbruikvangevogelte zal
hiervan zeker 1,5 kg inbeslagworden genomendoorpluimveevlees.
Verondersteld wordtdathet hoofdelijkverbruikvan schape-en
geitevlees envanoverigvlees (overwegend orgaanvlees)niet zal
veranderen.Onderdezeaannames resteert 2,5kgvoordetoeneming
vanhethoofdelijkverbruikvan rund-enkalfsvleesenerzijdsen
varkensvlees anderzijds.Tussendeze beide groepen bestaat een
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scherp« concurrentie opbasisvanprijsverhoudingen enconsumentenvoorkeuren-iDe laatstejarenkanhieraan doordeweertoenemende bestedingsruimte nog eendimensieworden toegevoegd, namelijkeengroeiend kwaliteitsbewustzijn bijdeconsument. Inde
meerwelvarende lidstatenmet een relatief hoogvleesverbruik is
eentrend ontstaanwaarbij deconsument vleesmetmeer structuur,
een lagervochtgehalte,meerkleurenmeer smaaklijkttegaan
prefereren,mitshetvleesmageris.
Hoeweldeeffectenhiervannauwelijks zijn inte schatten
lijkt eenonbelemmerde groeivanhetvarkensvleesverbruik inde
EG-10nieterg aannemelijk.Hetstagnerende varkensvleesverbruik
inlandenalsFrankrijk,Engeland enIerland,waarde concurrentievanhoogkwalitatiefrundvlees relatief sterk is,zouhiervoor
aleenaanwijzing kunnen zijn.IndeZuideuropese landenwordt
hetverbruikvanvarkenvleesvooralsnog gekenmerkt doorgroeien
zijnopkorte termijn geenveranderingen inhet consumentengedrag
teverwachten.Centraal staatdeeisdatvarkensvleesvoorhet
vers-circuit.magermoet zijn. Inde landenmet een relatief hoog
varkensvleesverbruik (Duitsland enDenemarken)zalde toeneming
van hetverbruik beperkt zijndooroptredende verzadigingsverschijnselen.
Om eenaantal redenenwordt indekomende jaren eentoenemend verbruikvan rundvleesverwacht.Deeerstegrondvoordeze
verwachting isgebaseerd opeenonder invloed vandemelkcontingentering teverwachten groeivanhet aanbodvankwaliteitsrundvlees dat opextensievewijze zalworden geproduceerd opde
vrijgekomen grond.Hierdoor zalhetprijsverschil tussen rundvlees envarkensvleesvermoedelijk kleinerworden.Devolgende
redenvoordezeaanname ishet indemeeste lidstaten optredende
herstel van.dekoopkracht nahet dieptepunt in 1982/83.Inde
periode 1980totenmet 1983verminderde hetverbruikvan rundenkalfsvlees namelijkmet 1,5 kgtot 24,3kgperhoofd (EG-10).
Van 1983 tot 1986herstelde hetverbruikvanrundvlees zichtot

Tabel 3.3 Ontwikkeling vanhet hoofdelijkvleesverbruik inkg in
deEG-10met een raming voor 1995
Vleessoort

1980
kg

Varkensvlees
Gevogelte
Rund- enkalf svlees
Schape-enge itevlees
Overig vlees
Totaalvlees
Bron:LEI.
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1986
X

37,0 41,4
13,8 15,5
25,8 28,9
3,6
4,0
9,1 10,2
89,3 100,0

kg

1995
X

38,3 41,6
15,6 17,0
25,6 27,8
3,4
3,7
9,1
9,9
92,0 100,0

kg

X

39,8 41,5
17,1 17,8
26,6 27,7
3,4
3,5
9,1
9,5
96,0 100,0

25,6kg (+1,3kg).Dezetoenemingwasgroterdandegroeivan
hetvarkensvleesverbruik indezelfde periodemet 1,2kgtot38,3
kgperhoofd.Gevoegd bijdeeerdergesignaleerde trend inde
consumptievevraag eneenmogelijkerwijzekleinerwordendprijsverschil tussen rund-envarkensvlees lijkt eentoenemingvanhet
verbruikvan rund-enkalfsvleesmet 1kgtot 1995aannemelijk.
Hierdoor resteert eenteverwachten toeneming vanhetverbruik
vanvarkensvlees indeEG-10met 1,5 kgtot 39,8kgperhoofd in
1995.
Samengevat leidendezeveronderstellingen tothetvolgende
overzicht vandeontwikkeling inhethoofdelijkverbruikvande
verschillende vleessoorten indeEG-10 (tabel3.3).Bijderaming
voor 1995wordtverondersteld dathet hoofdelijkverbruikvan
schape-engeitevleesenvanoverigvlees-voornamelijkpaardevlees,wild enslachtnevenprodukten -zichzalhandhaven ophet
niveauvan 1966.
Deenigevleessoort waarvan zowel inabsolute cijfers alsin
relatieve zinnoggroeiwordt verwacht ispluimveevlees.Ondanks
deveronderstelde evengrotegroeivanhethoofdelijkvarkensvleesverbruik zalhet aandeelvanvarkensvlees inhet totaleverbruiknaarverwachting ietsteruglopen.Dit laatste geldt eveneensvoor rund-enkalfsvlees.
Verwacht wordt dathet aantal inwoners indeEG-10zaltoenemenvan 274min. in1986tot 276min. in1995 (+ IX).Gevoegd
bijdeteverwachten toeneming vandeconsumptie perhoofdmet
4,3X zalde totalemarktomvangvoorvlees indeEG-10kunnentoenemenmet 1,35min.ton (+5,42),waarvan:
varkensvlees 520.000ton (+ 55)
gevogelte 455.000ton (411X)
rund-enkalfsvlees 345.000ton(-f 5X)
schape-engeitevlees 10.000ton (+ 11)
overigevlees 25.000ton (+ IX)
3.2.2

Effectenvandetoetreding van Spanje enPortugal

Op 1januari 1966traden Spanje enPortugal toetotde
Gemeenschap.Hierdoor namhet aantal consumentenmet 18Xtoetot
circa 323min.Demarktomvang voorvarkensvlees namhierdoormet
13,5X toetot 11,9min.ton.
Uitdezecijfers blijkt reedsdatdeconsumenten indeze
landen -zoals inalle zuidelijke lidstaten -eenrelatief laag
varkensvleesverbruik kennen.Typerend voordeze regio ishet
relatiefhoge aandeelvan "lichterekost"zoalsgevogelte envis,
hoeweldevisconsumptie de laatste tienjaargestaag terugloopt.
Het hoofdelijkverbruikvanvarkensvlees isindeEG-12danook
1,5 kg lagerdan indeEG-10.Echter,hetverbruikgroeide sinds
1980welveel snellerdan indemeeste andere landen. Inzesjaar
tijd steegdeconsumptie perhoofd inSpanjemet zeskg (23X)en
inPortugalmet3,5kg (26X).Voordekomendejarenwordt echter
gerekend met eengematigdergroeivanhetverbruik. Sommige
53""

Spaansedeskundigenverwachten, opgrond vande consumptie-ontwikkeling in1987,nauwelijks eentoeneming vande consumptie per
hoofd opkortetermijn.Dezeverwachting ismedegebaseerd ophet
zeerhogevisverbruikvanmeerdan 20kgperhoofd inSpanjeen
Portugal.Anderen (o.a.Dr.Manche)verwachten evenwel eengroei
vanzowelhetverbruikvan rundvleesalsvanvarkensvleesdie
groter isdandegemiddeldeEG-groeicijfers.
Opgrondvandevrijgunstige koopkrachtontwikkeling,het
'concurrerendeprijspeilvoorvarkensvlees enhet nog relatief
jlagetotalevleesverbruikwordt er indeze studievanuit gegaan
|dat het hoofdelijkvleesverbruik zaltoenemenendat dezetoenemingvoorhet overgrote deelvoorrekening zalkomenvanvarkens•'vlees.Uitgegaan isvaneengroeivanhet Spaanseverbruikmet
circa3kgtot 35kgenvanhetPortugeseverbruikmet circa
2,5kgtot 21,4kgperhoofd indeperiode 1986-1995.De totale
marktomvang vanvarkensvlees indeEG-12zalhierdoornaarverwachting toenemenvan 11,9min.tontot 12,6min.ton (+6Z),
tegenovereengroeivan5Z indeEG-10.
3.2.3 Regionaleverschuivingen inhet EG-verbruik
Omeenaantal redenenmag nietwordenverwacht dat hetvarkensvleesverbruik indekomendejaren inalle landen hetzelfde
groeitempo tezien zalgeven.Ineenaantal landen ishetverbruikvanvarkensvlees reedszohoogdat alleenalomdie reden
nog slechts eenmarginale groei iste.verwachten (Duitsland en
Denemarken)oftreedt eenstagnatieop inde bevolkingsontwikkeling (België,Duitsland enDenemarken).Vooreenmarkt alsDuitsland ishet bijvoorbeeld devraag ofop langetermijndetotale
marktomvang voorvarkensvlees niet zalafnemen, omdat debevolking ineensteeds snellertempovermindert.Hoewel hetvarkensvleesverbruik inGroot-Brittannië vrij laag is,tekenen zichhier
duidelijkeverzadigingsverschijnselen aftengunstevangevogelte.
Aangenomenwordt dat indezuidelijke lidstaten nog een
flinke groeivanhetverbruikvanvarkensvlees zaloptreden.In
tabel3.4 iseen raming gemaaktvandemarktomvang voorvarkensvlees indeEG-12voor 1995.Daarbij isonderscheid gemaakt naar
deteverwachten ontwikkeling inde zuidelijke lidstaten endie
indemeernabijgelegen noordelijke landen.Gemiddeld gezien zal
opdeze laatstemarkten hetverbruikmet slechts 2,7Ztoenemen,
waarvan 1,9Zgroeivanhethoofdelijkverbruik en0,8Z opgrond
vanbevolkingsgroei.Uitschieters naarboven zijnNederland,
Frankrijk enIerlandmet eengroeivandemarktomvang vannaar
schatting resp.7,7Z,5,7Z en 19,3Z.
Eenveel groteregroeivandemarktomvang isteverwachten
voorde zuidelijke lidstaten,namelijk 15,41,waarvan 12,51groei
vanhet hoofdelijkverbruiken2,5Z opgrond van bevolkingsgroei.
Dit houdt indatvandeteverwachten groeivandeEG-marktomvang
•vanvarkensvlees indeperiode 1986-1995van 734.000ton,500.000
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ton (681)zalwordengerealiseerd inde landenItalië,Griekenland, Spanje^enPortugal.Het aandeel inhettotaleEG-varkensvleesverbruikvandeze landenzalderhalve toenemenvan 27,4%in
1986totnaarverwachting 29,7X in1995.
Geconcludeerdmoetwordendatopdenabijgelegen, traditioneleafzetmarktenhettotalevarkenavleesverbruik slechtsfractioneel zaltoenemen.Het zalvandeproduktie-ontwikkeling in
die landenafhangen of,enzoja, inwelkematedezeontwikkelingenvan invloed zullenzijnopde importbehoefte vanvarkensprodukten inhetalgemeenenopdievan levendevarkens inhgt
bijzonder- Indezeconstellatie lijkt eennogscherpereconcurreiïtietussendeverschillende produktiegebieden,gepaard gaande
metverdringingsprocessen, voordehand liggend.Vooreenprodukt
als levendevarkens zijn indezeconcurrentie -uitgaandevaneen
vergelijkbaar kwaliteitsniveau -hetkostprijsniveau indeprimaire fase (slachtvarkensenmestbiggen)plusdeuitbetalingscapaciteitvandeNederlandse slachterijen (slachtvarkens)debeslissende criteria (zieookdevolgende hoofdstukken).Welkan
reedsnuworden geconstateerd datdemeeste groeivandemarktomvang isteverwachten inde zuidelijke lidstaten.Een zekereverschuiving vandeexportstroom naardie regio ligtderhalvevoor
dehand. Indevolgendehoofdstukken zalworden ingegaanopdete
verwachten importbehoefte van iedervandeze landenafzonderlijk.

3.3 Deconsumenten enhun inkoopgedrag
/

Vanbelangvoordeafzetvanvarkensenvarkensvlees is
naast dehoeveelheid varkensvlees diedoordeconsument wordtgenuttigd, de.vormwaarin ditplaats heeft.Belangrijk inditverband zijndievragendiebetrekking hebben opverschuivingen tussenaankoopkanalen, tussendeverschillende soorten entypenprodukt enopeventueleveranderingen indeverhouding tussenvlees
envleeswaren.
'
Qgdat indit onderzoekdeafzetvanNederlandse varkens cen/traal staat enniet dievanvarkensvlees,zal indeze studieworden ingegaan ophetconsumentengedrag inde relevante (potentiële)afzetlandenvoormestbiggen enslachtvarkens,voorzover
ditvan invloed is,of indenabije toekomst kanworden, opde
importvraag naar levende slachtvarkens en/ofmestbiggen.
3.3.1 Aankoopkanalen voorvarkensvlees
Indezeparagraafwordt inhetkort,datwil zeggenvoorzover relevant voordeexportvan levendevarkens, ingegaan opde
distributiestructuur van (varkens)vlees inde importlanden. Deze
uiteenzetting isgebaseerd opdeveronderstelling dat eengrootschaligeproduktieen/ofde importvan levendevarkenseenverwerkings-endistributiestructuurvereisendiedaarmee inovereenstemming is.
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Traditioneelwordtvleesvoorhuishoudelijke consumptie aangekocht viade slagerswinkel envoorbuitenhuishoudelijkeconsumptieviahettraditionele restauranttype.Echter,sindsde
zestigerjarenhebbengrootschalige distributievormen hun intrede
gedaandiedeconsument eencompleet assortiment levensmiddelen
tebiedenhebben.Datdegroeivanditwinkeltypegepaardging
(ennog steedsgaat)met eenverminderd aandeelvandetraditionelewinkeltypen,waaronder deslagerswinkel, isevident.Derelatief grootschalige opzetvanhet algemene levensmiddelenbedrij£
gaat bovendien samenmet eensterkevermindering vanhet aantal
verkooppunten of,andersgeformuleerd, met eentoenemingvanhet
aantal inwonersperverkooppunt.Dathierbij groteverschillen
zijnteconstateren tussendeverschillende landen ligtvoorde
hand.Figuur3.2geefthiervaneenbeeldvoordeverschillende
(potentiële)afnemende landenvanNederlandse levende slachtvarkens.
Het grootschaligewinkelkanaal blijkt hetverst tezijn
voortgeschreden inNederland met 1.355 inwonersperwinkel in
1985 (1.381 in 1986). Indezuidelijke lidstaten overheerst nog
altijd het kleinschalige winkeltype en istevensde (week)markt ;
nog een zeerbelangrijk distributiekanaal voorvlees.Dit geldt
voor Spanje inminderemate danvoor Italië,Griekenland enPortugal.Het aantal inwonersperverkooppunt varieert ervan 255in
Portugal tot 357 inGriekenland. Denabije traditionele afzetmarkten België,West-Duitsland enFrankrijknemeneenmiddenpositie in.Een enanderhangt samenmet debevolkingsdichtheid ende
urbanisatiegraad. Deze zijn inNederland hetgrootst,terwijl in
alleandere landen,enmetnamedezuidelijke,noguitgestrekte
landelijke gebieden voorkomen.
Verwacht magwordendat devleesverkoop viamoderne grootschalige kanalen alssuper-enhypermarktenhet sterkst isontwikkeld indie landen ofgebiedenwaarhet aantal inwonersper
verkooppunt van levensmiddelen het grootst is.Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. InNederland heeft circa 60Zvandehuishoudelijke vleesaankopen plaatsviahet algemene levensmiddelenkanaal, inDuitsland circa502,inBelgiëcirca451, inFrankrijk
circa 452,waarvanvarkensvlees 552,en inGriekenland, Italiëen
Spanje circa 152.VoorPortugal tenslotte lopende schattingen
uiteenvan 20tot bijna 302.Dit lijkt onsechteraandehoge
kant tezijn.
Onderzoek opdeexportmarkten heeft niet aangetoond dateen
grootschalig (alofniet geïmporteerd)aanbodvan slachtvarkens
inallegevallen eveneens eengrootschalige verwerkings-endistributiestructuur inhet importlandvereisen,hoewel hetuiteraard kostentechnisch gezieneenvoordeel isindienditwelhet
geval is.Inhoofdstuk 2isvermeld datdeZuiditaliaanse kopers
402vandegeëxporteerde levende slachtvarkens naar Italiëafnemen.Dezevarkenswordengeleverd aaneengroot aantal kleine
slachterijen,waardoormeestalmeerdere adressen pervrachtmoetenwordenbeleverd.Dezekleine slachterijen beleverenvervol57

Figuur3.3 Aantal inwonersparverkooppuntvanlavansaiddelan inda(potentiel«)afzttlandanvoorNadarlandsaalachtvarkensin1983an1985
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genshetnetwerkvanslagerswinkels enambulante handel;supermarktenkomen inhetZuidennamelijknogmindervoordangemiddeld.Opdezegroeimarkt zijndeprijzen (enmarges)vooralsnog
hoog genoeg omeenzekere inefficiency indeverwerking endistributie -nog afgezienvandehogetransportkosten -tecompenseren.Dezesituatiemoet echteralsuitzonderingwordengezien.
Ook inZuid-Italiëzalnaverloopvantijd eenprocesvanmoderniseringvanverwerking endistributie totstand komen,waarbij
demargesonderdrukkomentestaan.Dehuidige kleinschadlige
slachtstructuur begint thanswelbelemmerend tewerkenvooreen
verderegroeivandeafzetvanlevendeslachtvarkens.
Veleenbelangrijkargument voor levend geïmporteerdevarkens isdeversheid vanhetgeslachteprodukt.Hoewel deskundigen
menendatdit argumentvoorwatbetreft hetversvleescircuitberust opsubjectievewaarneming,neemt ditnietweg datveelgeïnterviewden deversheid alsbelangrijkpluspunt voor levend geïmporteerdevarkens typeerden bovengeïmporteerd vlees.Vast staat
iniedergevaldatdeze theorie inhet ambachtelijke circuit
usance is.Inspelend opsentimentenvandeconsument trachtde
Duitse slager zichmet "Fleischausörtlicher Schlachtung"te
profileren tegendemoordende concurrentievanuit het algemene
levensmiddelenkanaal. Inde landelijke gebieden ingeheelDuitsland enmet name inZuid-Duitsland waar geenofnauwelijks import
van levende slachtvarkensplaatsheeft,probeert de slagerzich
overwegend ofgeheelmet behulpvanplaatselijke (of inelkgeval
uit de regioafkomstige)varkens teprofileren. Inzekerezin
speelt dit ookopdeFransemarkt.Doordenoggeringe concurrentievanuit het levensmiddelenkanaal isdeherkomst vande slachtvarkens indeZuideuropese landen eenonbelangrijkprofileringsaspectvoor deambachtelijke slager.Dit betekent datde invoer
van levende slachtvarkens ernietwordt belemmerd omredenenvan
-alofnietvermeende -kwaliteitsverschillen.
3.3.2 Gevraagde kwaliteiten enProduktenvan varkensvlees
Slachtvarkens zijnvanoudsdebelangrijkste leveranciersvan
vlees-enworstwaren. Inhetverledenwasdebelangrijkste besteramingvanhet slachtvarken danookdevleeswarenproduktie. In
zekere zinwasdeproduktie vanvarkensvleesvoor deversvlees
consumptie tebeschouwen alseenbijprodukt.Het -ook inNederland -gebruikelijke varken behoordedanooktothet zogenaamde
vleeswarentype met alsbelangrijkste kenmerken eenzwaarafleveringsgewicht eneenhogevetbedekkingsgraad. Echter, inde landen
met eenrelatief hoog consumptieniveau vanvleesplusvleeswaren
werd reeds indevijftiger enzestigerjarenduidelijkdatde
groeivandeconsumptie vanvarkensvlees niet indeeersteplaats
wasterealiserenmetvlees-enworstwaren,maarjuist inde
sfeervanversenbovenalmagervarkensvlees.Metname inNederlandwerd hieropalert ingespeeld bijdeontwikkeling vantypischevleesvarkensmet eenhoogvleesaandeel eneengrotemate
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vanuniformiteit.Gevoegd bijhetconcurrerendeprijsniveauverklaart ditvooreenbelangrijkdeelhettoegenomenNederlandse
marktaandeel'indeEGendesterkeNederlandse positievan zowel
levendealsgeslachtevarkensopdeEG-markt.Wellicht ishetnadeelvandezeontwikkeling dat indeNederlandse constellatiede
ontwikkelingvankwaliteitsvlees-enworstwarenniet langerin
hetcentrumvandebelangstelling stond,maar,hoe langerhoe
meerwerd gezienalsbijprodukt indevalorisatievanhetvarken.
Het hiergeschetsteontwikkelingsbeeld vanhet inNederland
gekozen produktiedoel vanhethuidige typevarkenmoetwordengezientegendeachtergrond vandeaccenten intypevarken inde
verschillende lidstatenen indedaarmee samenhangende verhouding
tussenhetverbruikvanversvleesenerzijdsenvanvlees-en
worstwaren anderzijds,accentendieopdeverschillende afzetmarktennogaluiteenlopen. Indezeparagraaf zaldaarbijdeconsumptievevraag indeverschillende relevante afzetlandenvoor
levendevarkens aandeordekomen.
Tabel 3.4geeft eenoverzicht vanhet varkensvleesverbruik
inde relevante (potentiële)afzetlandenvoor levendevarkens,
gesplitst inversvleesenvlees-enworstwaren.
Zowelhetverbruikvanversvarkensvlees enerzijdsendat
vanvlees-enworstwaren vanvarkensvlees anderzijds blijkenvoor
deverschillende landen bijzonder sterkuiteen te lopen.Relatief
bijzonder laag ishetNederlandseverbruikvanvlees-enworstwaren,terwijl het relatief gezienhethoogst is inFrankrijk
gevolgd door Italië enDuitsland inwelk land het absoluteverbruikvanvleeswaren enworst hethoogst is.België, Spanje en
Portugal nemenwat dit betreft eenmiddenpositie in.
De inschatting vanhet toekomstige hoofdelijke verbruikvan"
varkensvleesmoetworden gezien tegendeachtergrond vanhet •

Tabel3.5 Verbruikvanvarkensvlees,verdeeld naarvlees-en
worstwaren, inkgperhoofd, 1985
Land

Nederland
West-Duitsland
België
Frankrijk
Italië
Griekenland
Spanje
Portugal
Diverse bronnen.
60

VIees

Vlees- en
worstwaren

H

X

33,2
28,7
27,7
10,4

80
48
59
29
42
.
56
60

9.8
•
17,7
10,8

H

X

8.3

20
52
41
71
58
.
44
40

31.4
19,2
24,9
13.5

.
13,9

7,2

Totaal varkensvl ees

kg

X

Al,5
60,1
46,9
35,3
23,3
21,3
31,6
18,0

100
100
100
100
100
100
100
100

totalevleesverbruik,vandeprijsverhouding tussendeverschil-'
lendevleessoorten envandekoopkrachtontwikkeling.Tevensspelendeeetgewoonten eneventueleveranderingen daarineenbelang-'
rijke rol.Indeverschillende (potentiële)afnemerslandenvan —Nederlandse varkens zijnopgrondvanhet totale verbruiksniveau
vanvarkensvlees duidelijk tweegroepen teonderscheiden,namelijkNederland,West-Duitsland enBelgiëmet eenrelatiefhoog
besteedbaar inkomeneneenhoog tot zeerhoog varkensvleesverbruikaandeenekant enanderzijdsdeZuideuropesemarkt
(Italië,Griekenland, SpanjeenPortugal)met een laagverbruik.
Frankrijkneemt t.a.v.ditaspect eenmiddenpositie in.
Detoenemingvanhethoofdelijkverbruik bijdelandenmet
eenhoogverbruik isindeachterliggendejarenvoorhetovergrote deelgerealiseerd inhetversvleescircuit. Belangrijke
oorzaken hiervanwarende stagnerende bestedingsruimte (vleesis
goedkoper danvlees-enworstwaren)endegunstige prijsverhouding t.o.v.anderevleessoorten; enigszinsgeneraliserend kan
worden geconstateerd datdeconsumenten indeze landen zichhebbengedragen alsprijskopers.Thans beginnen zich indeze landen
verzadigingverschijnselen inhetverbruikvanvers varkensvlees
aftetekenen,hetgeen inDuitsland tevensgeldt tenaanzienvan
het zeerhogeverbruikvanvlees-envooralworstwaren.Hierdoor
zal inWest-Duitsland hetverbruikvanzowelvarkensvlees alsvan
vlees-enworstwarenniet ofnauwelijksmeer toenemen enzalde
betrekkelijk geringe ruimte indeNederlandse enBelgischemarkt
vooreen belangrijkdeelmoetenworden gevonden bijdevlees-en
worstwaren.Marktdeskundigen verwachtenweldathet kopersgedrag
sterkzalveranderen.Doordetoenemende individualisering vande
bevolking valt de "gemiddelde"markt steedsmeeruiteen ineen
groot aantal segmenten.Bij eenaanhoudend herstelvandekoopkrachtige vraag verwacht mendat het accent aandevraagzijde,
veelmeer dan inhet recenteverleden het gevalwas,zalkomente
liggen ophet kwaliteitsaspeet.Het begint eropte lijkendat
steedsmeerconsumentenvarkensvlees inminderemate associëren
met datgene dat zijonderkwaliteitsvleesverstaan.Bijeenadequaat produktontwikkelingsbeleid zijndeproblemenvankwaliteitsperceptie voorvlees-enworstwarenminder groot.Het zal
derhalvevoor eenbelangrijk deelvande inventiviteit vande
vleeswarenindustrie afhangen -ofvande import vankwaliteitsvleeswaren -ofhet totalevarkensvleesverbruik inNederland en
België nog substantieel zaltoenemen.
Deandereafzetmarktenvoor levendevarkensverschillen ondermeer indiezinvandezojuist beschreven groepdathetkwaliteitsaspect hiertraditioneelmeeropdevoorgrond heeftgestaandanhetprijsniveau.Eenenanderhangt samenmet derelatief belangrijke plaatsdie indeze landenaandemaaltijd wordt
toegekend.Nog altijd ligthet zwaartepunt vandeconsumptie in
deze landen opeenkwaliteitsassortiment vlees-enworstwaren,
waarvanhamdekernvormt.De Italiaansegedroogde hamsoorten
Parma enSanDaniele zijnnietvoornietswereldberoemd, maarook
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Figuur3.4 Seizoenpatroonvenhet Italiaanseversvarkensvleesverbruik inkgperhoofd in198S
kg/hfd
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Bron:Lombardiaverde.

inFrankrijfcen Spanjewordt soortgelijke kwaliteitshamgeproduceerd.Hoeweldit inSpanjemedeonder invloedvandetoeristenstroom inwatminderematehetgeval is,ishetverbruikvanvers
varkensvlees indeze landennog relatief laag engrotendeels
geconcentreerd opdekoudewintermaanden. Figuur 3.3 geeft van
dit laatste een illustratie voorde Italiaansemarkt.
Eveneenstyperend voorde landenmet een laagvarkensvleesverbruik isdathetverbruikvanversvarkensvleesveel sneller
stijgt dandatvanvlees-enworstwaren dat bijvoorbeeld in
Frankrijk duidelijke verzadigingsverschijnselen vertoont. In
figuur3.4 isdit eveneensvoor Italië -debelangrijkstegroeimarkt entevensdebelangrijkste afzetmarkt voorNederlandse
levendevarkens -inbeeld gebracht.Terwijlhet totaleverbruik

Figuur3.S Ontwikkeling vanhetverbruikvanvers varkensvlees
envleeswaren inkgperhoofdvandebevolking in
kg/hfd

Italië

1977

1978

1979

1980

B S vers varkensvlees

Bron:Istat.
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1981

1982

1983

1984

|%jvlt leeswaren

1985

vanvarkensvlees inItalië indeperiode 1977-1985 toenamvan
16,6kgtot 23,3kgperhoofd (+40X),wasditvoorvleeswaren
vanvarkensvan 10,8kgtot 13,5kg (+25Z)envoorvarkensvlees
alszodanigvan5,8kgtot 9,8 kg (+692).Anders geformuleerd,
kwamvandegroeivanhetvarkensvleesverbruik indezeperiode
met6,7kg,4,0 kg (601)voor rekeningvanversvleesen 2,7kg
(401)vanvlees-enworstwaren.Ha 1980hadhetmeerverbruik
zelfsvoor 90Xbetrekking opversvlees.Dezeontwikkeling is
[
illustratief voordetrend indeandere landen binnendezegroep.
Naar schatting zalminstens tweederdedeelvandeteverwachten
consumptiegroei inFrankrijk, Italië,Griekenland, Spanje enPortugalbetrekking hebbenopversvlees.
Hieruitmagwordengeconcludeerd dat hetNederlandse varken;
quatypeperfect aansluit opdevraagvanuit dezegroeimarkten./
Welmoetworden bedacht dat-naastuniformiteit enprijs-de /
kwaliteit eenzeerbelangrijkaankoopcriterium is inItalië,
FrankrijkenPortugal terwijldeSpaansemarkt indeeerste
plaatseenprijzenroarkt is.Daarnaast kandifferentiatienaar
gewicht -waaropnader zalworden ingegaan inhoofdstuk 5-in
bepaalde gevallen interessante "prijsplussen"opleveren.
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4. Het aanbod van varkens(vlees) in de EG-12

Indithoofdstuk isopbasisvanten literatuurstudie nagegaanwelkeveranderingen inhet aanbodvanvarkensenvarkensvleesteverwachten zijntot 1995.Inparagraaf 4.1 ishet aanbod
perEG-land in1986vermeld.
Inparagraaf 4.2 isnader ingegaanopde produktiestructuur
vandebedrijvenmetvarkensendeontwikkelingen diedaarin
plaatsgevonden hebben.Inparagraaf 4.3 iseen indicatie gegeven
vanverschillen intechnischproduktieniveauvan gespecialiseerde
varkenshouderijbedrijven tussendeEG-lidstaten.Inparagraaf 4.4
iseen indrukgegevenvandeverschillen inkostenniveaus tussen
gespecialiseerde varkenshouderijbedrijven indeverschillende
EG-landen.Zowelde investeringenkosten alsdevoerkosten zijn
hier aandeordegekomen.Voor zovermogelijk zijnookde rentabiliteitsverschillen tussenvarkenshouderijbedrijven indeEGlanden beschreven.
Inparagraaf 4.5 zijntenslotte enkele omgevingsfactoren
vermeld diedeelsdehuidigeverschillen inrentabiliteit verklarenenvan invloed zijnopdeontwikkelingenvoordekomendejaren. Indezeparagraaf zalaandachtwordenbesteed aandeorganisatievande sector,het niveauvanonderzoek,voorlichting en
onderwijs indevarkenshouderij,het beleidvande nationale
overheden envoor zovervanbelang hetEG-beleid.
Naast dehuidige standvan zaken zijntevensdeteverwachten ontwikkelingen weergegeven.
Inparagraaf 4.6 iseen schatting gemaakt van deproduktieomvang in 1995 (aanbod)perEG-land.Deze schattingen geven
een indicatie vande thansteverwachtenverschuivingen inhet
aanbod. Dit houdt indatmet onvoorziene omstandigheden geen
rekening kanworden gehouden.Wel is-voor zovermogelijkaangegevenwelke factoren het aanbod stimuleren of afremmen.

4.1 Het aanbod vanvarkensvlees indeEG-12
Intabel4.1 isperEG-land het aantalvarkensslachtingen in
deperiode 1981-1986 vermeld.
Gemiddeld ishetaantal slachtingen indeEG-10 indeperiode 1981-1986jaarlijksmet 1,5X toegenomen.Het aantal slachtingen isindezeperiode gedaald inBelgië,Ierlanden
Griekenland.
InDuitsland, ItaliëenEngeland enFrankrijk ishet aantal
slachtingen toegenomen,maarminder sterkdangemiddeld inde
EG-10.Alleen inNederland en inDenemarken ishet aantal slachtingenmet respectievelijk ruim4Zenruim 2Zperjaartoegenomen.
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Tabel 4.1 Varkensslachtingen (x1milj. st.)indeEGvan
1981-1986,per lidstaat
Land

1981

1982

België/Luxemburg
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland
Engeland
Griekenland

8,15
14,71
36,87
19,28
2,14
9,98
16,65
15,28
2,29

7,93
7,99
7,90
7,95
8,07
14,47
15,21
14,82
15,36
36,56
37,51
38,29
38,09
18,98
18,99
19,28
19,44
2,18
2,31
2,13
2,02
9,94
10,38
10,82
10,52
16,89
18,11
19,67
17,36
15,56
16,52
15,21
15,53
2,26
2,27
2,33
2,28

EG-10

125,35

124,84

Spanje
Portugal
EG-12

1983

1984

1985

1986

16,34
39,59
19,91
1,99
10,53
20,77
15,98
2,21

128,55

128,82

130,85

135,39

15,24
2,62

16,17
2,80

16,38
2,70

16,50
2,69

146,41

147,79

149,93

154,58

Bron: Gira.
InSpanje isindeperiode 1983-1986het aantal slachtingen
net 8,2Z toegenomen.Dit iseengemiddelde jaarlijkse toenamevan
ruim 2,5Ï,hetgeen bovendegemiddelde toename indeEG ligt.Het
aantalvarkensslachtingen inPortugal isnauwelijks gewijzigd in
deperiode 1983-1986.

Tabel 4.2 Gemiddeld karkasgewicht (kg)perEG-lidstaat
Land
Be1gië/Luxemburg
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland
Engeland
Griekenland

1981

1983

1985

80,2
68,0
83,2
87,7
65,5
106,3
84,5
63,1
67,1

85,8
69,1
83,9
87,1
64,3
107,6
85,0
62,9
65,2

85,8
71,4
82,9
85,8
65,6
108,4
85,1
63,4
63,8

±70

+70

73,4

73,0

Portugal
Spanje

72,7

Bron: ZMP.
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Het aanbod vanvarkensvlees inkgwordt bepaald doorhet
aantal slachtingen enhetgemiddeldekarkasgewicht. Intabel 4.2
zijndegemiddelde karkasgewichten perEG-landweergegeven.
Uit tabel 4.2 blijktdat erdriecategorieën van slachtvarkensteonderscheiden zijnnamelijkdegewichtsklassevan 60tot
70kg,degewichtsklassevan80tot85kgende gewichtsklasse
van 105à 110kggeslacht gewicht.Dezwaardere karkasgewichten
komenalleenvoor inItaliëwaarhetgemiddelde gewicht sterk
wordt bepaald doordeproduktievangedroogde ham,waarvooreen
minimum gewicht van 140kg levend isvereist.Omdat wettelijke
regelingen bestaanvoordezekwaliteitsproduktenzalhet geslacht
gewicht vandezedierenniet ofnauwelijksveranderen. InBelgië,
Duitsland, FrankrijkenNederlandwordendedierengeslacht als
hetkarkas80à85kgweegt. Inaldeze landenbestaat geentendenstot afname oftoenamevanhet karkasgewicht. InDenemarken,
Ierland,Engeland, Portugal enGriekenland ligthet gemiddelde
karkasgewicht tussende60en70kg.InDenemarken enEngeland is
hetkarkasgewicht duidelijktoegenomen indeperiode 1981-1985
terwijl het'-iinIerland en inGriekenland duidelijk isafgenomen.
InPortugal zalhet karkasgewicht gaantoenemendoordat degeslotenbedrijven dedierengemiddeld tot eenzwaardergewicht (75kg
geslacht)afmestendandemesterijbedrijven (+60kg geslacht).
Het aandeelvandegesloten bedrijven inde totale produktie
neemt namelijktoe.
InDenemarken,Engeland enIerland kaneentoenamevanhet
karkasgewicht verwacht wordenvoordekomende jaren (Ellis,1987;
Proefstationvoordevarkenshouderij, 1987).Dekostprijsperkg
geslacht gewicht neemt duidelijk afnaarmate het karkasgewicht
toeneemt inhet traject van 60tot 90kg.Het zalvanhetuitbetalingssysteem vande slachterijen afhangenofdetoenamevanhet
karkasgewicht daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
Ook inNederland, België,Duitsland enFrankrijk zullende
ontwikkelingen indegemiddelde karkasgewichten afhangen vanhet
uitbetalingssysteem. Indien geenofeen lagere gewichtskorting
voorzwaredieren geldt zalhetkarkasgewicht toenemenomdatdan
demarginale opbrengst vandeextra kg gewichtstoenamehoger zal
worden dandemarginale kostenvandezekggewichtstoename.Grote
wijzigingen zijn opdit terrein echterniet teverwachten.

4.2 De structuurvande bedrijvenmet varkens indeEG-12
De structuurvandebedrijvenmetvarkens isbeschreven aan
dehand vandrie factoren.Deeerste factor isdeomvang vande
varkensstapel (aantal zeugenofmestvarkens)opdebedrijven.De
tweede factor isdematewaarindebedrijvengespecialiseerd zijn
inhet houdenvanvarkens.Dederde factor isdematevan specialisatie binnendevarkenshouderij met anderewoorden inwelkemate zowel zeugen alsmestvarkensvoorkomen ophetzelfde bedrijf.
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Deverdeling vandevarkensoverdebedrijfsgrootteklassen
geeft een indrukvandeverschillen inproduktiestructuur inde
EG-landen. InalleEG-landenneemt deproduktieafopbedrijven
met kleine eenhedenvarkens.Deproduktie neemt sterktoe inde
bedrijfsgrootteklassemet groteeenhedenvarkens.
De specialisatie van bedrijven inhethoudenvanvarkens
geeft demate aanwaarindebedrijven qua inkomen afhankelijk
zijnvandevarkenshouderij.Daarnaast geldt dat doordespecialisatiehetvoordeboereneenvoudiger isomdekennistevergarenenontwikkelingen ineensectortevolgen.Vanbelang isverderdematewaarindebedrijven zelfhetvoermengen.Veelalzal
ditvoerafkomstig zijnvanheteigenbedrijf (Thiede,1987;
Vertriest, 1987).
De specialisatie binnendevarkenshouderij invermeerdering
ofmesterij isvanbelang omdebedrijfsgrootteklassecijfersbetertekunnen interpreteren. Inlandenwaar relatiefveel bedrijvenvoorkomen diezowel zeugen alsmestvarkens houden zaldebedrijfsomvang (gemeten inaantal zeugen enmestvarkens)kleiner
zijndan in landenwaar relatiefweinig gesloten bedrijvenvoorkomen.Eentweede punt isdatgesloten bedrijven invergelijking
met gespecialiseerde mesterij ofzeugenhouderijbedrijvenmoeilijkerhunbedrijfkunnenuitbreiden.Ook ishetvoornietvarkenshoudersmoeilijk testartenmet devarkenshouderij.Deze zijndan
bijnaverplicht omdirect zowel zeugen alsmestvarkens tegaan
houden.Hetgesloten bedrijf heeft ééngroot voordeelvoorde
sectorvarkenshouderij.Erwordenminderdierenverplaatst waardoordekansvan ziekteverspreiding sterkafneemt endeziektebestrijding eenvoudigerwordt.Ookzijndetechnische resultatenin
demesterij vandegesloten bedrijven gemiddeld beterdanvangespecialiseerde mestvarkensbedrijven.
4.2.1 Deomvang vandebedrijven indeEG-12
Intabel 4.3 isper landvoor 1985weergegeven hoeveelprocentvandedierenvoorkomenperbedrijfsgrootteklasse. Intabel
4.4 isvermeld welkeveranderingen inaantaldierenper
bedrijfsgrootteklasse zijnopgetreden indeperiode 1981-1985.
Uit tabel 4.3 blijkt dat relatiefveelgrotemesterijbedrijvenvoorkomen inIerland, ItaliëenEngeland. Relatiefweinig
grotemesterijbedrijven komenvoor inDenemarken,Duitsland en
Frankrijk.Relatiefveel kleine bedrijvenkomenookvoorin
Portugal,ItaliëenGriekenland. Ditgeeft aandat er inItalië,
Portugal enGriekenland veelgrote enzeerveelkleine bedrijven
voorkomen. Intabel4.4 staandeontwikkelingenvande laatste
jarenvermeld met betrekking totdebedrijfsgroottestructuur.
Hieruit blijkt dat inalle landenopbedrijvenmetminderdan200
mestvarkensplaatsen in1985 10tot40Zmindermestplaatsenvoorkomendan in1981.Opbedrijvenmetmeerdan 1000mestvarkensplaatsenkomenmetuitzonderingvanGriekenland enFrankrijkmeer
mestvarkensplaatsen voor in1985dan in1981.VoordetotaleEG
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Tabel 4.3 Percentagevandedieren in«enbepaalde bedrijfsgrootteklasse in1985perE6land 1)
F IRL

BedrijfaB DK BRD GR
grootteklasse

(1983)

Mestvarkens (inmestvarkenplaatsen)
< 199
25 52
54 43
31
200-999
48 45
42 35
61
>_1000
27 3
3 22
8
Zeugen (ingemiddeld
< 19
13 13
20-99
58 42
>100
28 46

I ML UK EUR-10 Fort

aanwezige
27 26
62 37
11 37

14
27
59

zeugen)
15 12
58 15
27 73

31 18 16
31 59 43
38 23 41

37
46
17

22 3
7
16 29 24
62 68 69

16
45
39

34
38
29

1) VoorDenemarken,Engeland enBelgië geldtdat het aantal
mestvarkens ofhet aantal zeugenperbedrijf geengoede indicatie isvandeomvang vandevarkensstapel, omdat indeze
landen relatief veel bedrijvenvoorkomenwaarzowel zeugen
alsmestvarkens gehoudenworden (zietabel4.6).
Bron: EUROSTAT,CBS.

Tabel 4.4 Deveranderingen inaantal dierplaatsen perbedrijfsgrootteklasse tussen 1985en 1981 (1981- 100)per
EG-land
Bedrijfsgrootteklasse

B DK BRD GR

F IRL

I NL UK EUR-10 Port
(1983)

Totaal
mestvarkens
< 199
200-999
>1000

113
92
110
151

83
75
95
115

106
89
136
162

81
60
127
90

85
70
93
94

94
78
86
104

115
67
142
203

118
91
115
166

100
85
99
108

102
81
115
144

Totaal
zeugen
<19
20-99
>100

102
70
97
150

98
69
85
132

105
80
113
163

80
67
85
85

95
64
95
127

96
66
83
107

88
52
83
120

118
58
83
151

98
72
81
110

101
70
97
131

Bron: EUROSTAT,CBS.

68

76
149
190

isindeze bedrijfsgrootteklassezelfseenuitbreiding teconstaterenmet 44?terwijlhettotaal aantal mestvarkensplaatsen
nauwelijksveranderd is(-f21).
De situatie indezeugenhouderij isvrijwel gelijkaande
mesterij.Veelgrote zeugenhouderijbedrijvenkomenvoor inIerland, Italië,Nederland enEngeland. InDuitsland,Griekenland en
Italiëkomen relatiefveelkleine bedrijvenvoor.Opvallend is
datnet als indemesterij geldt dat er inItalië en inGriekenland relatiefveeldierenopgroteenopkleine bedrijvenvoorkomenenrelatiefweinig dieren indetussencategorie.Hetaantal
dieren indebedrijfsgrootteklasse tot 20zeugen isgemiddeld in
deEGmet 30Zafgenomenvan 1981tot 1985.Eendaling totde
helft heeft plaatsgevonden inItalië,waarnog steeds relatief
veel zeugen indebetreffende bedrijfsgrootteklassevoorkomen.
Het aantal zeugen indebedrijfsgrootteklasse 100zeugenenmeer
isgemiddeld indeEGmet 30Xgestegenvan 1981tot 1985.Metnamedestijgingen inNederland,BelgiëenDuitsland hebbenhiertoe
bijgedragen.Alleen inde laatstgenoemde drie landen zijnermeer
zeugen aanwezig in1985dan in1981.Uit tabel4.4 blijkt verder
dat deproduktieuitbreiding een resultante isvanmeer zeugenop
degrotere bedrijven enminder zeugen indebedrijfsgrootteklasse
tot 20zeugen.
Voor Spanje zijnalleengegevens beschikbaarvan bedrijven
metmeerdan 10zeugenperbedrijf ofmeerdan 20mestvarkensplaatsen (Spitters, 1985).Ook inSpanje iseentendensnaarminderbedrijvenmetminderdan400mestvarkensplaatsen enmeerbedrijvenmetmeerdan400mestvarkensplaatsen.
VergelekenmetNederland zijnerrelatiefveel bedrijvenmet
tussen de 20en50zeugen perbedrijf enrelatiefweinig grote
bedrijven.De bedrijvenmetmestvarkens hebbenvergelekenmet
Nederlandse bedrijven eengemiddeld grotebedrijfsomvang.
4.2.2 Deverschillen inbedrijfsstructuur
Naast verschillen inbedrijfsomvang zijnerookaanmerkelijkeverschillen inbedrijfsstructuurvandebedrijvenmetvarkens.
InNederland, Belgiëen Ierlandwordt relatief veelmengvoergekocht. InDuitsland, Denemarken,Engeland en inFrankrijkwordt
veelvoer zelfgemengd opdebedrijven.Veelal isditvoer ookop
deze bedrijven geproduceerd (Thiede, 1987;Vertriest, 1987).
Intabel 4.5 isperEG land opbasisvangegevensvan
EUROSTAT (Thiede, 1987)eenoverzicht gegevenvanhet percentage
bedrijvenmetvarkensdat in1983gespecialiseerd isinhethoudenvanvarkens.Gespecialiseerde bedrijven zijn inditgevalbedrijvenwaarvanminstens tweederdedeelvanhetbedrijfssaldo
uit devarkenshouderij afkomstigis.
Uit tabel4.5 blijkt dat inNederland, België enEngeland
relatiefveelgespecialiseerde varkenshouderijbedrijvenvoorkomen. InItalië,Griekenland, Frankrijk enDuitsland zijnminder
dan3,52vandebedrijvenmetvarkens gespecialiseerd indevar69

Tabel 4.5 Aantal bedrijvenmetvarkensperEG land hetpercentagevandezebedrijvengespecialiseerd indevarkenshouderij (1983)
Land

Aantalbedrijvenmet
varkens
in 1983
(in 1000)

Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland
België
Engeland
Ierland
Denemarken
Griekenland*
EG-10

435,3
287,9
533,7
37,6
34,8
27,4
10,2
51,6
119,3
1539,1

Xbedrijven gespecialiseerd
totaal meste- vermeer- mesterij en
rij
dering
vermeerdering
3,3
2,3
1,0
24,2
12,7
15,2
5,9
6,2
1,5
3.1

1,8
0,4
0,2
10,9
3,2
4,0
2,0
0,8
0,3
1,1

0,6
0,9
0,5
9,0
5,5
3,2
1,0
0,4
0,4

0,9
1,0
0,3
4,3
4,0
8,0
2,9
5,0
0,8

0,9

Bron: EUROSTAT.
kenshouderij.Uit tabel 4.5 blijktverderdatvandegespecialiseerde bedrijvener relatiefveelgespecialiseerde bedrijvenmet
zowel zeugen alsmestvarkensvoorkomen inEngeland enDenemarken.
InNederland komen relatiefveel bedrijvenvoordiegespecialiseerd zijn of indemestvarkens of indezeugenhouderij.
Intabel 4.6 isweergegeven inhoeverre zowel zeugen als
mestvarkens*opbedrijvenmet varkensvoorkomen.Een laag percentage betekent datvermeerdering enmesterijmeeropafzonderlijke
bedrijvenvoorkomen.Eenhoog percentage betekent dat errelatief
veel bedrijven zijnmet zowelvermeerdering alsmesterij.
Uit tabel4.6 blijkt dat er invrijwel alle landeneentendens isnaarmeerbedrijvenmet zowelzeugenalsmestvarkens.Dit
proces isalvergevorderd inEngeland, Denemarken enBelgië.In
Portugal vindt hetgesloten bedrijf ookveelopgang met namevanwegedebestrijding vandeAfrikaansevarkenspest. Degesloten
bedrijven nemen inPortugal in 1982en 1985respectievelijk 42en
50Xvandetotaleproduktievoorhun rekening.Deverwachting is
dat dit in 1990gestegen istot 70X (TheNationalComitee forPig
Breeding andProduction, 1986). InItalië,FrankrijkenNederland
komennogveelbedrijvenvoordieof zeugenofmestvarkenshebben.Hetvoordeelvanondernemersdiealleen zeugenofalleen
mestvarkens hebben isdat zezichslechtshoeventebekwamen in
eenvanbeideproduktietakken.Het nadeel opsectorniveau isdat
veel dierenverplaatst moetenwordenvanhetenebedrijf naarhet
anderewaardoor ookeengrotekansopverspreiding van ziekten
ontstaat.VoorDenemarken,Engeland enBelgië geldt verderdat
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Tabel A.6 Aandeelvandebedrijvenmetvarkenswaarop zowel
zeugenalsmestvarkensvoorkomen indeEG (procenten)
Land

1983

1973

Duitsland
33
10
Frankrijk
17
15
Italië
6
N.B.
Nederland
19
3
Engeland
59
25
Denemarken
64
39
België
53
N.B.
Ierland
35
N.B.
Bron:AfgeleiduitEUROSTATFarmstructure 1983Surveyen
EUROSTAT 6/1974.
N.B.:Niet bekend
het aantalmestvarkens ofhet aantalzeugenperbedrijf geen
goede indicatie isvandeomvang vandevarkensstapel, omdat in
deze landen relatiefveel bedrijven voorkomenwaar zowel zeugen
alsmestvarkens gehoudenworden.

4.3 Technische resultatenvandegroterevarkenshouderijbedrijven indeEG-12
Detechnische resultaten bepalenvooreengroot deel definanciële resultaten indevarkenshouderij.Daarnaast geldt datde
marges tussen dekosten enopbrengsten relatief klein zijn.Dit
betekent dat bij ietsslechtere technische resultaten hetarbeidsinkomen sneldaalt.Voor behoud enuitbreiding vandesector
varkenshouderij dienen detechnische resultaten ineen redelijk
tempo teverbeteren.Alleen bijgoede technische resultatenzullenvoldoende financiëlemiddelenvrijkomen omdevervangings-en
uitbreidingsinvesteringen tekunnenverrichten.
4.3.1 Technische resultaten vandezeugenhouderijbedrijven
Indeze paragraaf zijndeverschillen intechnische resultatenvan zeugenhouderijbedrijventussende regio's indeEGvermeld.Hierbij isgetracht bedrijvenvanongeveergelijke omvang
met elkaartevergelijken, omdat de resultaten opzeugenhouderijbedrijven beterwordennaarmate debedrijfsomvang toeneemt
(Arkes, 1985en 1986;BuyIe, 1987;Lentföhr, 1985a,1984b;
PigYearbook, 1986;Arendse, 1981).
Een tweedeprobleem bijdevergelijking vande resultaten
van zeugenhouderijbedrijventussen landenvormt deberekeningswijzevandekengetallen.Dehoogtevanhet belangrijkstetechnischekengetal,het aantalgrootgebrachte biggenperzeugper
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jaar, isafhankelijkvandadefinitievanhetmomentwaarop biggenalsgrootgebracht beschouwdwordenenvandedefinitievan
het aantal aanwezige zeugen.Omdat eenvolledig inzicht indeberekeningswijze ontbreekt zijngeencorrectiesuitgevoerd. In
tabel4.7 isvoordeverschillende landenhetaantalgrootgebrachte biggenperzeug perjaarweergegeven.
Uit tabel4.7 blijkt dat inEngeland indezeugenhouderij
zeergoede resultatenbehaaldworden.Ditwordtveroorzaakt door
relatiefveelgrootgebrachte biggenperworp (ruim0,5bigmeer
dan inNederland)enveelworpenperzeugperjaardoordekorterezoogperiode (2à4weken).
De resultaten inIerland,Denemarken enNederland liggenop
eenvergelijkbaar niveauvanongeveer 19biggenperzeug per
jaar.Frankrijk blijft ietsachtermet betrekking totdebiggenproduktiealhoewel daarveel betere resultaten behaald wordendan
inPortugal,Duitsland, BelgiëenGriekenland. InDuitsland enin
Griekenland moet deoorzaakvande lagebiggenproduktiemet name
inhet aantalworpenperzeugperjaargezochtworden. InPortugal enBelgië ishetaantalgrootgebrachte biggenperzeugper
jaar laag doordatweinig biggenperworpgeboren engrootgebracht
worden. Zowel inBelgië als inDuitsland enGriekenland zijnde
betrokkenbedrijvenkleinerdan indeandere landen.

Tabel 4.7 Het aantal grootgebrachte biggenperzeugperjaarop
degrotere bedrijven inverschillendeEG-landen
Land

België
Nederland
Engeland
Denemarken
Duitsland
Italië
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Portugal

Aantal grootgebrachte biggen
1983

1984

1985

14,5
17,8
20,5
18,2
16,6
13,7

14,6
18,3
20,8

14,7
18,7
20,9
19,0
17,1
15,4
17,8

16,8
14,3
14,7

19,3
+16

Bron:B.BuyIe, 1987;NL,Arkes 1986a,Arkes 1985;UK.FigTearbook 1986;DK,DeDanske landboforeninger 1985D.Lentföhr
1985a, 1984b.RechenzentrumVerden 1987;It,Bend 1986;Fr
l'institut Technique duFore 1986;Gr l'institut Technique
duFore 1986,Kitsopanidis 1980;Irl.The agricultural
InstituteRuralEconomy ResearchCentre CathalCowan1987;
P.Bend 1986.
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InItalië ishetaantalgrootgebrachte biggenperzeugper
jaarberekend opbasisvandezeugenpopulatie,het aantal slachtingenende import enexportvanvarkens.Ce resultatenvanalle
bedrijven zijndusverwerkt.Opdezelfdewijze berekend komende
Nederlandse varkenshouders in1985op 16,5bigperzeugperjaar.
Geziendeverschillen inbedrijfsstructuurtussenNederland en
Italië (zieparagraaf 4.3.1)zalhetaantalgrootgebrachte biggen
opdegrotere zeugenbedrijven inNederland enItaliëniet sterk
verschillen.
Biesheuvel komt inzijnstageverslag (Biesheuvel, 1986)tot
ongeveerdezelfde conclusie alsvermeld intabel4.7.Alleenvoor
Frankrijkvindt hijresultatendieopeengelijkniveau staanmet
Engeland terwijl Deense bedrijven slechterproduceren dan bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven.
4.3.2 Technische resultaten indevarkensmesterij
Het technisch resultaat vandemestvarkenswordtveelal in
driekengetallen uitgedrukt namelijkdevoederconversie (kgvoer
perkg gewichtstoename),degroeiperdierperdag enhetpercentageuitval tijdensdemestperiode.Eengoedevergelijking van
deze driekengetallen tussendeverschillende landen isvrijwel
onmogelijk.Ditwordtveroorzaakt door:
systematische verschillen inopleg-enaflevergewichtvande
mestvarkens tussen deverschillende regio's indeEG.De
hoogtevandedriegenoemde kengetallen issterk afhankelijk
vanhetgewichtstraject waaroverdeze berekendworden;
deverschillen insamenstelling vanhetvoerwaardoorde
energieinhoud perkgvoersterkvarieert.Alsgevolg hiervan
geeft devoederconversie geengoede indicatievanhetproduktietechnische niveau;
de berekening vankengetallen.Degroeiperdierperdag
bijvoorbeeld wordt berekend opbasisvanonder anderehet
levend eindgewicht. Dezegewichtsbepaling kanopverschillendemomenten plaatsvinden (ziehandboek Varkenshouderij
blz. 120).InNederland wordt het levend eindgewicht berekend opbasisvanhet geslacht gewicht.Doordezeverschillen inberekeningswijze ontstaan systematische verschillen
inzoweldevoederconversie als inhetkengetalgroeiper
dierperdag.
Intabel 4.8 zijnenkeleproduktietechnische gegevensweergegevenvan bedrijven inverschillende EG-landen.Tevens ishet
groeitraject vermeldwaaropdekengetallen betrekking hebben.
Door tweeafzonderlijke jarentevermelden kaneen indicatieverkregenworden overdeproduktie-technische vooruitgang indevarkensmesterij indeverschillende landen.
Uit tabel4.8 blijkt datdebedrijvenmetmestvarkens in
Denemarken,Nederland, Engeland, Ierland enFrankrijk goederesultaten behalen. InBelgië en inGriekenland zijnde resultaten
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slecht indevarkensmesterij.Slechts inenkele landenzijnde
resultatenovermeerderejarenbekend.Voordie landenwaarde
gegevenswel*overmeerderejarenbekend zijnblijkt datderesultaten inabsolute zin ingelijkemate stijgen.Verschillen tussen
de landenblijvendaardoor gelijk.Uitzonderingen hierbij zijnde
Belgischevarkensmestersdiehunresultatennauwelijksverbeterd
hebben.
Tabel 4.8 Segroei,devoederconversie enhet uitvalspercentage
inverschillende landen indeEG
Land

Nederland
Duitsland
België
Frankrijk
Engeland
Ierland
Griekenland
Denemarken

Groeitraject

Groei per
dier perdag

Voederconversie

Uitval.spercentage

(kg)

1982

1985

1982 1985

1982

1985

650

680
617
610
540

2,7

2,1
3,1
3,3
2,5

24-107
23-104
19-100
21-100
25-103
29-103
19-80
28-85
11-88
28-97

575
550
617

3,10
3,40
3,50
3,37

677
584
590

594
474
3,17

3,04
3,24
3,35
3,41

3,3
2,3
2,2

3,24
2,76
3,20
3,22
3,94
3,01

Bron:NL,Arkes 1986b,Arkes 1985;D.Rechenzentrum Verden1987.
Lentföhr 1985a, 1984b;B.BuyIe 1987;Fr.Bureauvande
Landbouwraad 1984,l'institut Technique duPorc 1986;UK,
FigTearbook 1986,Irl.TheAgricultural Institute Rural
EconomyResearchCentre Cathal Cowan 1987;Gr, L'institut
Technique duPorc 1986,Kitsopanidis 1980;DK,TheNational
Comitee forPigBreeding and Production 1986.
Uit het stageverslag vanBiesheuvel blijkt datNederland ten
opzichte vanBelgië enDuitsland betere resultaten behaalt inde
varkensmesterij.Frankrijk ligt opeenongeveer gelijkniveaumet
Nederland. Doorhet ontbrekenvangegevens zijn inditverslag
geen conclusies overhet technische niveauvande varkensmesterij
inDenemarken enEngeland opgenomen.

4.4 De rentabiliteit indevarkenshouderij indeEG-12
De rentabiliteit indevarkenshouderijwordt enerzijds sterk
bepaald doordetechnische resultatenvandebedrijven.Echter,
verschillen inprijzen (voerprijsenopbrengstprijs)enkosten
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2,4
2,8
3,9

(gebouwenkosten, arbeidskosten, kosten gezondheidsmaatregelen,
verwarming)tussenEG-landenzijnookvanbelangvoorderentabiliteitsverschillen. Indezeparagraaf zalaandacht besteedwordenaanverschillen inkostenvangebouwen enarbeid,voerkosten,kostengezondheidsmaatregelen enmilieumaatregelen.Aanhet
eindvandezeparagraaf iseenschatting gemaakt vanderentabiliteitsverschillen tussendebedrijven.
4.4.1 Deverschillen invastekostentussenvarkenshouderijbedrijven
Tussenvarkenshouderijbedrijven bestaangroteverschillen
inkostenvoorgebouwen enarbeid.
VergelekenmetNederland zijnde investeringskosten per
diereenheid laag inSpanje,Portugal,Griekenland, Belgiëen
Engeland.Voordezuidelijke lidstaten isditeengevolgvanhet
klimaat en lagere bouwkosten. InEngelandwordt,doorhet relatiefhoge renteniveau endoordat geen rentesubsidiesgegevenworden,relatief eenvoudig gebouwd.Ditgaat echterwelgepaardmet
meerarbeidsuren perdier (PVV, 1984). InBelgië zijndehuisvestingskosten lagerdan inNederland bijongeveer gelijkearbeidskostenperdiereenheid (Vertriest, 1986:Buyle, 1987).Dehuisvestingskosten enarbeidskosten zijnongeveergelijk inNederland,Frankrijk en Italië.InDuitsland (Eschenbrenner, 1985; P W
1984;HandboekVarkenshouderij,1985)enDenemarken (PW, 1984)
liggendehuisvestingskosten ietshogerdan inNederland.Dit
laatste ismet nameeengevolgvanmilieu eisen die aandegebouwen gesteld worden (mestopslag)envan klimaatsverschillen.
Pries (1984)schrijft devoordelen ingebouwen-enarbeidskosten
vanNederland toeaandeschaalvoordelen enveronderstelt gelijke
gebouw- enarbeidskosten inzijn berekening.
Doorveranderingen innationalemaatregelenmet betrekking
tot de stankemissie endeopslagvanmest kunnen zichsterke
wijzigingen voordoen indekostenvoorgebouwen per diereenheid.
VoorNederlandse varkenshouders dient opkorte termijnal
rekening gehouden tewordenmet ofhogeregebouwenkosten ofhogereafzetkosten vanmest.OokvoorBelgië zal inconcentratiegebiedenalsWest-Vlaandereneendergelijkemaatregel niet langop
zichlatenwachten.Dekostenvoorgebouwen enmestafzet zullen
danopeenniveaukomente liggen datvergelijkbaar ismetDuitsland enDenemarken. Indeze laatste twee landen gelden eisenmet
betrekking totdeminimum-opslagcapaciteitvanmest onder invloed
vanhetuitrijverbod inbepaaldeperiodenvanhetjaar.Ookin
Spanjemoetenmomenteelvaakkostengemaaktworden omdeafzet
vanvarkensmest tekunnen realiseren,terwijl inanderegebieden
inEuropa eveneensmaatregelen teverwachten zijnofreedszijn
genomen (bijvoorbeeld Italië enFrankrijk (Thomsen, 1986)).
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4.4.2 Verschillen Invoerkosten tussenverkensmesterijbedrijven
Intabel4.9 zijndemengvoederprijzen indeverschillende
EG-landenafgezet tegendeopbrengstprijzenvanslachtvarkens.
Omdat devoerkosten degrootstekostenpost vormen indevarkenshouderij kanhiermee tevenseen indicatieverkregenwordenvande
ontwikkeling vande rentabiliteit indevarkensmesterij inde
verschillende landen.
Uit tabel4.9 blijktdatdeverhouding tussenopbrenstprijzenenvoerprijzenzichrelatief hetgunstigst ontwikkeld heeft
inNederland. InItaliëenGroot-Brittannië heeftdezeverhouding
zichrelatief ongunstig ontwikkeld.
4.4.3 Kostenvoor gezondheidsmaatregelen
Dediergezondheidsproblemen opdevarkenshouderijbedrijven
vormen,vooraldoordetoenemendespecialisatie,een steedsgroterprobleemvoordevarkenshouderijsector.Deelskunnendeze
problemenvoorkomenworden door strengepreventieve maatregelen
tenemen.Het gevolg isweldatdekostprijs stijgt.
InDenemarken,Engeland enIerland zijn relatief weinig problemenmet dediergezondheid. Dit komtvoor eendeeldoorhun
geïsoleerde ligging,maarvoor eenbelangrijk deelookdoordat
meergesloten bedrijvenvoorkomen indie landen.Gesloten bedrijvenprofiteren echterminder sterkvandeschaalvoordelen (bijvoorbeeld investeringskosten)dangespecialiseerde zeugenhouderij-enmesterijbedrijven. InDenemarkenworden strengemaatregelengenomenophet terreinvandediergezondheid (bijvoorbeeld
SPF:Specific FatogenFree programma). Dit gaatwelmet hoge kostengepaard.

Tabel 4.9 Indexvanhet quotiënt opbrengstprijzen slachtvarkens
/slachtvarkensvoederprijzen (1980- 100)
Land

1980

1981

1982

1983

1984

1985

BR-Duitsland *
Frankrijk*
Italië
België *
Groot-Brittannië
Denemarken
Griekenland 1)
Nederland *

100
100
100
100
100
100
100
100

106
101
90
102
97
102
100
101

108
108
100
111
95
98
106
116

94
94
84
95
82
88
102
112

94
81
95
92
100
93
106

103
92
104
90
105
103
118

Bron:Eurostat.
* -voederprijsbij buiklevering.
1) -opbrengstprijskarkassen -1,33 *opbrengstprijslevend
gewicht.
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InPortugal enSpanjeprobeert denationale overheid degrotegezondsheidsproblemenaantepakken doorhet gesloten bedrijf
relatief te bevoordelen.
InItalië zijneveneensgroteproblemenmet betrekking tot
dediergezondheid.Jaarlijkswordenvele bedrijven geruimd als
gevolgvanbesmettelijke ziektenendeschadeloosstelling is
beperkt.
InNederland enFrankrijk isindeconcentratiegebieden de
situatievergelijkbaar.Varkenspest enAfrikaanse varkenspest
kunnende laatstejarenbuitendedeurgehoudenworden.Ditgaat
welmet enige kostengepaard. InDuitsland enBelgië zijnzeer
groteproblemenmetdebestrijding vanvarkenspest. InBelgië
wordtmomenteel eengrootschalig programma opgestart omvarkenspestvrij tegeraken.
Met namevoordevarkensenvarkensvlees exporterende landen
zalhet indetoekomstwaarschijnlijknoodzaakwordenomdegezondheidsproblemen indehand tekunnenhouden.Voormet name
Nederland, België, Spanje,Portugal en Italië zullen invergelijkingmet numeerkostengemaakt moetenworden ombepaalde
ziekten tevoorkomen.Dezekosten zullen zowel indevarkenshouderij alsook indehandel invarkens gemaaktmoetenworden.
4.4.4 Rentabiliteitsverschillenopgroterevarkenshouderijbedrijven indeEG-12
Figuur 4.1 Verschillen inrentabiliteit tussen gespecialiseerde
bedrijven indeEG-12ten opzichtevandeNederlandse
varkenshouderij in1965eneenprognose voor 1995
Criteria Land
Vaste
Voerk. incl. kosten
milieu

Technische Dierge- Rentabiresultaten zondheid liteit

1985 1995 1985 1995 1985 1995 1985 1995 1985 1995
België
Denemarken
Duitsland
Engeland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Portugal
Spanje
—
0

+
—
+
0
++
N.b.
+/0
++
++

+
++
+
++

—
—
0
- -/O
—
—
—
—
+ -/O
0
++
++ -/O
-

0 0/—
++
+
0
0
—
—
0

0

0 -/O
0 -/O 0/+
- -/O
+ ++
0
+
0
+ -/O
0
++ +•
+
+
—
- -/O

0

0

—

-

» zeerongunstig.
N.b.niet bekend.
- minder gunstig.
-f » ietsgunstiger.
- ongeveer gelijk. ++- gunstiger.
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OpbasisvandavarschillantussendaEG-12dievermeld zijn
inparagraaf 4.3 totenmet 4.4.3 isinfiguur4.1 een samenvatting gegevenvandehuidige rentabiliteitsverschillen en istevenseenprognosegemaaktvandeveranderingen indezerentabiliteitsverschillen.

4.5 Omgevingsfactoren diehet aanbodvanvarkens indeverschillendeEG-landenbeïnvloeden
Indevorige paragrafen ismet nameaandacht besteed aande
ontwikkelingenopdeprimairevarkenshouderijbedrijvenendegevolgenhiervanvoorhet aanbodvanvarkens.Indeze paragraaf
zijnfactorenbeschreven,diedeexterneomgevingwaarinde
varkenshouderij zichbevindt bepalenendiehet aanbod van
varkenskunnen stimulerenen afremmen.
Deomgevingsfactoren zijnonderverdeeld invier categorieën:
hetEG-beleid, het beleidvandenationale overheden,deorganisatievandesectorvarkenshouderij ende inbrengvan onderzoek,
voorlichting enonderwijs.
4.5.1 Het EG-beleid
Het EG-beleid kan zoweldirect als indirect het aanbod aan
varkens ineenbepaald land beïnvloeden. Indirectwil inditverband zeggendatmaatregelen dievantoepassing zijnopeenandere
sector (melkvee,granen)tevensgevolgenkunnenhebbenvoorhet
aanbod vanvarkens.Totdedirectemaatregelen kunnen gerekend
worden, hetmarkt-enprijsbeleid voordevarkenshouderij envarkensvlees,demonetaire compenserende bedragen (rocb's)enhet
EG-structuurbeleid.Totde indirectemaatregelen behorenhet
markt-enprijsbeleid voordemelkveehouderij endegranen.Voor
aldezemaatregelen isinhetkort aangegevenwelke invloed deze
hebben ophet huidige aanbod vanvarkens.Tevens zijndegevolgen
vermeld vanteverwachten of recenteveranderingen inhet beleid.
Hetmarkt- enprijsbeleid indeEGvoordevarkenshouderij
wordt gerekend totde lichtemaatregelen terondersteuning vande
sector.Hetmarkt-enprijsbeleid bestaatuit tijdelijke interventie ofondersteuning van particuliere opslag van varkensvlees
eneenbescherming aandeEG-grenzenvoor invoeruit derde landen.Beidemaatregelen ondersteunenwel hetprijsniveau binnende
EGmaarhebbengeen invloed opdeconcurrentiepositie vanvarkenshouders^indeverschillende EG-lidstaten.Het isniet teverwachtendat hetmarkt-enprijsbeleid binnendeEGzodanigverandert datdeconcurrentiepositie vanvarkenshouders beïnvloed
wordt.
Demcb'shebbenwel invloed gehad opde concurrentiepositie
vanvarkenshouders indeverschillende EG-landen.Voorvarkenshouders inlandenmetpositieveremcb's isdeprijsverhouding
tussenproduktiemiddelen (gebouwen,machinesgeenmcb's)enop78

brengsten (varkensvlees)gunstigerdan inlandenmet negatievere
mcb's (Strijker, 1986).Met namedeDuitseendeNederlandsevarkenshouders hebbendeafgelopenjarenkunnenprofiterenvanpositievemcb's.Sterknegatievemcb'skomenvoor inItalië,Griekenland,FrankrijkenEngeland. Inhet landbouwakkoord 1987/88is
besloten datvoorvarkensvlees indetoekomst geenmcb'smeer
zullen bestaan (metuitzondering van landenmet zwevende valuta).
Omdatwelmcb'svoorgranenblijvengeldenwordt deconcurrentiepositievande landenmet positievemcb's (Nederland enDuitsland)slechter tenopzichtevan landenmetnegatievemcb's
(Frankrijk, Italië).
HetEG-structuurbeleid isgericht opdeverbetering vande
bedrijfsstructuur indeEG. Inveelgevallen betekent ditdateen
deelvandesubsidiesterverbeteringvandebedrijfsstructuur
doordeEG betaaldwordt.Hetgrootstedeelmoet doordenationale overheid betaaldworden.Doordat denationale overheden in
de zuidelijke landenkrap bijkaszittenwordtmindergebruikgemaakt vande regelingen dan intheoriemogelijk is.Anderzijds
zijndemeeste regelingen zodanig opgesteld dat gespecialiseerde
intensieve veehouderijbedrijven (doordeeisdatminimaal 35Ïvan
devoerbehoefte ophet eigen bedrijf geteeld kanworden)niet
voorsubsidie inaanmerking komen.
Voor gespecialiseerde varkenshouderijbedrijven zalhetEGstructuurbeleid de concurrentiepositie niet beïnvloeden.Wel is
hetmogelijkdatdoorhetEG-structuurbeleid hetvertrekvan
kleinere varkenshouderijeenhedenafgeremd wordt endatmiddelgrote bedrijven gestimuleerd worden totuitbreiding. Deze invloed
moet echter onder anderevanwegede financiële consequentiesvoor
denationale overheden niet overschat worden.
De indirectemaatregelen vandeEG (markt-enprijsbeleid
vanmelkvee engranen)hebbenwaarschijnlijk eengrotere invloed
opde concurrentiepositie vandevarkenshouders dandedirecte
maatregelen.Doordequoteringvandemelkhoeveelhedenbehoren
uitbreidingen indemelkveehouderij vrijwel tot hetverleden.Bij
bedrijfsopvolging zalopveel bedrijvenmetmelkvee dekeuzegemaaktworden ommet demelkveehouderij testoppenenineenandereproduktietak uit tebreidenoftestarten. Inveel landenkomt
varkenshouderij enmelkveehouderij gecombineerd vooropdebedrijven.Het isdaardoorwaarschijnlijkdateendeelvandebedrijven bij bedrijfsopvolging zichzullengaan specialiseren in
devarkenshouderij.Met namevoorveelmiddelgrote bedrijven in
Denemarken, Duitsland enFrankrijk kandit gelden.Gezienvanuit
het graanbeleid zijnertweepotentiële bedreigingen:
a. eenverlaging vandegraanprijs leidt ertoe dathet relatievevoordeeldatNederland vanhet gebruikvangraanvervangersheeft afneemt;
b. doorde instellingvandemedeverantwoordelijkheidsheffing
wordt infeite eenpremieopgemengde bedrijvigheid gezet.
Uitmodel-onderzoek blijkt,datdenadelenvoorde intensieveveehouderij eninhetbijzonderdevarkenshouderij gering
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zullen zijnwanneerdegraanprijzenwordenverlaagd. Inalle landenvandeEO»zullendemengvoederprijzen invrijwel'gelijkemate
dalen.Ditwordtveroorzaakt doorhet feitdatde graanvervangers
meegaan indeprijsdaling zolang ereenaanzienlijkverschil is
tussendegraanprijzen indeGemeenschap endieopdewereldmarkt.Voorlopig isditnoghetgeval.
Detweedebedreiging,dievandemedeverantwoordelijkheidsheffing opgranen,thans3Xenmogelijk indenabije toekomst het
dubbele, isvaneenernstiger aard.Indatgeval blijvendegranendie inhetmengvoederkomenopeenhogerprijsniveau -de
heffingwordt alleengehevenopgranendieopdemarktworden
verhandeld -enderhalve ookdegraanvervangers.Ophet bedrijf
waarhet graanwordt geteeldwordtmetdemarktprijs -xXgerekendenderhalve liggendevoederkosten daaraanzienlijk lager.
Dematewaarineenuitbreiding vandevarkenshouderij opdegemengde bedrijven zalplaatsvinden ismet nameafhankelijkvanhet
niveauvandeheffing.Een relatief hogeheffing zalertoeleiden,dat het-voorbedrijvendiemomenteel hetvoerzelfmengen
(metname inDuitsland, FrankrijkenDenemarken)interessant
wordt omhetvoerookzelf tetelen.Hierdoorwordendevoerkosten lageren ismen instaat omdetoegevoegde waardevande
graanproduktieteverhogen.
Deconcurrentiepositie vanNederlandse enBelgischevarkenshouderskanhierdoorverslechteren tenopzichtevan devarkenshouders inandereEG-landen.Bedrijvenmetvarkens inFrankrijk,
Duitsland, Engeland enDenemarken kunnenhetmeest enhet beste
profiterenvandezemaatregelen indeakkerbouw enmelkveehouderij.
Inhet kadervandeGATTonderhandelingenwordt thansook
nagedacht overdemogelijkheid omvaste heffingenvoorgranenen
anderemengvoedergrondstoffen intevoeren.Uit eenexercitiemet
het graan-enmengvoerdergrondstoffen-model,waarbij eenprohibitieveheffing voortapiocaenmaisglutenvoermeel isdoorgerekend,
blijkt datdeprijzenvoorvarkensvoeder inNederland daardoor
met ongeveer 5Zzullen stijgen (situatie oktober 1987).Dit heeft
eenkostprijsverhogend effect opeenkilogramkoud geslacht
gewicht vanongeveer 10cent,ofwel ruim3Zvandekostprijs.
Vooreenvarkensmestermet 750varkensmestplaatsen zoudit
eenkostenverhogend effectvancircaƒ 16.000,-met zichmeebrengen.Dekansdat hijdituitdemarkt zalkunnenhalen isgering,
omdat devoederprijzen inanderedelenvandeEGveelminderzullenstijgeil:Tenopzichtevande inkomensprognosesvoor1987/88.
zoueendergelijkemaatregelongeveereenhalvering vanhetarbeidsinkomenmet zichmeebrengen.Dit zalongetwijfeld toteen
flinkaantal bedrijfsbeëindigingenleiden.
4.5.2 Het beleidvandenationale overheden
Naast demaatregelen dievoordegeheleEGgelden zijner
nationalewetgevingendiedevarkenshouderij kunnen stimuleren en
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kunnen afremmen. IndemeesteEG-landenworden opeenofandere
wijze subsidiesverstrekt aanagrarische ondernemingen diewensen
te investeren.Ditkunnenrechtstreekse subsidies zijn(rentesubsidie of inkomenstoeslag),maarhetkunnenookfiscalevoordelenzijn.
<
DeNederlandse varkenshouders hebben inhetverledengebruik
'kunnenmakenvandeWIR,waardoor investeren aantrekkelijkwas.
Doordewijziging inderegeling zalditvoordeelvoorde
Nederlandsevarkenshouders afnemen. InDuitsland enFrankrijk
rardenopfiscaal terreindekleineengrote bedrijven verschuilendbehandeld.Dit leidt ervaaktoedat ereendrempel isdie
fproduktieuitbreiding belemmert.Eengevolg isdaterdanveel
zeerkleine enveelgrote bedrijven bestaanmaardateencategoriemiddelgrote bedrijvenvrijwel ontbreekt.Belgiëkentmomenteelnogeengunstig fiscaal stelselvoordeagrarische sector
dochdoorfinancieringsproblemenbijdenationale overheid worden
momenteel pogingen ondernomen omvangoed renderende bedrijven
meer belasting teontvangen.
DeFransenationale overheid probeert doorallerleisubsidieregelingen deproduktie vanvarkensvlees testimuleren (subsidiesoptransport vanagrarische Produkten, subsidieaanproducentengroeperingen indevarkenshouderij en (rente)subsidies bij
bedrijfsontwikkeling (Thomsen, 1986)).
DeEngelse overheid stimuleert deuitbreidingen indevarkenshouderij niet. Indirect kandoor invoerbepalingen (veterinairemaatregelen)wel invoervan levende dierenvoorkomenworden.
DeDuitse overheid probeert binnendeEG-regelingendebinnenlandse agrarische produktie sterk testimuleren. Allerleisubsidiesen inkomensondersteunende maatregelenworden genomen omde
agrarische produktie uit tebreiden.Gezien de relatief gunstige
kaspositie vandeDuitse overheid isniet teverwachten datdeze
steun zalafnemen.
Denationale overheden indeZuidelijke landen (Spanje,Portugal, Italië enGriekenland)kunnenvanwege hungrotebegrotingstekorten deagrarische sectorniet ondersteunen.Veelal zijn
zeniet instaat omdeEG-regelingen inhetkadervanhet structuurbeleid volledig tebenutten. InSpanjeenPortugal probeert
denationale overheid welhetgesloten bedrijf te stimuleren en
daardoor dediergezondsheidssituatie teverbeteren.
Naast de regelgeving diedefinanciële positievandebedrijven rechtstreeks beïnvloedt bestaan ertussenEG-landenen
zelfstussen regio'sbinnen landengroteverschillen inderegelgevingmet betrekking totdebeschermingvanhetmilieu. InDenemarken,ensommige delenvanDuitsland bestaan reeds stringente
eisentenaanzienvandevestiging enuitbreiding vande intensieveveehouderij.InItalië,FrankrijkenSpanjewordendoorde
bedrijven indeconcentratiegebieden momenteel ookkostengemaakt
omdegeproduceerdemest aftezetten.Hierbij handelt hetvooral
omdeplaatsing vandemestdiegeproduceerd wordt doorde inten81

sieveveehouderij.De komendejaren zalde ammoniakemmisie waarschijnlijk ook een rolgaan spelen.Al dezemaatregelen verken
kostprijsverhogend enkunnen ontwikkelingen inde bedrijfsgroottestructuur belemmeren. Het isoverigens niet te verwachten
dat hierdoor concentratie van devarkenshouderij wordt tegengegaan.Voorlopig zijn devoordelen inconcentratiegebieden groter
dande extra productiekostenalsgevolg van milieumaatregelen.
4.5.3 De organisatie vandevarkenshouderijsector
De toeleverende en afnemende industrie isvangrote betekenisvoor devarkenshouderijsector. Inde eerste plaats zorgt een
goede infrastructuur van de agri-business voor efficiencyvoordelen,waardoor Produktengoedkoper aande bedrijven geleverd kunnenworden enervoorde afgenomen produkten een hogere prijs
betaald kanworden. Inde tweede plaats kanvanuit de industrie
een zekere stimulans tot produktieuitbreiding gerealiseerd worden
door bedrijven die uitbreiden vande nodige financiële middelen
tevoorzien endoor bedrijven inperiodenmet slechte prijzen financieel te ondersteunen middels kredieten en contractproduktie.
Inde derde plaats zal door een goede infrastructuur ookde
kennisdoorstroming verbeterd worden.Met name inhet huidige
tijdperk van informatieuitwisseling tussen de diverse belanghebbenden iseen goede infrastructuur noodzakelijk voor het inpraktijk brengen van nieuwe ontwikkelingen.
Een sterke band tussen industrie en deprimaire producenten
wordt met name aangetroffen inNederland, Denemarken, Spanje en
Italië (grotere varkenshoudersbedrijven). Voor Italië en Spanje
geldt dat een groot deelvan de financiële middelen via de industrie beschikbaar isgekomen voor deprimaire bedrijven (verticale
integratie).
Ook inBretagne inFrankrijkwordt door het instellen van
producentengroeperingen geprofiteerd van devoordelen van een betere infrastructuur indevarkenshouderij.Algemeen kangesteld''
worden dat inconcentratiegebieden de infrastuctuur beter isdan
inniet concentratiegebieden. Vaakhebben de industrie en devarkenshouderij wederzijdse belangen waardoor een grotere betrokkenheid gerealiseerd wordt. Iseen goede infrastructuur éénmaal tot
stand gekomen dan zijn de industrie en de varkenshouderij sterk
van elkaar afhankelijk en zal alles inhet werk gesteld worden
omde positie teversterken. ,>,
,/
4.5.4 Onderzoek, voorlichting en onderwijs

-"'^>-'•• ^ > •>-»,

Om devarkenshouder opde hoogte te brengen en tehouden omtrent de huidige kennis en ontwikkelingen inde varkenshouderij
iseen goede organisatie van onderzoek, voorlichting en onderwijs
een eerstevereiste.Met name inde intensieveveehouderij waar
demarges uiterst gering zijn ishet belangrijk om snel nieuwe
ontwikkelingen inpraktijktekunnen brengen.,Het opzetten enhet
82

'oo^op

instand houdenvaneengoede organisatievan onderzoek,voorlichting enonderwijs brengt kostenmet zichmee.Dezekosten
zullenverhoudingsgewijskleiner zijnnaarmatemeergespecialiseerde bedrijvengeconcentreerd voorkomen ineenbepaald land.
BinnendeEG-landen ishetdrieluik onderzoek,voorlichting
enonderwijs zeergoed ontwikkeld inDenemarkenenNederland.Ook
inIerland,Engeland,België,Frankrijk enDuitsland issprake
vaneenredelijkniveau.
IndeZuidelijke lidstaten (Portugal,Spanje,Italiëen
Griekenland)zijnonderwijs,voorlichting enonderzoek indevarkenshouderijveelminderontwikkeld. InPortugal komtanalfabetisme onderdeagrarische bevolking nogveelvoor. InSpanjeis
opdegrote (industrieële)bedrijveneenredelijkkennisniveau
aanwezig.Voordekleinere bedrijven isdezekennisniet beschikbaar.InItaliëprobeertmenkenniste importerenviahetaantrekkenvandeskundigheid uitdeNoordelijke lid-staten
(Engeland,Nederland enDuitsland).Tevens importeert menuitdie
landen fokmateriaal.

4.6 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Op basisvandehuidigeproduktie vanvarkensvlees endete
verwachten ontwikkelingen inenrondomdevarkenshouderij,zoals
beschreven inparagraaf 4.1 tot enmet 4.5, isintabel 4.10de
verwachte produktievoor 1995weergegeven. Indetekst isper
land aangegeven hoedezeverwachte produktie berekend is.
Bijdeaanbodsschattingen isrekening gehoudenmet dete
verwachten vraag naarvarkensvlees.De zelfvoorzieningsgraad in
deEG isgeschat op102Z.
België
Waarschijnlijkvindt onderandere doordiergezondsheids-en
milieuproblemenendoordeexportafhankelijkheid eensaneringvan
bedrijven plaats.Anderzijds zaleenaantal grotemestbedrijven
uitgebreid worden.Persaldozalhet aantalmestvarkensplaatsen
dalen.Doorproduktiviteitsverbeteringen zaldetotale produktie
vanvarkensvlees nauwelijksveranderen.
De belangrijkste knelpunten indeBelgische varkenshouderij
zijn:
dediergezondsheidssituatie isbedreigend voor eentypisch
handelsland;
de slechte technische resultaten indezeugenhouderij die
nauwelijksdoorbetereuitbetaling gecompenseerd worden;
deslechte bedrijfsstructuur indezeugenhouderij;
slechte technische resultaten indemesterij dieslechtsgedeeltelijkdooreenhogere opbrengstprijsgecompenseerd worden.
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Denemarken
SeDeensevarkenshouderij heeft eensterke concurrentiepositie.Omgevingsfactoren alsEG-beIeid,sectororganisatie en
organisatievanondervijs,onderzoekenvoorlichting zulleneen
uitbreiding indeDeensevarkenshouderij niet indeweg staan.In
hetkadervandeDeensemilieuwetgeving isonbeperkte uitbreiding
nietmogelijk.Gelet opdestructuurvandebedrijven ende
spreidingvandebedrijvenoverhetgehele landzijndemogelijkhedentotuitbreiding vooralsnog royaalaanwezig.
Een sterkeuitbreiding kanechterdeeerstejarennietverwachtwordendoordat definanciëlepositievande bedrijven
slecht is(laageigenvermogen).Deeerstejarenzaleenafwachtendehouding worden aangenomentenaanzienvan investeringen in
devarkenshouderij.Beginjarennegentig kandoordegunstige
concurrentiepositie echtereengrotereuitbreiding verwacht worden.Devarkensvleesproduktie zaloverdegeheleperiode 19851995gelijkmatig toenemendoordat indeperiode 1985-1990het
karkasgewicht zalstijgen endaarnahet aantal dierplaatsen.
Doordat veelbedrijven "gesloten"zijn isuitbreiding relatief
moeilijk terealiseren.
Duitsland
InDuitsland zaldeproduktievanvarkensvlees lichttoenemen.Met namedoorhetEG-graan-enstructuurbeleid enhet
nationale beleid zaluitbreiding indevarkenshouderij gestimuleerdworden.Anderzijds remmen de slechte technische resultaten
(endaardoor de rentabiliteit)enhetwegvallenvandemcb'svoor
varkensvleesdeproduktie af.Verwachtmagwordendat eengroot
deelvande.<kleine bedrijvendeproduktie beëindigt en.dat een.
beperkt aantal bedrijven deproduktiecapaciteit uitbreidt.De
totaleproduktiecapaciteit zalhierdoornietveelveranderen.De
belangrijkste knelpunten inDuitsland zijnde slechte rentabiliteit eneenmatige ondersteuning dooronderzoek,voorlichting en
onderwijs.
Engeland
Deproduktiecapaciteit zal inEngeland eerderdalendan
stijgen.Deomgevingsfactoren (metnamenationaal beleid)remmen
uitbreiding vandeproduktiecapaciteit (hoge rente,weinig subsidies).
De rentabiliteit kan stijgendooreenverhoging vanhetkarkasgewicht endooreenmogelijkedaling vandeEG-graanprijzen.
Ditkaneenuitbreiding vandeproduktie tot gevolg hebben.
Detechnische resultatenzijn inEngeland zeergoed enhet
zalsteedsmoeilijkerworden omdezeteverbeteren.Dit zaleen
verslechtering vanderelatieve concurrentiepositie inhouden.

84

Frankrijk
DepositievandeFransevarkenshouderij isvoordekomende
jarengunstig.Desaneringvandekleinevarkenshouderijbedrijven
heeft grotendeels plaatsgevonden.
Debedrijfsstructuurenderentabiliteit isgunstig enkan
dekomendejarenverbeterd worden.OokdeEG-beleidenhetbeleid
vandeFranse overheid stimuleert eenverdere produktieuitbreiding.
,1^1,^VoorFransevarkenshouders zijnnauwelijksknelpunten aante
wijzen.
Griekenland
DeGrieksevarkenshouderij zalmoeilijkejarenkrijgen.De
gevolgenvaneenhevige concurrentiemet agrarische producenten
uit andereEG-landenzullenmerkbaarworden.Eenvoordeel voor
deGrieksevarkenshouderij isdatdoorde liggingvanGriekenland
endoorhet ontbrekenvangoededistributiekanalen demarktvoor
versvleesmindergemakkelijkkanworden gepenetreerd door importaanbod. Dit kaneengrote sanering vandeGrieksevarkenshouderijvoorkomen.
Ierland
Deproduktievanvarkensvlees zal inIerland niet ofnauwelijksveranderen.Doorde relatief slechte rentabiliteit enafhankelijkheid voorwat betrefthunvoervandemelkveehouderij
zaldeproduktiecapaciteit dalendoorhetafvallenvaneenaantal
bedrijven.Doorproduktiviteitsverbeteringen endoorverhoging
vanhet karkasgewicht zaldetotale produktievanvarkensvlees
niet sterkveranderen.
Italië
De concurrentiepositie vande Italiaanse varkenshouders voor
varkensmet eenkarkasgewicht van80à85kg isslecht.Detotale
produktie kangehandhaafd blijvendoordemonopoliepositie die
Italiëheeft inzwarevleeswarenvarkens.
Grote knelpunten voordeItaliaanse varkenshouderij vormen
dediergezondheid enhetontbrekenvaneengeorganiseerdetechnischeeneconomische begeleiding vanbedrijven.Daarnaast geldt
dat desaneringvanveelkleinebedrijvennog zalplaatsvinden.
Nederland
De concurrentiepositie vandeNederlandse varkenshouderij
zalverslechterenmetnamedoordegevolgenvanhetEG-beleid en
het nationale beleid.Deproduktiecapaciteit zal in 1995nauwelijksafwijkenvanhethuidigeniveau.Dit zalvooralveroorzaakt
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wordendoordenational«wetgeving.Doordeverbetering vande
produktiviteit zaldetotaleproduktievanvarkensvleesnog iets
toenemen.
Portugal
InPortugal kanvoordekomendejareneensterke sanering
vanvelekleinevarkensbedrijvenverwachtworden.Hier staattegenoverdatgrotegeslotenbedrijvenzullenontstaan.Deconcurrentiemet devarkenshouderij inandereEG-landenzaldekomende
jarensterkerworden.Tochkanverwachtwordendat deproduktie
inPortugalongeveergehandhaafd kanblijven.De ontwikkelingen
indebedrijfsstructuurzijnde laatstejarengunstig geweest.
Devoornaamste knelpunten zijndediergezondheidssituatie en
hetontbrekenvaneengoedesteunaande landbouwbedrijven.
Spanje
Devarkenshouderijproduktie inSpanje zalonder sterke concurrentiedruk komentestaan.Veelkleine bedrijven zullende
produktie stakenenerzullenveelproblemenmetde diergezondheid zijn.Het geslotenbedrijfwordt sterkgestimuleerd dochis
nog niet sterkvertegenwoordigd. Deeerstejarennade toetreding
totdeEGkande Spaansemarkt nogenigszins afgeschermd worden
van importenuit andereEG-landen.Dit zalgeleidelijkminder
worden.Ondermeerdooreenstijging vanhet karkasgewicht kande
vleesproduktieweltoenemen.Degrotevraag ishoedeindustrieëlevarkenshouderij zichzalontwikkelen.Demarges zullen
doordehoge zelfvoorzieningsgraad laag zijnwaardoor investeren
minder aantrekkelijk is.Degrote industrieële bedrijven zijnwel
instaatvarkensvlees tegeneenredelijk lagekostprijs teproduceren.
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5. Handel, transport en verwerking

5.1 Omgevingsfactoren
Dehandel inenverwerkingvanvarkenswordtmedebepaald
doorhetwettelijke kader indit gevaldoor richtlijnen opgelegd
doordeEuropeseRaad.Daarnaast bestaat ereenmarktordening
varkensvlees,waarhetprodukt levendevarkensook ingeregeld
wordt.Hetmeest bepalend opkortetermijn zijnechterdeeconomische enmonetaire factoren,zoalsdevoederprijzen,dearbeidskosten,dewisselkoersen endemonetaire compenserende bedragen
(MCB's). Indezeparagraaf isnagegaanwelke invloed bovenstaande
factorenhebbenopdeexportvan levendevarkens.
5.1.1 Marktordening varkensvlees
De gemeenschappelijke ordening dermarkten inde sectorvarkensvlees omvat eenprijsregeling eneenregelingvanhet handelsverkeer engeldtvoor zowel levendevarkens alsvarkensvlees.
Het voornaamste element vandeprijsregeling isde interventiemaatregel,gebruikt omeenaanzienlijke daling van deprijzen
tevermijden of inteperken.Dezemaatregel kan bestaanuit
steunverlening aanparticuliere opslag en/of aankopendoor interventiebureaus. Inde regelwordt alleende steunverlening aan
particuliere opslag gehanteerd.
Dehandelsregelingbetreft deheffingen ensluisprijzen,die
voor zowel levendevarkensalsvoorvarkensvleesworden afgeleid
van dievoorgeslachtevarkens.
Uit bovenstaande blijkt dat inhet geheel geen sprake isvan
eenprijsgarantie, zoalsdievoorkomt bij andere Produkten.De
marktordening inde sectorvarkensvlees is inwerkelijkheid dan
ook licht tenoemen, enbeïnvloedt dehandel inlevendevarkens
slechts indirect.
5.1.2 Wettelijk kaderEG
Het strevenvandeEuropese Commissie isombinnendeGemeenschap in 1992toteenmaking vande internemarkt tekomen.
Hiertoe iseenprogramma vanmaatregelen opgesteld -datvergezeld gaatvaneenrealistisch enbindend tijdschema -waarinde
opheffing vanmateriële, technische enfiscale belemmeringen
wordtvoorgesteld.Demateriële belemmeringen zijnhetgrootst
bij deexport van levendevarkens.Afschaffing vandeze belemmeringenkanhethandelsverkeer zeertengoedekomendoordat de
formaliteiten enhet oponthoud aandegrenzen zullen verdwijnen.
Alvorens tot afschaffing kanwordenovergegaanmoetennog een
aantalmaatregelengenomenworden indevarkenssector.
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Dezemaatregelen zijnverwoord inEG-richtlijnen. Indit
verband belangrijke richtlijnen zijndezogenaamde varkenspestenhandelsrichtlijnen. Devarkenspestrichtlijnen (80/217/E6en
80/1095/EG)gevenaanopvelkewijzede bestrijding vanvarkenspest dient plaatstevinden,hoetehandelen ingevalvanuitbrakenvanvarkenspest enhoedestatusofficieelvrijvanvarkenspest (O.V.V.-status)bereikt enbehoudenkanblijven.Dehandelsrichtlijnen (m.n.64/432/EG)gevenvoorschriftendie inachtgenomenmoetenworden omdierennaarandere lidstaten tekunnenexporteren.Of inbepaalde gevallen aldanniethandelsverkeermogelijk iswordt doordezevoorschriften bepaald.
DeO.V.V.-status houdt indat ineengebied of lidstaat:
tenminste de laatste 12maandengeenvarkenspest isgeconstateerd;
geenvarkensaanwezig zijndietijdensde laatste 12maanden
zijngeënt;
tenminste sinds 12maandengeentoestemming isverleend tot
enting tegenvarkenspest.
Het niet hebbenvandeO.V.V.-status betekent dat nietgeëxporteerd kanwordennaar landenmet eenO.V.V.-status (zoals
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken enLuxemburg).Wanneer
eengebied van een lidstaat (bijvoorbeeld Noord-Nederland)de
O.V.V.-status krijgt danmagwel geëxporteerd wordenvanuitdit
gebied,maarhet geeftNederland nietdemogelijkheid de import
vanvarkens inNederland tebeperkentotvarkensafkomstiguit
lidstaten ofgebiedenvan lidstaten dieeveneensO.V.V.- zijn.
Dit ispasmogeijkwanneerNederland inzijngeheel deze status
heeft.Omgekeerd betekent dit dat landenwaarvan eengedeeltevan
het grondgebied destatusO.V.V. heeft niet kunnen bepalendat
uitsluitend varkensdieafkomstig zijnuitO.V.V.-gebieden ingevoerdmogenworden.
Indekomendejarenworden ookrichtlijnen opgesteld betreffende problemen bijdeveterinaire contrôles inhet kadervanhet
handelsverkeer indieren endierlijke Produkten dieniet onder
bestaande richtlijnen vallen endevereenvoudiging vancertificatenvoor levendedieren.
De consequentiesvande inhet zogenaamde "witboek"beschrevenprogramma vanmaatregelen zijndat-indiendemateriëlebelemmeringen in1992zijnopgeheven -vrijverkeervan levende
varkens indeEGalleenmogelijk istussen lidstaten ofgebieden
van lidstaten diedeO.V.V.-status bezitten.
5.1.3 De invloedvanHCB's
Alsgevolg vandesterkeNederlandsemunt, zichmanifesterend inregelmatige revaluatiestenopzichtevandeECU,heeft
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Nederland sindsde intredevandegroenekoersen in1969vrijwel
voortdurend positieveMCB'svoorvarkensvlees gekend.Op 1november 1987zijndeMCB's indevarkenssector, conformhet beleid op
ditpunt,grotendeelsafgeschaft.Alleenbijdeuitvoervanvarkensenvarkensvleesnaar Italië,Griekenland,Engeland enIerlandwordennogMCB'sverleend.DezenegatieveMCB'smogenbij
hethuidigebeleid nietverdertoenemenenzullenoptermijnverdwijnen. Indezeparagraafwordt nader ingegaanopdegevolgen
vande invoering enafschaffing vandeMCB's.
De invoeringvandeMCB'sdestijdsenmetnamehet structurelekarakterervanheeft eenaantalgevolgengehadvoordeconcurrentieverhoudingentussendeEG-lidstaten invoorgaande jaren.
Medehierdoor isookdepositievande landbouwsector, enbijgevolg devarkenssector, tenopzichtevanandere sectorenenten
opzichtevandeconsumenten binnende lidstaten beïnvloed.
Indeeersteplaatsheeft hetbestaanvanMCB'sdeverdeling
vandeproduktie overde lidstatenbeïnvloed. InDuitsland bijvoorbeeld hebbendepositieveMCB's (vanwegede appreciërende
munt)gezorgd vooreen relatief hoogniveauvanproducenten-en
consumentenprijzenvoormarktordeningsprodukten. Deprijsontwikkelingvandeproduktiemiddelenwerd echterminder afgeschermd
vandewisselkoersveranderingen enverliepderhalve opeen lager
niveau.Het resultaat iseentoenamevandemarge tussendeze
tweecomponenten,met alsgevolg datdeproduktie sterkeruitgebreid konworden dan zonderMCB'shetgeval zouzijngeweest
(Strijker).
Indetweedeplaats ishet ontstaanvanMCB'svan invloed op
deconcurrentieverhoudingen tussendeEG-lidstaten,doordat de
MCB'snietwordenvastgesteld alseenpercentagevandemarktprijs,maaralspercentagevande interventieprijs.Naarmatede
marktprijs lager isgaat deMCB eengroterdeelvandemarktprijs
vormen, daarmee inlandenmet positieveMCB'sdeprijs relatief
hoog houdend, endeconcurrentiepositie van landenmet negatieve
MCB'sverzwakkend. De indrukbestaat datdeprotestenvan Franse
varkenshouders tegen importen vanvarkensvlees intijdenvan lagereprijzendoordezeuitwerking vanhetMCB-systeemzijningegeven (Strijker).
Deafschaffing vandeMCB'sheeft voorNederland enandere
EG-lidstatenmet positieveMCB'stotgevolg datdeprijsvanvarkensenvarkensvlees zalgaandalen.Demeest recente afbraakvan
1november leidt ertoedatdeNederlandse varkensexporteur bijvoorbeeld opItaliëcirca 5guldenper 100kilogewichtminder
MCB's ontvangt (zietabel5.1).VoorNederland enDuitsland is
deze afbraakvolledig, terwijlvooreenaantal andere landende
negatieveMCB'skleinerzijngeworden.Ditgeheelheeft een
enigszins negatief effectvoordeopbrengst vandeNederlandse
varkens(vlees)export (Meier,P W ) .
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Tabel 5 . 1
Lidstaat

Nederland
BR-Dultsland
BLEU
Frankrijk
Italië
Griekenland
Spanje
Bron:

Afwijkingspercentage
per26/10/87
+ 1,8
+ 1,3

0,0
0,0
- 5,1
-46,3

0,0

Afwijkingspercentage
per 11/11/87

0,0
0,0
0,0
0,0
- 1,6
-37,5

0,0

Wijziging
inX

MCB''sin
guldens
per 100kg

- 100?
- 100Ï

- 68.39Ï
- 19.01X

4,90
13,84

-

PW.

5.1.4 Wisselkoersfluctuaties
Doordat deMCB'sper 1november 1987grotendeels zijnafgebroken indevarkenssector, zaleeneventuelewisselkoersfluctuatiedestesterker aankomen.Vooreen land alsNederland zaldan
bij een revaluatie vandeguldendeexportpositie vanvele landbouwprodukten verslechteren.Een revaluatie zaldesteharder
aankomen aangezien onzevoornaamste afnemersvan levendevarkens
zich indeZuidelijke lidstaten bevinden, lidstatenmeteendoorgaans zwakkemunteenheid. Ditprobleem isminderurgent wanneer
contant betaaldwordt bij levering ofwanneerdegemiddelde betalingstermijn geringerwordt. Inhet eerstegevalblijktdat
slechts 24%vandebedrijvenuitdeenquête korting geeftbij
contante betaling.Eenverkorting vandebetalingstermijn (nugemiddeld 25dagen)kanverkregenwordendoortoepassing vaneen
kortingsregeling bijcontante betaling ofdoorvoortaan alleenin
guldensafte rekenen (ditdoet slechts 10%vandegeënquêteerden).
5.1.5 Kostenniveaus bij slachterijen
EenanderemanieromdepositievandeNederlandsevarkenssector tebepalen isdooreenonderlinge kostenvergelijking der
landen. Indevarkensmesterijkunnendeverschillen inrentabiliteit benaderdwordendoormiddelvandeverhouding tussende
prijsvoor slachtvarkens (karkassen)enmestvarkensvoer.Hierop
is inhoofdstuk 4ingegaan (tabel4.9).
Indevarkensslachterijen hangt derentabiliteit ondermeer
afvandebezettingsgraad, het inslachtingspercentage endearbeidsproduktiviteit. Eenmogelijkeverklaring voordehandelsstroomvan levendevarkensnaaronzeafnemerskangelegen zijnin
de lagerearbeidskosten inde be-enverwerkende industrie,betere benutting vandebeschikbare slachtcapaciteit endemoge91

lijkheid ommet importvarkenshet binnenlandse prijsniveau te
drukken. In.tabel5.2 zijndeontwikkelingenvan arbeidskosten
indiverseEG-lidstatenweergegeven.

Tabel 5.2 Arbeidskosten
ECU/uur
Land
Nederland
BR-Duitsland
Frankrijk
Italië
België
Luxemburg
Groot-Brittannië
Denemarken
Griekenland

indebe

-enverwerkende

industr:iein

1980

1981

1982

1983

1984

X

10,30
9,80
8,40
6,30
10,90
10,30
5,70
8,90

10,77
10,96
9,82
7,34
12,16
10,29
7,32
9,54
3,83

12,26
12,28
10,61
8,17
11,88
10,24
7,73
9,41

13,24
13,36

13,64
14,17
12,28

100
104
90

-

-

-

9,32
12,43
10,54
7,94
10,09

13,16
11,58
8,84
11,79
3,88

Bron:Eurostat.
* -1983.

Uitgaande van 1984zienwedatdearbeidskosten inNederland
enDuitsland het hoogst zijn. InGriekenland, Groot-Brittannië en
Italië zijn inde be-enverwerkende industriede arbeidskosten
peruurhet laagst.Dearbeidsproduktiviteit isindeze landen
echterook lager.Deoverige landen zitten tussen beideuitersten
in.
Indetachtigerjaren isde slachtcapaciteit inhet algemeen
nietveelmeeruitgebreid engaat de sluiting van onrendabele
kleinschalige slachterijen enopenbare slachthuizen nog steeds
door.Dit zalvoordekomendejarennaarverwachting leidentot
eengeringere onderbezetting.Hierdoor ishetniet onmogelijkdat
het argument van capaciteitsbenutting inbetekenis zalverminderen.
5.2 De exporteurs
Van de intotaal83exporteurs zijn er 23aangesloten bijde
Vereniging vanExporteurs inLevendeVarkens (VELV).DeVELV.- .
ledenverhandelen 70Xvandetotale export. Intabel 5.3wordt
eenbeeld gegevenvandegroottestructuur vande exportbedrijven
van levende slachtvarkens/zeugen.Hetgemiddeld aantalgeëxporteerdedieren bedroeg in 1986circa 37.000perbedrijf.De
grootste bedrijven hebbeneenrelatief groot aandeel indeafzet:
debedrijvenmet eenafzetvanmeerdan 100.000dierenvertegenwoordigen 10Xvanhetaantal bedrijven enhaddeneenaandeelvan
48X inhetaantalgeëxporteerde dieren.Indezegroepbedroeghet
92

70*

96
85
65
86
28

gemiddelde aantal geëxporteerde dierendanookmeerdan 175.000
stuksperbedrijf.

Tabel 5.3 Exportbedrijvenvan levende slachtvarkens/zeugen naar
grootteklasse (excl.mestbiggen)1986
Export in 1986 (stuks)
minder dan50.000
50.000- 100.000
meerdan 100.000

Bedrijven (Z)
75
15
10

Dieren (I)
17
35
48

Bron:LEI.

Uitdeenquête gehoudenonder ledenvandeVELVblijktdat
68Zvandeondervraagdenvijf ofmeerdere kerenpermaand levert
aan zijnafnemers (zietabel5.4).
•
Tabel 5.4 Leveringsfrequentievan levende slachtvarkens door
VELV-leden
Aantal leveringen permaand
minderdan 1maal
minder dan 5maal
5 - 1 0 maal
meer dan 10maal
uiterst variabel

Bedrijven (Z)
4
14
36
32
14

Bron:LEI.

Meestal betreft de levering eencomplete lading levendevarkens (circa 25ton).Het aantalvarkens per lading varieert afhankelijkvanhet gemiddelde gewicht dat gevraagd wordt.Naar
Italië isdegemiddelde lading 200varkens;naar Spanje isdit
circa 250varkens (debeladingsnorm is260kg/m2).
Persoonlijk contact speelt indehandelmet levendevarkens
eengroterol.Losvanproblemenbezoekt iedereexporteurgemiddeld 2,7keerperjaarzijnklanten.Bijproblemengaat 2/3deel
vandeexporteursnaarzijnklanten, en 1/3 deelniet.De bedrijvendie bij problemenwel opbezoekgingenbrachten hunafnemers
gemiddeld slechts 1,9bezoekenperjaar.Het contactmetdeafnemers isnog omandere redenenvanbelang:alleexporteurs krijgen
via hunafnemers informatie overdeafzetmarkt. Daarnaast isinformatievia commissionairs ergbelangrijk.Overige informatiebronnen, zoalsvia landbouwattachés, beurzen, collega's,litera93
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tuuretc.worden doorenkele exporteursgebruikt. (Nietuithet
oogverlorenmoetwordendatdebelangrijkste informatiebronnen
vaak sterkgekleurd zijn).
Alvorenspromotie gevoerd gaatworden,moetworden nagegaan
voorwelke categoriedierendeexporteurs indetoekomst grotere
exportmogelijkheden zien.Uitdegehouden enquête blijkt datvoor
magerbevleesde varkensvan80-100kgvanhetvrouwelijkgeslacht
meer exportmogelijkhedenwordengezien.Ookdierenwaardekwaliteitvan beoordeeld isbiedenkansen.Voor berenenborgenen
metvet doorregenvarkens zijnmindermogelijkheden.
Marktenwaardeexporteursveelvanverwachten zijn Italië
enSpanje.Export naardezemarktenvindt plaatszolangde
(netto)margesvoldoende zijn.Een redelijke benadering terbepalingvandebruto-marges (netto-marge -ftransportkosten)kan
plaatsvinden doordeprijzenvan levendevarkens opdebelangrijkste exportmarkt tevergelijken.Tabel 5.5 laat dit zien.
Deprijzenvan levendevarkens zijnsinds 1980relatiefhet
sterkst gestegen inGriekenland;hetabsoluteprijsniveau ishier
ookhethoogst.Opdevoornaamste exportmarkten lagendeprijzen
voor levendevarkens 20tot 30Zhogerdan in1980.Het absolute
prijsniveau is inNederland het laagst.Deprijsverschillen opde
buitenlandse marktenvariëren tenopzichtevanNederland vancirca 19ECUper 100kg inBelgië enDuitsland in 1985tot ruim
30ECUper 100kg levend gewicht inItalië en44ECU inGriekenland.Dekostenenverliezendietijdenshet transport ontstaan
bepalen deuiteindelijke marge.Devolgende paragraaf zalhier
nader op ingaan.

5.3 Het transport
Hetvervoervan levendevarkensnaardediverse eindbestemmingen gaat gepaard met enige in-enexterne strubbelingen. Internmoetworden nagegaan onderwelke condities entegenwelke
prijsgeleverd gaatworden.Externheeftmen temakenmetgrensformaliteiten, veterinaire inspecties engewichtsverliezen onderweg.Wederom isbijhetdoenvanuitspraken gebruikgemaakt van
deenquête diegehouden isonderdeVELV-leden.
Vandeondervraagde bedrijven regelenertweedebinnenlandse toelevering vanvarkensuitsluitend met eigenvervoer;
zeven bedrijven latendebinnenlandse toelevering uitsluitend
doorderden regelen;de restmaakt gebruikvan beidemogelijkheden.Een relatie tussenomvang vande bedrijven enerzijdsen
eigendanwelvreemdvervoer isniet teleggen.Vanalleverhandeldedierendoordeexporteurvan levendevarkenswordt 67Zdoor
derdentoegeleverd naardeverzamelplaats.
Het transport naardebuitenlandse afnemersgaat grotendeels
(79Zvandedieren)met eigenvervoer.Slechtséénbedrijf laat
zoweldeaanvoeralsdeexportvolledig overaanderden.Deoverige bedrijven bezitten alleneigenvervoersmogelijkheden.Dit is
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kennelijkeenvereiste omsnelenadequaat tekunnen reageren.
Bovendien ishet zodatdeauto'snauwelijksgeschikt zijnom
anderegoederendan levendedieren tevervoeren,waardoor demogelijkheden tot retourvracht miniem zijn,endushet transport
minder aantrekkelijk isvoorderden.
Detransportkosten staanvooreengroot deelvast.Overhet
algemeenwordt circa 1,90guldenperkm enkele reisgerekend.Een
lading levendevarkensvan 24-25tonnaarbijvoorbeeld ZuidItaliëkost opgrondvandeze berekening danongeveer 9000gulden.Indepraktijkmoet bijexportnaarZuid-Italië ookrekening
wordengehoudenmet het feitdatdikwijlskleine partijenopverschillenplaatsenmoetenwordenafgeleverd,waardoordetransportkosten toenemen.Bovendienvormende transportkosten-sec
slechtseendeelvandetotalekosten.Infiguur5.1 isde
"trade-off"bepaald opeenaantalbestemmingen. Bij hetprijsniveauvan 1oktober 1987washet bijvoorbeeld onaantrekkelijkom
naarBarcelonateexporteren (zieooktoelichting figuur5.1).
Aangelegenheden diedeexporteur/transporteur niet helemaal
zelf indehand heeft -deexterne strubbelingen -zijnonder
andere hetgewichtsverliesonderweg.Het gewichtsverlieslooptal
naargelang deafstand op.VanNoord naarZuid-Italië neemthet
verliestoevan 6naar8kilo.Bijtransport naarNoord-Spanje is
hetverliescirca 5kgperlevendvarken (zieook toelichting
figuur5.1).
Hetverliesdoorsterftevaltmee:vande slachtvarkens
haalt slechts0,35envandemestbiggen0,2%de eindbestemming
niet levend.Volgensdemeeste geënquêteerden isdeze sterfte
nietafhankelijkvandeafstand,maarwelvanhetseizoen:de
sterfte ishethoogst indezomerentijdensplotseling optredende temperatuurverschillen.

Tabel 5.6 Oponthoud aandegrens inminuten
Grensovergang

Ned-België
België-Frankrijk
Frankrijk-Italië
Frankrijk-Spanje
Ned-Duitsland
Bron:LEI.
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Gemiddeld
oponthoud

19
55
275
81
32

Minimaal
oponthoud

5
30
90
30
15

Maximaal
oponthoud

30
90
420
120
60

Figuur 5.1
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Toelichting figuur 5.1
Opdeverticale asstaandeopbrengstprijzenvan slachtvarkens inguldensperkilogram levend gewicht.Opdehorizontale as
deafstand inkilometersvanaf 's-Hertogenboschnaarenkelebestemmingen inhet buitenland.Detransportkosten inde figuur
zijngebaseerd 190centperkilometer enkele reismet een 24-25
tonsvrachtwagen.Het gewichtsverlies isniet gelijkvoor iedere
bestemming. Op Spanjewordt rekening gehoudenmet eengewichtsverliesvan5kilopervarken (uitgegaan isvan 250varkensper
lading per 250ton).OpItaliëgeldendevolgende gemiddeldegewichtsverliezen:Noord-Italië6kg,Midden-Italiè'7kgenZuidItalië 8kgpervarken (uitgegaan isvan 200varkensper lading
van 240ton).
Een voorbeeld:
Bestemming: Rome
Afstand: 1800km
Lading:200varkensvan 120kg
Prijs:2,38gld/kg levend gewicht inNederland op 1oktober
1987
Gewichtsverlies:circa 7kg
kostengewichtsverlies/kg levend gewicht:
200varkens à7kg à2,38 gld-0,14 gld/kg levend gewicht
24000kg levend gewicht
transportkosten/kg levend gewicht:
1800x 2x 1,90 gulden-0,28 gld/kg levend gewicht
24000kg lev.gew.

Indiendebovenstaande kosten op 1oktober 1987 goedgemaakt
zoudenmoeten zijndan zoudeprijsvan levendevarkens vanItaliaanse komaf inRome zekerhogermoeten zijndan 2,38 +0,42 •
2,80gulden.Deprijswasƒ 2,88,zodat het inrelatie totde
transportkosten-sec interessant isgeweest omte transporteren.

98

Hetoponthoud aandegrenzendoorhetvervullenvanallerlei
formaliteitenneemt bijeenaantal landgrenzennogalwat tijd in
beslag (zietabel 5.6).Hétknelpunt isde Italiaanse grensmet
eengemiddeldewachttijd van4tëuur.
Veelvoorkomendeproblemenaandegrenswordengevormddoor
deVeterinaire contrôlesendoordeopeningstijdenvandegrensovergang.Heteersteprobleem kanwatverminderd wordendoorer
voortezorgendatde lading eruitstekend uitziet,dedocumenten
inordezijnendewaar inalleopzichten aandeeisenvoldoet.
Het tweedeprobleem zalophoog ambtelijkniveauaangepaktmoeten
worden.Momenteel kandoorhet zondagsrijverbod inItalië pasop
dinsdag bij Italiaanse slachterijen geleverdworden.

5.4 De importeurs endeverwerking
Indezeparagraaf staat devraag centraal.Hierbij komtaan
deordewelke typen bedrijven importeren, deeisendie zijaan
hetprodukt stelleneneventuelewensendieerlevenbij importeursmet betrekking tothetvarken alszodanig entenaanzien
vanhandel entransport.
Omdat de importvraag infeitemedewordt bepaald doorontwikkelingen indeopvolgende schakels alsslachterijen,uitsnijderijen,vleeswarenfabrieken enontwikkelingen indistributieen
finalevraagwordt daaraan eveneens aandacht besteed, althans
voor zoverdergelijke ontwikkelingenmedebepalend zijnvoorhet
ontwikkelingsniveau vandetotaleproduktiekolomenderhalveeen
relevante invloed hebben opdeNederlandse concurrentiepositie
van levendevarkens.
5.4.1 De importeurs
Opnabijemarkten alsDuitsland, België enFrankrijkworden
devarkens inhet algemeen rechtstreeks doordeexporteurverkocht (telefonisch)aandebuitenlandse afnemer.Opdeverder
verwijderde markten (Spanje en Italië)wordt hierbijvaakgebruik
gemaakt vaneentussenpersoon die-alofniet indienstvande
exporteur-goed isingevoerd indemarkt.Redenen hiervoorzijn
met name onvoldoende inzicht indemarkt-enprijsverhoudingenop
deafzetmarkt, taalproblemen (Spanjeen Italië),devaakkleinschalige slachterijstructuur inMidden-enZuiditalië enhetadequaat kunnen reageren opproblemen aande Italiaanse grens.Verwachtwordt dat bijdeafzetvan levendevarkensnaarSpanje,
waardebehoefte aantussenpersonen voornamelijk isterugte
voeren ophet taalprobleem, degebruikmaking van tussenpersonen
zalverminderen ofzelfs zalverdwijnen omdat degeringemarges
eendergelijke kostenverhoging optermijnniet langer rechtvaardigen.
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Opmerkelijk iadatdeopdeuitvoerdocumentenvermeldegeadresseerd«somanietdeeindafnemer iavandevarkens,maareen
douane-agent diedeafhandeling vandegrensdocumentenvoorzijn
rekening neemt.Ditkomt relatiefvaakvoorbijexport naar
Frankrijk enSpanjeenniet ofnauwelijksbij andere exportbestemmingen. Gegevenhunsituering bijdegrensovergangmaaktdit
eenadequaat reagerenmogelijkopproblemendievoortvloeienuit
bijvoorbeeld dekeuringvandedieren,de invullingvandegrensdocumenten,etc.
5.4.2 De slachterijen
De slachterijen zijnmeestaldefeitelijkekopersvanNederlandse levende slachtvarkensennementevensde importfunctie
voorhun rekening.Derhalve zijndeeisendie zijaanhet produkt
stellendoorslaggevend voordeexportvan levendeslachtvarkens.
Vaakwordt aangenomendatdeexportvan levende slachtvarkensconcurreertmetdievangeslachtevarkens.Voorzoverhet
leveringen aanvleeswarenfabrieken betreft kandit inderdaad het
geval zijn,maardit heeft slechtsbetrekking opeen relatief
kleinenbovenal afnemend deelvandeexportstroomvan levende
varkens. InMidden-enZuiditalië,waarkleinschaligheid enambachtelijkeverwerking nogoverheersen, zijndergelijke
"salumificio's"nogdebelangrijkste afnemersvan levendevarkens.Dit isechtereenuitzonderlijke situatie.Omdat degroei
vandemarktomvang (ook inItalië)voorhet overgrote deelwordt
bepaald doorversvlees,heeft intoenemendemate specialisatie
indeverwerking plaats.Hierdoorwordt steedsmeergeleverd aan
bedrijven die zijngespecialiseerd ophet slachtproces.Devleeswarenindustrie richt.zichsteedsmeeropdeverwerking vandiedeelstukkendiemen het bestkanvaloriseren.
Aangeziendeexport van levende slachtvarkens eenrelatief
grootschalige activiteit is(200-250dieren pervracht)magwordenaangenomendat de afnemende bedrijven eveneens totdegrotere
bedrijven inhet landvanbestemming behoren.Gelet ophet
kleinschalige karaktervangemeentelijke slachthuizen,wordende
varkensdanookoverwegend geslacht indegrotere industriële
slachthuizen die bovendieneenveelefficiëntere capaciteitsbenutting hebben.Metuitzondering vanGriekenland vind thanstwee
derdedeel totdriekwart vande slachtingenvanvarkens plaats in
industriële slachthuizen.Dit aandeel zal indekomende jaren
verder toenemen.
InWest-Duitsland wordt circa 70Svandevarkensgeslacht in
Nedersaksen enNoordrijn-Vestfalen.Het Zuiden (BeierenenBadenWürtemmberg, waareenkwartvandevarkenswordt geproduceerd,
heeft een aandeelvan 16Zindeslachtingen.Aangeziendeze twee
zuidelijkedeelstaten circa 30Zvande landelijke biggenproduktie
voorhun rekening nemenheeftmenzelfseenbiggenoverschot dat
vooreenbelangrijkdeelwordt geëxporteerd naarItaliëen
Spanje.Omdat inhet Zuiden slechtstwee relatief grootschalig
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opgezette ondernemingen opererendiebovendien een coöperatieve
basishebbenenderhalve geen importvarkensverwerken,worden
alle importvarkens inMedersaksenenNoordrijn-Westfalengeslacht.Ookdeslachtingen inopenbare slachthuizen zijn inhet
zuidenvandeBondsrepubliekniet aantrekkelijk omdat deslachtkostener 2à6DMpervarkenhoger zijndanelders indeBondsrepubliek.
InFrankrijkwordenvarkensgeslacht incirca430openbare
slachthuizen en incirca 120industriële slachterijen.Deze
laatstenhebbeneenaandeelvan67Zindetotalevarkensslachtingen,waarvan de 14grootste (meteencapaciteit van 20.000ton
enmeerperjaar)zelfseenaandeel hebbenvan 442.Het aandeel
vandegroteprivate slachthuizen,neemt sneltoetenkostevan
het aandeelvandegemeentelijke slachthuizen.Bretagne,waar492
vandevarkenswordt geproduceerd, heeft eenaandeel indeslachtingenvan40Z.Hetverschilwordt overwegend geslacht inaangrenzende gebieden.De regioRhône-Alpes endenoordwestelijk
daarvangelegen regio'srond destedenLyon,ParijsenLillewordenalstekortgebieden bevoorraad uitandere regio'senvia import van levendedieren.Met name inde zuidoostelijke regio,die
gekenmerkt wordt dooreensterke economische groei,neemt hettekort toeopbasisvaneensnelgroeiendevraag eneenstagnerende
produktie.Mededoordat debezettingsgraad indeparticuliere
slachterijen veel gunstiger is(80-85Z)dan inde openbare
slachthuizen (60-65Ï)wordendelaatstejarenveel openbare
slachthuizen gesloten:bijna eenvierdedeel invierjaar
(1981-1985).Dit proces zalzich indekomendejarenvoortzetten,
terwijl hettekort aanvarkens indeoostelijke regio's zaltoenemen.Vanwege het ontbrekenvanvoldoende slachterijen vanbehoorlijke omvang bestaat er inhetNoordoosten eentekort aan
varkensvlees.
Indenoordwestelijke Franse regio'sdieeengroot overschot
hebbenaanvarkensvleesworden levendevarkens-evenalsin
Duitsland -veelal geïmporteerd omdebinnenlandse prijzente
drukken, inde regio'sKoord-Oost, Rhône-Alpes enhet Zuidwesten
(rond Bordeaux)omdat deeigenproduktie ertekort schiet,terwijlvoordegenoemde regio'stevensgeldt (m.u.v.hetNoordoosten)dat erveel grote nieuwe slachterijen zijngebouwd waarvan
mendecapaciteit zogoedmogelijkwil benutten.HetNederlandse
varken isdaarbijwelkom, omdat dedierenhomogener zijn,minder
vet bevatten, eenbetere confirmatie bezitten eneenhogeruitsnijrendementhebbendandeFransevarkens.
Gemiddeld gezien isde slachtstructuur indeZuidelijke lidstaten sterkverouderd. Demeestegemeenten beschikken overeen
openbaar slachthuiswaarnog overwegend ambachtelijk enslechts
enkeleurenperdagwordt geslacht.Vaak zijnde sanitairevoorzieningenvolstrekt benedendemaat en inhet algemeen zijnde
bezettingsgraad endeproduktiviteit zeergering.Het overgrote
deelkandanookalleendankzij subsidiesovereindwordengehouden.Ookdeprivate slachthuizen zijner (metuitzondering van
Catalonié'inSpanjeendeFo-vlakte inItalië)vaaknogzeer

^
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kleinschalig enAmbachtelijk vankarakter.Hethogekwaliteit»-,
exclusiviteit«-enprijsniveauvandeProduktencompenseert deze
inefficiencyvooralsnog royaalen ismede oorzaakvanhet succes
vandeexport van levendeNederlandsevarkensnaardezeregio's.
Ditgeldtmetname tenaanzienvanItalië.InGriekenland zijnde
varkensprijzenzelfsnog flinkhogerdan inItalië.
InSpanjezijnruim2600slachterijen,waarvancirca 2000
openbare slachthuizen (80X).Bijeengemiddeldecapaciteit van
nog geen 1000tonperjaarnemendeopenbare slachthuizen circa
30Xvande slachtingenvoorhun rekening.Decirca 600private
slachthuizen enverwerkingsbedrijven slachten gemiddeld zo'n5000
tonperbedrijf enhebbeneenaandeelvan 70Svande slachtingen.
Gemiddeld gezien isdebezettingsgraad zeer laag,variërendvan
30Xvoordegemeentelijke slachthuizen totgemiddeld 40Xbijde
commerciële slachterijen.Het aandeelvanCatalonië indeSpaanse
varkensproduktiebedraagt 35Xbijeenaandeelvan48X inde
slachtingen.Hoewelditverschil inwerkelijkheid mindergroot
zal zijn ishetwel zodatCatalonië eentekort heeft aan levende
slachtvarkens.Dit tekortwordt aangevuld vanuit anderegebieden
envia import.Hoewel ingeheel Spanjenogmaar52Xvandedieren
wordt verkocht opbasisvangeslacht gewicht isdit inCatalonië
circa 82X.
Hoewel er inSpanjemet hulpvanhetEG-structuurfonds een
omvangrijk programma van start isgegaan termodernisering vande
slachterijstructuur komengrootschalige industriële slachterijen
vrijwel alleenvoor inhet concentratiegebied Catalonië,het
Noordwesten enrondValencia.Dit zijntevensde importgebieden
van levendevarkens.
Degrootste Spaanse slachterijen, dieveelaldeeluitmaken
vanmultinationale ondernemingen, zijngevestigd indeproduktgebieden, terwijl sindsdetoetreding tot deEG in 1986veleverouderdekleinschalige slachtplaatsen inde bevolkingsconcentraties
wordengesloten.Doordat dezeontwikkeling zich indekomende
jaren zalvoortzetten iseentoenemend tekort aan levende slachtvarkens indeNoordelijke produktiegebieden teverwachten.Gelet
opde overcapaciteit vandemoderne slachterijen indeproduktiegebieden iserveelvraag naar importvarkens dietevensworden
gebruikt omde binnenlandse noteringen onderdrukte zetten.Een
aantalvandezebedrijven fungeert alsoligopolistische prijszetter.
Hoewelde Italiaansevarkenssector vanaf deaanvang vande
Gemeenschappelijkemarkt bloot staat aandeconcurrentie vanuit
andere lidstaten,staatdeontwikkeling vande slachtsector in
Italiënog indekinderschoenen.Metuitzondering vanhetNoorden
isde structuurvanzoweldeprimaire alsdeverwerkende fase
sterkverouderd.Voordeverwerkende fase isdit deelstewijten
aanvolkomenverouderdewettelijke bepalingen, daterend uit 1928,
dievoorschrijven dat elkegemeentemetmeerdan 6000 inwoners
eenopenbaar slachthuisdient teexploiteren.Terwijlhet zware
Italiaansevarkenwordtverwerkt ingrote industriële slaehte102

rijendieveelal deeluitmakenvandeNoorditaliaanseParmaketen, isdestructuur inderestvanhet landversnipperd en
kleinschalig. Overigens isookinhetNoorden desituatie niette
vergelijkenmet die inandere landen,omdat dezevrijwelvolledig
isafgestemd ophetslachten enverwerkenvanhet zeerzwarevarkenwaarvan slechts 20Zvoorhetversvleescircuit isbestemd.In
het Zuidenheeft slechts 71vande Italiaanse varkensslachtingen
plaatsen inhetMidden14Z.
IngeheelMidden-enZuiditalië zijnslechtsvijfslachterijenmet eenproduktievanmeerdan5000tonperjaar tegenover
73inhetNoorden.Hetaccent indeslachtingen inhetMiddenen
Zuiden ligt sterkopdekleinere openbare slachthuizen.Vandein
totaal 1900gemeentelijke slachthuizen is80Sgevestigd inhet
Midden enZuiden.Vandegemeentelijke slachthuizenmet eenjaarproduktie tot 100ton isdit 855, 100-500ton78Z,500-1000ton
75Z, 1000-5000ton63Zenmeerdan5000ton 14Z (éénslachthuis).
Vande intotaal 740 industriële slachthuizen isslechts 23Z
gevestigd inhetMiddenenZuiden.Uitgesplitst naargrootteklasse isdit bijeenjaarproduktie tot 100ton 25Z,100-500ton
27Z,500-1000 ton 231, 1000-5000ton 21Zenmeer dan5000ton6%
(vier slachterijen).Dehiervermelde slachthuizen slachtenzowel
varkens alsandere diersoorten.Er zijn inMidden-enZuiditalië
slechts twee industriële slachterijen diemeerdan5000tonvarkens slachten.Deze slachterijen zijngevestigd inRomeen
Napels.
Gelet ophet snelgroeiendeverbruikvanversvarkensvlees
inhetMidden enmet name inhet Zuiden zalhet tekort indeze
gebiedenverder toenemen.Aanvulling vandit tekort doormiddel
van levendevarkenswordt beperkt doorhet ontbrekenvanvoldoende slachtcapaciteit.
DePortugese primaire produktie enslachtsectorvanvarkens
isvooreenbelangrijk deel geconcentreerd rond Lissabon.Vande
totale slachtingen -afgezienvancirca 20%huisslachtingen heeft eenrelatief kleindeelplaats inopenbare slachthuizen
(circa 202)enwordt circa 80Zgeslacht inprivate slachterijen.
Vandeze laatstegroep fungeert eenaantal oligopolistischopererende bedrijven alsprijszetter.Onder invloed van toerisme iser
inde zomereenstroomvanvarkens envarkensvleesvanuithet
Middennaarhet Zuidenen indewinternaarhetNoorden.
Onlangs zijnnaarPortugal deeersteNederlandse slachtvarkensvervoerd.Voorlopig zaldeafzet naardit land echterbeperkt blijven, omdat de import inhetkadervande overgangsregelingvoordetoetreding totdeEG isgebonden aaneencontingent
van337ton in1986datjaarlijksmet 10Zwordtverruimd. Tijdens
de overgangsperiode iseengefaseerde importheffing vankracht.
Het islogistiekgezien interessant datdevarkensprijzen inhet
Noorden 5à10Zhogerzijndan inhetZuiden.
Tot opditmoment heeft er,ondankshethogeGriekseprijsniveauvan slachtvarkens,noggeenexport plaatsvan levendevarkensnaarGriekenland. Ditwordtvooralveroorzaakt door logis103

tiekeproblemen.Alsnoodzakelijke transitolanden bijwegtransport staatOostenrijkgeendoorvoervanlevendveetoeen
Yoegoslavië slechtsovereenafstandvan320km.Oit noodzaakt
totwegtransport viaBelgië,FrankrijkenItalië, inscheping in
een Italiaansehaven,ontscheping ineenGrieksehavenwaarnahet
vervoerperautokanwordenvoortgezet. Inhetkadervaneen
ambitieus vernieuwingsprogramma vandeGriekse slachtsectoris
ditjaarte Serres inNoord-Griekenland eenmodern slachthuis
geopend enzijnandere inaanbouw.Omdat dehuidigeGriekseproduktie ontoereikend isvooreenrendabele exploitatie zijnde
autoriteiten niet onwelwillend tenaanzienvande import van
levende slachtvarkens.Per 1juli 1987heeftmendanookdehaven
Igoumenitsa opengesteld voorde invoervan levendveeenzal
later inhetjaarwordengevolgd doorPatras.Eenanderknelpunt
datnogmoetwordenopgelost isdemogelijkheid vanverhaalbij
transportschade tijdensdeovertocht.DeGriekse autoriteiten
willenhiervoorde Italiaanse rederij aansprakelijk stellen,doch
dezewijst dit af.Thans isnogniet teoverzienhoedeonderhandelingen,waarbij ookNederlandse exporteurs zijnbetrokken,
zullen aflopen.
De schaalverschillen tussendeafnemende slachterijenvan
Nederlandsevarkensblijkenuit tabel 5.7.Hierin zijndeexportstromenvanNederlandse levendevarkens inbeeld gebracht.Deexport naarBelgië ishierinniet opgenomen,omdatdeafstand naar
deze bestemmingen nauwelijks logistiek relevant istenoemen.
Deafgenomen partijenvarkens zijngemiddeld het grootst in
Spanjemet circa 11.300dierenopjaarbasis.Dit komt overeenmet
gemiddeld éénvollevrachtauto perweek.De Italiaanse afnemers
namengemiddeld dekleinste hoeveelheid of,namelijk circa 3800
dieren en inhet Zuiden slechts circa 2800dieren.Bij dergelijke
grote afstanden (Zuid-Italië is2000-3000km)vereist hettransport eenbeladingsgraad van 100X.Dit betekent dat bijeenwekelijkse toelevering opdrie adressenmoetworden gelost inItalië
en inZuid-Italië zelfsopvier.Indepraktijk zijndrie losadressen hetmaximum, hetgeen inhoudt datdegemiddelde Zuiditaliaanse klantminder frequentwordt beleverd.Deklantenbinding is inhetMidden enZuiden danook losserdan inhetNoorden.Dithangt ooksamenmet het feitdatdeconsumptie vanvers
varkensvlees nog sterkeropdewintermaanden isgeconcentreerd
dan inhetNoorden.
Ookuit debijdeexporteurs gehouden enquêteblijken grote
verschillen inbeleveringsfrequentie (bijlage1).
Demestbiggenwordenmeestal afgezet aanafnemersdie tevens
slachtvarkenskopen.Ditwasbijdeafzetvanmestbiggen naar
Zuid-Italië envooral naarSardinië in1986 inminderematehet
geval.Ditmoetwaarschijnlijkwordengezientegende achtergrond
vandemetname opSardinië heersendeAfrikaanse varkenspest.
Hierdoor ontstaat vantijd tottijd opuiteenlopende plaatsen
behoefte aan importbiggen.
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Tenslotte kannogworden opgemerkt datde statistischedefinitievanmestbiggen niet altijd inovereenstemming ismetde
praktijk.Dit hangt samenmetdeconsumptieve vraag naarspeenbiggen inmetname Zuidoost Frankrijk, Spanje enZuid-Italië.

Tabel 5.7

AfnemersvanNederlandse slachtvarkens enmestbiggen
naarlandvanbestemming, regionale spreiding daarin
enhun importaandeel (1986)
Afneme rs

Bestemming

Aantal
West-Duitsland
- Nedersaksen
- Noordrijn-Westfalen
Overige gebieden

Varkens

X

Aantalx1000

I

.
.
.
0

.
.
•
0

727
291
436
0

100
40
60
0

Frankrijk
- West
- Noordwest
- Noordoost
- Zuidwest
- Zuidoost

+

90
7
18
16
25
24

100
8
20
18
28
26

649
97
195
104
188
65

100
15
30
16
29
10

Italië
- Noord
- Midden
- Zuid

+

270
68
54
148

100
25
20
55

1036

414
208
414

100
40
20
40

Spanje
- Noordwest
- Noordoost
Valencia

+

35
6
21
8

100
17
60
23

396
87
198
111

100
22
50
28

Bron: LEI

5.4.3 Eisenvan afnemers aanhetprodukt
Levende slachtvarkens envooralmestbiggen zijntetyperen
alsgrondstoffen.Hetkenmerkvangrondstoffen isdat zeuitwisselbaarzijnendatkopersbijvoldoende aanbod derhalvede
laagstmogelijke prijswillen betalen. Intekortsituaties geldt
somshetomgekeerde.DeEG-marktwordt echter aleenaantaljaren
gekenmerkt dooreenzelfvoorzieningsgraad vanmeerdan 1002.Dit
betekent dat deprijseenbelangrijk-zoniet het belangrijkste-aankoopcriterium isbijdehandel inlevende slachtvarkens.Ditgeldt innogsterkerematevoormestbiggen.
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Naast hetprijsniveauhebbandebelangrijkste andere eisen
diedoorde afnemerswordengesteld betrekking opdekwaliteit en
hetgewichtvandevarkens.Het begripkwaliteit isechtervaak
moeilijkteomschrijven, omdatdeverschillende afnemers hieraan
eeneigen interpretatieverbinden.Deconsumptievevraag naar
versvlees isgeconcentreerd opmagervlees.Het ditjaargeïntroduceerde EuropesekwaliteitsbaoordelingssysteemSEUROP isdan
ookterecht gebaseerd opuitbetaling naarmagervleesaandeel.Dit
neemt nietweg dat afnemersvindendatdekwaliteit vanvarkens
envarkensvleesvermindert.Het lijkt tijd tewordendat ernaar
dezekwaliteitsaspecten, die samenhangenmet structuur,waterbindendvermogen,pH,smaakbeleving endergelijke,meer onderzoek
wordt verricht, omdatdeze aspectenvantoenemend belang gaan
wordenvoordeprijsvorming vanvarkensenvarkensvlees.
Inparagraaf 2.4 isingegaanopdegangbaremotieven voorde
export van levendevarkens.Indit onderzoekzijndezemotieven
getoetst aandebeschikbare literatuurendemeningvanonderzoekersenafnemersvan levende slachtvarkens inde importlanden/
-regio's.Hieruit komenenkelehoofdredenenvoorde import naar
voren:
A.

Consumptief tekort aanvarkensvlees (nationaal en regionaal)

Ineenaantal landen isdevarkensproduktie achtergebleven
bijdevraag naarvarkensvlees.Hierdoor zijn zowel nationaal als
regionaal tekorten ontstaan diedoor import vanofwel levende
varkens kunnenworden aangevuld ofwelvangeslachtevarkensen
varkensvlees. Indepraktijk komen bijdebestemmingen binnende
EGbeidemogelijkheden naast elkaarvoor.Uitzonderingen hierop
zijnEngeland entot ophedenGriekenland; naardeze landenwordt
alleenvleesgeëxporteerd. DeexportvanNederlandse levendevarkensnaarPortugal lijkt vandegrond tekomen.Binnendeze landenbestaan ook regionale tekorten aanvarkensvlees.Per (huidig)
bestemmingsland kunnen hiervan alsbelangrijkste tekortregio's
worden genoemd:
Duitsland:
Noordrijn-Westfalen enalledeelstaten tenzuidendaarvan,
namelijkHessen,Rijnland-Palts, Saarland, Baden-Württemberg
enBeieren.
Frankrijk:
RegioParijsenaansluitend industriegebied tennoorden
daarvan, regioBordeauxendegeheleoostelijke regio.
Spanje:
RegioMadrid endekustgebieden langsdeMiddellandse Zee.
Italië:
Geheel Italiëmet intoenemendemate accenten ophetMidden
enZuiden.
Naaraldeze regio'swordenzowel levendealsgeslachtevarkens
geëxporteerd,metuitzondering vanWest-Duitsland waar alleenin
NedersaksenenNoordrijn-Westfalen levendevarkenswordenafge106

nomenenSpanjewaarde importvan levendevarkens isgeconcentreerd opdeNoordelijke regio'senhetgebied rondValencia.
B.

Functioneel tekort aanlevendevarkensop slachterijniveau

Naast deexportnaarbovenvermelde gebieden,meteenconsumptief tekort aanvarkensvleesworden ookveelvarkensgeleverd
naargebiedenwaardevraag naarvarkensvlees (veel)geringeris
dandeproduktie.Ondanks eenoverschot aanvarkensvlees iserin
deze landen sprakevaneenalofniet regionaal tekort aanvarkensopslachterijniveau.Voorbeeldenvandergelijke gebieden
zijn:
Nederland: Zandgebieden
België:
Vlaanderen
Duitsland:Nedersaksen enmeerspecifiekWeser-Ems
Frankrijk:Bretagne
Spanje:
Catalonië
Italië:
Lombard!jeenEmilia-Romagna
Cevraag naar levendevarkensvanuit dezeproduktiegebieden heeft
eenaantal afgeleide oorzaken,zoals:
1. Capaciteitsbenutting:
Inhet recenteverleden (vanaf het eindvande zestiger,beginzeventigerjaren)zijner inde produktieconcentraties
nieuwe grootschaligeslachterijen gebouwd, gebaseerd opde
verwachting vaneensnelleproduktiegroei inderegio'sen
sluiting vanverouderde slachtcapaciteit. Dooreenzekere
overcapaciteit optevullenmet eldersaangekochte varkens
vergroot mendeflexibiliteit enkunnendeslachtkostenper
dierworden gedrukt.Omdat deNederlandse leveranciers
tevens instaat zijnomopzeerkorte termijn inelkegewenste hoeveelheid te leverenverlaagt men bovendiende
relatief hoge aankoopkosten diegemoeid zijnmet hetvol
krijgenvande laatste slachthaken aanmerkelijk.
2. Vergroting vandeflexibiliteit
Doorhet bijkopenvanuit andere gebieden of landenkanmen
snel opplotselingeveranderingen indevraag reagerenzonderdat dit tot directe (somsheftige)prijsveranderingenin
deeigen regioleidt.
3. Derust indemarkt-enprijssituatie opregionaalniveau
wordt derhalve door interregionale aanvullingsaankopen bevorderd.
4. Aanvullende aankopenuit andere regio'sof landenbiedt
slachterijen demogelijkheid tothetdrukkenvanhetprijspeil indeeigenregio.
5. Eenbijkomende oorzaakmet betrekking totdeDuitsemarkt is
degrote slachtcapaciteit diebijgemeentelijke slachthuizen
inhetRoergebied beschikbaar is.Ondanksdeenormesubsidieswaarmeeditgepaard gaatprobeertmendezecapaciteit
tebehoudend.m.v.aantrekkelijke voorwaarden voorgrootslachters zoalsdegressieve slachttarieven.
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6.

Kennisvande consumentenvraag
Dabuitenlands« afnemersvan levendevarkensbeschikken in.
het algemeenovermeerkennisvandemarktvoorconsumentenproduktendan (demeeste)buitenlandse slachterijen.Debeschikbaarheid vanhoogwaardige grondstof (levendevarkens)
uitNederland biedt hundemogelijkheid ommet hoogwaardige
eindprodukten aantrekkelijkemargestebehalen.Hetmeest
extremevoorbeeld hiervan isBelgiëdat opbasisvan geïmporteerdevarkens (vnl.slachtzeugen)eensuccesvolle export
vanconsumentenproduktenheeft opgebouwd.

Het istedankenaandeachterblijvendeproduktie inde
eigenregiodat buitenlandse slachterijen besluitentotdeaankoopvanNederlandse levendevarkens,maarookaandegoedekwaliteit endeconcurrerende prijsenniet inde laatsteplaatsaan
de flexibileit vandeNederlandseexporteurs.
Naast deprijs ishetgewichtvanslachtvarkens endeuniformiteitvanzowelmestbiggen alsslachtvarkenseen belangrijk
criterium. Figuur 5.2geeft eenbeeldvanhet gemiddelde geslacht
gewichtvanallevarkens (inclusief zeugenenspeenbiggen).Daarbij istevenshetgemiddelde karkasgewicht inDenemarken -debelangrijkste concurrent, zijhetnietvoor levendedieren -opgenomen.

Figuur 5.2 Gemiddeld karkasgewicht vanvarkens inkg

Diverse bronnen.
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Er zijnopbasisvanhetgemiddelde gewicht globaal genomen
driegroepen landenteconstateren:
1.

Landenmet eenrelatief licht karkasgewicht:
Spanje:
Hetgemiddeldegewicht bedraagt 73kilo.Ditwordt bepaald
door slachtvarkensvangemiddeld 72kilogeslacht (94,52van
het aantal slachtingen),slachtzeugen en-beren (2Zvanhet
aantal slachtingen enspeenbiggenvan6à8kilo (3,55van
het aantal slachtingen).Deslachtingenvanspeenbiggen
hangen samenmet regionale eetgewoonten enlopenuiteenvan
0,3X inCatalonië tot ruim 15ZinCastilié'.Het aandeelvan
kruisingsdieren inde landelijke produktie istoegenomenvan
14Zin1970tottweederdedeelthans.
Portugal:
Het gemiddelde karkasgewicht is70kiloenwordt innog
sterkerematedan inSpanje bepaald doordeconsumptie van
speenbiggen dienaastvlees-enworstwarentraditioneelhet
zwaartepunt vandevarkensvleesconsumptievormden.Bijeen
teverwachten groeivandeversvleesconsumptie zullenhet
aandeel van speenbiggen endehuisslachtingen van zeugenop
kleine bedrijvenverminderen enzalderhalve hetkarkasgewicht licht toenemen.
Denemarken:
DeDenen zijnvanoudsproducentenvan baconvarkensmeteen
karkasgewicht van zo'n65kilo.Doordetoetreding totdeEG
in 1973werd menechtergeconfronteerdmetvolledig gewijzigde concurrentieverhoudingen opdebelangrijkste afzetmarkt Groot-Brittannië waareenhevige concurrentie ontstond
met Nederland. Omtekunnen concurreren opanderemarkten
werd het gewicht langzaamaangepast enbedraagt thanscirca
73kilo.

2.

Landenmet eengemiddeld karkasgewicht:
Nederland:
Het gemiddelde karkasgewicht inNederland ligt op84kiloen
komt overeenmetde belangrijke afzetmarkt Duitsland.Het
hoofdproduktiedoel isversvlees.
Duitsland:
Ondanks het feit dat inDuitsland zeerveelvlees-envooral
worstwarenwordengegeten ishetkarkasgewicht vanhet
Duitsevarken afgestemd ophetversvleescircuit. Inde
deelstatenHessenenBeieren,waardeambachtelijke verwerking nog relatief belangrijk is,ligthetgemiddelde karkasgewicht 2tot3kilohoger.
Frankrijk:
Weliswaar ishetFransevarkengemiddeld geziennogalwat
lichter,maarditmoetmeerworden gezienalseenregionaal
bepaald traditioneel consumptiegedrag. Met name inhet
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Zuidenwordt nog altijd een relatief licht typehamgeproduceerd enwordentevensnogalwat speenbiggengegeten.Deze
regiovertoont inditopzichtvrijveelovereenkomstenmet
de Spaansemarkt.
IndemeerNoordelijke regio, inclusief het concentratiegebied Bretagne ishetproduktiedoelmeergericht opvers
vleesproduktie en ligthetgemiddeldekarkasgewicht maar
weinig beneden hetNederlandse gewicht.Vel lopendegevraagdegewichten, insamenhangmet hethoofdproduktiedoel
vandeverwerkersnogaluiteen,namelijkvan90-110kilo
levend gewicht.
België:
Het gemiddeldeBelgischekarkasgewicht ishoog.Ditwordt
echtervolledigveroorzaakt doorhethoge aandeelvan zeugen
(vooreenaanzienlijk deelgeïmporteerd uitNederland)inde
totale slachtingen.HetBelgische slachtvarken iszelfs iets
lichterdanhetNederlandse.
3.
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Landenmet eenzwaar karkasgewicht:
Italië:
Het gemiddelde karkasgewicht vanhet Italiaansevarken is
extreem hoog enhangt samenmet hethoofdproduktiedoel, de
produktievanParma-en SanDanieleham.Het traditioneel
hiervoor gebruikte rasLargeWhite Italianomaakt meerdan
70Xuitvandetotalevarkensstapel enwordt gehouden op
grote bedrijven indePo-vlakte diegrotendeels ineigendom
zijnvandeParmezaanse kaasfabrieken.Dit betekent datde
produktie-ontwikkeling indevarkenshouderij nauw samenhangt
met deafzetmogelijkheden vanParmezaanse kaas!Dedieren
worden namelijkgevoerd metweien indePo-vlakteverbouwde
mais,.aangevuldmet eikels.Dit iseeneisom.het officiële
kwaliteitskenmerk "Parma"teverkrijgen.Hiervoor istevens
eenminimaal eindgewicht van 140kilo levendvereist.Ook
het eerste produktiedoel vanhetLandras Italiano (ruim20X
vandevarkensstapel)isdebereiding vanvleeswaren.Vooral
het rasLargeWhite Italianowordt gehouden tot zeer zware
gewichtendievariërenvan 110-215kilolevend (91-176kilo
geslacht gewicht).Nog geen 5Xvandevarkensstapel bestaat
uitkruisingsdierenmet alshoofdproduktiedoel hetvers
vleescircuit enzelfsdan ligt het accent opeen relatief
zwaargewicht. Insamenhang hiermeewordt 95Xvandedieren
afgerekend opbasis levend gewicht enkanworden geconstateerddatde Italianen hetsterkgroeiendeversvleessegment
infeiteuit handenhebbengegeven aanbuitenlandse toeleveranciers.Eenenanderheefttotgevolg datde Italiaanse
markt eenuiterst gevarieerd beeldvertoont, hetgeentot
uitdrukking komt indegrotespreiding inkarkasgewichten in
ruim 200Noorditaliaanse slachterijen.Hierbijmoetworden
bedacht dat hetgemiddelde karkasgewicht inNoord-Italië
15-20kg bovenhet landelijkgemiddelde ligt.

90- 100kggesl.gew. 0,52
100-120 " "
" 13,21
120- 140 " "
" 45,8Ï
140-160 "
" 37,11
160- 180 " "
" 3,4*
Demarktvoor zeer lichtedierenalsspeenbiggen en"porchetta"bedraagt officieelnietmeerdanenkelepromillen,
maar speelt zichvoornamelijk af inhetomvangrijke grijze
circuit enregionaalgezienmet name inMidden-enZuidItalië.
Geconcludeerd kanwordendathetgevraagde gewicht vande
varkens inItalië sterkuiteenloopt. Indeandere landen zijnde
gewenste gewichtenveeluniformer enbovenal lichter.Intermen
van levend gewicht betekent dit,metuitzondering van slachtzeugenen-beren:
Italië
110-225kg lev.gew.
Duitsland 100-110 " "
"
België
100-110 "
"
Frankrijk 90-110 " "
"
Spanje
90- 95 "
"
Portugal 90- 95 " "
"
Eengrotere gewichtsspreiding naardeze landen zalnauwelijksmogelijk zijn,wellicht metuitzondering vanwat speenbiggen of-varkensmet bestemming Zuidoost-Frankrijk ofspeenbiggen
naargebieden (dieoverigens thansnognietworden beleverd)in
Spanje,Portugal enGriekenland.
Menmoet bedenkendat individuele afnemersmeestalgewichtseisen stellendienauwer zijnbegrensd danhierboven isaangegeven.Voor de Italiaansemarkt iseenpasklare gewichtsstrategie
moeilijk aantegeven.Aangezien inItaliëproduktievanvarkens
beneden 120kg levend gewicht nauwelijksvoorkomt isdemarkt
(slachterijen enverwerking)evenminhierop ingesteld.Hetgewenste gewicht van levende importvarkens ligtderhalve algauwop
110kg.De bovengrens indegewichten ismoeilijker aantegeven,
omdat dit afhangt vanhetproduktiedoel namelijkversvleesof
vleeswaren ofbeide.Menadviseert omalsvuistregel tehanteren
dat eenvarkenmet eengewicht van 130kg levend altijd goed in
demarkt ligt omdatmen hiermee indeverwerking nog tweekanten
uit kan,namelijk zowelversvleesalsvleeswaren. Indepraktijk
blijktmenvan zwareNederlandsevarkens "Parma-like"hamtekunnenmakenvoordecategorie prijskopers.Voorts zijnervantijd
tot tijd afzetmogelijkheden voordeafzetvan speenbiggen envan
lichtevarkensvoordeproduktievan "porchetta"inhetmiddenen
zuidenvan Italië.
Deprijsenhetgewicht vanhetvarken zijnde belangrijkste
elementen inde (internationale)handel inlevende slachtvarkens
enmestbiggen.Naast deze aspecten,dievrijwel geheelkunnen
wordenverklaard uit concurrentieverschillen indeprimaireproduktiefase, zijnermeer factorentenoemendieeenrolspelenin
111

FiguurS.3 Typeringvandeafzetmarktenvoorslachtvarkens
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Frankrijk
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devraagnaar levendevarkens.Hetgewichtvandeze factoren
hangt samenmet landentypischemarktverhoudingen endaarmeeook
met achterliggende omgevingsfactoren dievan land tot land kunnen
verschillen.Opdeze aspectenwordt inhoofdstuk 6ingegaan.
Infiguur5.3 iseensamenvattende typering gegevenvande
verschillende huidige afzetmarktenvoor levendevarkens.Hierbij
isgetracht omaaneenaantal belangrijke aspectenvoordeconcurrentiekracht vanhetNederlandsevarken eenkwalitatievebeoordeling teverbinden opverschillende vraagniveaus.
5.5 Overeenkomsten tussenexporteur en importeur
Indezeparagraafwordt ingegaanophetgebruikvanstandaardcontracten endenaleving ervan.
Hoewel grondstoffen zich inprincipe goed lenenvoorstandaardizering opbasisvaneeneensluidendeproduktieomschrijving
wordt hiervan bijvarkensgeengebruikgemaakt.Deredenhiervoor
isdatdewensenvanafnemers tenaanzienvangewichten enkwaliteitenniet alleentussendeverschillende landen,maar ookper
afnemerbinnenhetzelfde Importland, nogalkunnenuiteenlopen.
Met name inItalië komt hetwelvoordat eenendezelfde afnemer
gedifferentieerdegewichtsgroepenwenstwaarbij dedieren binnen
degroepdanweerzohomogeenmogelijkdienentezijn.Bovendien
hebbenafnemersvaakuiteenlopende wensenmet betrekking tothet
geslacht vandedierenenwordt ookdekwaliteit vanhet levende
diernog nietvolgens objectieve normengemeten.
Dit houdt indat het somsvrijveelmoeite enoverleg kost
ompreciesdiedierente leverendiedeafnemerwenst. Ideaal is
desituatie tenoemen alsdewensenvandeafnemer zoopde
leveranciers kunnenworden overgebracht alseengeïnterviewde in
Italiëmeedeelde: "Ikkrijg preciesdiedierengeleverd dieik
zelf zouhebben geselecteerd". Terbevordering vandit ideaal is
eengrondige kennisvandemarkt enfrequent contactmet deafnemer gewenst.Het isdan ooklogischdat eenaantal exporteursop
eenveraf gelegengecompliceerde markt als Italië hierbij gebruik
maakt vandedienstenvaneenagent of commissionair.
Hoewel ergeengebruikwordt gemaakt van standaardcontracten
tenaanzienvandegoederen (i.e.levendevarkens)geldt ditwel
voordebetalingvandedieren.Omdebetalingstermijnen zoveel
mogelijk tebekortenwordendoor90SvandebijdeVereniging van
Exporteurs Levend Vee (VELV)aangesloten exportbedrijven dedoor
dievereniging opgestelde "AlgemeneVoorwaardenvoorLeveringsenBetalingscondities"gehanteerd.Door67ZvandeexportbedrijvenwordendeVELV-condities volledig gehanteerd endoor33Zniet
(10Ï)ofgedeeltelijk (23Z).Ditneemtnietwegdatdegemiddelde
betalingstermijn met 25dagen relatief lang is.Ingevalvanbetalingsgeschillen diebetrekking hebbenopdedieren isdeoplossing vaakmoeizaam omdat hetdierdanallang isgeslacht of
zelfsgeconsumeerd.Het isdusvan belang datdergelijkegeschillen,onafhankelijkvandebetalingstermijn, directwordenopge113

lost.Depositiv vandeexporteur isinditopzicht beduidend
zwakkerdanvandeafnemer.Dit geldt innog sterkeremate alsde
afnemer, omwat voorredenendanook,nietwilofkanbetalen.
Hoewelhet laatstenietofnauwelijksvoorkomt,wordenderisico'stochdermate groot geacht dathetovergrotedeelvandeexporteurszichindekt tegenbetalingsrisico'svia eenexportcredietverzekering. De laatstetijd neemt ditvoorwat betreft de
afzetnaarSpanjeaf,omdatdemargesdaarzokleinzijngeworden
datdezedekostenvandeverzekering (circaƒ 300,-pervracht)
niet ofnauwelijksdekken.
Demeeste problemenmetbetrekking tot leveringscondities en
betalingsvoorwaarden doenzichvoorbijexport naarFrankrijken
Italie*.Gemiddeld gezien zijnvoordeze landendebetalingstermijnenhet langstmet 26dagenvoorFrankrijken34dagenvoor
Italië.Ditneemt nietwegdaterookexporteurs zijndieerin
slagendebetaling opkortere termijngeëffectueerd tekrijgen.
Degemiddelde betalingstermijnvarieert voorFrankrijk namelijk
vantwee totvijfweken envoor Italiëvan3tot 7weken.Bovendienheeft 291vandebedrijvenmet geenenkele afnemer inwelk
landdanookproblemenmet debetalingscondities.Bijdezebedrijven zijndegemiddelde betalingstermijnen bovendiennogalwat
korter. Slechtseenderdedeelvandebedrijvenheeft eenkortings-/toeslagregeling met hunafnemers.Hetmeest komt vooreen
regeling voorcontante betaling,maartochwordt ookdeze door
slechts eenkwartvandebedrijven gehanteerd. Het isopmerkelijk
dat eenkortingsregeling voorcontante betaling niet blijkt samen
tegaanmet eenkortere gemiddelde betalingstermijn, integendeel
(zieook bijlage1).
Eenaantalexporteurs laatzichbijstaandoordouane-agenturen.Hoewel dituiteraard geld kost kanerookgeld energernis
meeworden bespaard. Ditgeldt vooral tenaanzienvanmoeilijkhedenaandegrensen leverings-en betalingsproblemen.

5.6 Gesignaleerde knelpunten
Indeexport van levendevarkens enmestbiggen komenvooralsnog nietveel belangrijke knelpuntenvoor.Het isniet ondenkbaardatde intra-handel indetoekomst minder soepel zalverlopendanthanshetgeval is.Hieropwordt indevolgende hoofdstukken ingegaan. Indezeparagraafwordendebelangrijkstehuidigeknelpunten gesignaleerd.
Ondanksdeuniformiteit vanhetNederlandsevarken ishet
voldoen aanhetdoorafnemersverlangde afleveringsgewicht een
vandebelangrijke problemen.Dit geldtmet name indiendeafnemerseen licht gewichtwensen (Spanje enItalië)ofeenzeer
zwaargewicht (Italië).Het knelpunt ligthier inhetniet opelkaaraansluitenvandeprimaireproduktiefase endeexporthandel.
Verder sluit hetNederlandse uitbetalingssysteem opproducentenniveausomsnietaanopdebuitenlandsevraag.Ditgeldtvooral
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alshetzwarevarkensvoorde Italiaansemarkt betreft.Terwijl
de Italiaanse boerenvoor zwaredieren (130kg levend gewicht en
meer)vaaktoeslagenontvangenwordendezwarevarkensvanNederlandsecollega's inhetalgemeenbelangrijk inprijsgekort.De
vleeswarenindustrie inItaliëwenst zeerzwarehammen endiein
Frankrijk enSpanje zeerlichte.Afhankelijkvandebestemming is
hiereengewichtsdifferentiatie van90kgperdiertot 130kgof
meernoodzakelijk.Deuitsnijderijenwijkenhiervannietof
nauwelijks af,omdathetversvleescircuit indezuidelijke lidstatennog altijdwordt beschouwd alseenneventakvandevleeswarenproduktie. InFrankrijk,Duitsland enBelgiëwenstmenhiervoor inhetalgemeeneenmet hetgebruikelijkeNederlandsegewicht overeenkomend varken (80-85kg geslacht).
Vrij algemeenwordtgeklaagd overdeteruglopende kwaliteit
vanhetvarken,hoewelhetNederlandsevarkennietofnauwelijks
inongunstige zinafwijktvandat inandere landen.
Doordeoverproduktievanvarkensvlees indeEGheeftde
exportvan levendevarkenseenaanvullend karakterenstaande
marges onderdruk.
Omkwaliteitsredenen verlangen afnemersvaakeenhoogpercentage -ofuitsluitend -vrouwelijke dieren.Hieraanwordt soms
niet geheelvoldaan enzijnprijskortingen het gevolg.
Afnemerswensen intoenemendemategarantiesmet betrekking
tot hetmedicijngebruik.
Logistiekgezien zijnnaareenverremarkt als Italiëde
langewachttijden aandegrensenhet groteaantalkleineafnemers (metname inhet Zuiden)een belangrijkknelpunt.Daarbij
komt dannoghet rijverbod voorvrachtverkeer inhetweekend.De
wachttijden aandegrensvloeien overwegend voortuitveterinaire
problemen,de openingstijdenvandegrensovergang, contrôlevan
de lading,problemenmet grensdocumenten, interpretatieverschillenvanEG-richtlijnen,voorschriften inhet bestemmingsland en
taalproblemen.
Deafwezigheid vaneenobjectieve kwaliteitsmeting bijlevendevarkenswordtmeerenmeer eenknelpunt.
Terwijl ruimdehelft vandedieren tegendagprijzenwordt
afgezet,worden inkoopprijzenvoorafvastgesteld,wat een
prijsrisicovoor deexporteur inhoudt.
Dekrappemarges bijexport naarSpanje leidenertoe dat in
toenemendemategeenexportkredietverzekering meerwordt afgesloten.Hierdoornemenderisico'svoordeexporteur toe.Demeeste
leverings-enbetalingsproblemen doenzichechtervoor inFrankrijkenmetname inItalië.
Het isvoordeexportbedrijvenmoeilijk omovereffectieve
markt-enprijsinformatieopdeafzetmarkten tekunnen beschikken.
Dedubbeleveterinaire contrôle (bijhet ladenenbijde
grensvanhet landvanbestemming)vraagtveeltijd enkosten.
Deafzet naarFrankrijkwordt belemmerd doordat degehele
lading opéénadresmoetwordengelost.
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6. Toekomstige export van slachtvarkens en mestbiggen
6.1 Achtergronden
Depositievandehandelvandaag
Deontwikkelingvandeexportvan levende slachtvarkens en
mestbiggen iseenafspiegeling vandegewijzigde marktverhoudingen indeafgelopendecennia.
Inhetverledenhaddehandel inlevendediereneennationaalkarakter.Voordetotstandkoming vande Gemeenschappelijke
Markt voerdendeverschillendeEuropese landeneennationaalbeleidmet betrekking tothetgrensoverschrijdendeverkeer.Doordat
dit beleidveelalwasgericht opbeschermingvandebelangenvan
debinnenlandse producentenwasexportvan levendedierenop
grote schaalniet of slechts incidenteel mogelijk.Opgrondvan
hetEG-verdr-agwas inprincipevanaf 1967eenvrijverkeervan
goederen binnendeGemeenschappelijkeMarktmogelijk.Aanvankelijkwaren erechternog allerleibelemmeringen opalofniet
reëleveterinaire grondendieeensnelle expansie vande intrahandel inlevendveebelemmerden.Deexport van levende slachtvarkens enmestbiggen begondanookpas inde loopvandezeventigerjaren eengrote omvang aantenemen (zieookhoofdstuk2).
Deexport van levendevarkenswordtvaakgezienalseengevolg vantekortkomingen ofzelfsvanhet falenvandeNederlandse
verwerkende industrie.Dit veronderstelde oorzakelijk verband
isevenwel onjuist endoet geen recht aande functievandehandel.De functievandehandel ishet bij elkaarbrengenvanvraag
en aanbod en isdaarmee vangrotebetekenisvoorde prijsvorming
eneenvlotte doorstroming vanhet aanbod.Hetmaakt daarbij niet
uit ofde afnemers binnenNederland danweldaarbuiten zijngevestigd.Datmendaarbij steedsgrotere afstandenweet teoverbruggen ennieuwe afzetgebiedenaanboort isillustratief voorde
inventiviteit vandehandel.Dedimensies zijnwel veranderd:
zowelde omvangvandepartijen alsdeproblemenwaarmee dehandelwordt geconfronteerd zijngrotergeworden.
Dealom toenemende grootschaligheid enstandaardisering van
het slachtproces hebbengeleid tot eensterktoegenomen vraag
naargrotepartijenmeteenuniformgewicht envanhomogenekwaliteit.Dezepartijendienen zomogelijkopelkegewenste plaats
enop ieder*gewenstmoment teworden geleverd.Doorhungeringe
flexibiliteit zijngrootschalige slachterijen veelalniet in
staatomdezetaakzelftevervullen.Dit geldtmet namemetbetrekking totdehiervoornoodzakelijke sortering vandedieren.
Dehandel heeftdeze flexibiliteitwelenkansnelensoepel inspelenopdemogelijkheden indemarkt.Het isdanookbegrijpelijkdatdeslachterijenhierbijgebruikmakenvandediensten
vandehandel.
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Geconcludeerd kanwordendatdehandel inlevendveeeen
belangrijke bijdrage levertaanvlottedoorstroming vandehandel.Dehandel fungeert daarbij alsde smeerolie dievoorkomt dat
het raderwerkvastloopt.
Depositievandehandelmorgen
Deexportvan levendeslachtvarkens speelt zichafbinnen
hetcomplexe kadervanhetGemeenschappelijke landbouwbeleid.De
toekomstige exportomvang zalderhalve inbelangrijkemateworden
bepaald doordebesluitendie inBrusselwordengenomen.
Vast staatdatdehuidigeexportstroommogelijk isgeworden
dooropheffingvangrensbarrières opgrondvanhetEG-beleid.De
vraagwathetEG-beleid voordekomendejaren inpettoheeft is
moeilijktebeantwoorden.Nogmoeilijker ishetomdegevolgen
daarvanvoorde intra-handel inteschatten.Opditmoment lijken
twee beleidskwesties relevant voordehandel inlevendvee.Dit
zijndemaatregelendietendoelhebbende importvangraanvervangers terug tedringenendeliberalisering vandeverschillendeEG-marktendiegepland isvoor1992.
Dehandel inlevende slachtvarkensmoetmanoeuvreren binnen
degrenzenvandekostprijs indeprimaireproduktiefase ende
uitbetalingscapaciteit vandeslachterijen.Bijgrotetransportafstanden,waarmee bijdeexportvan levende slachtvarkens in
toenemende matemoetworden gerekend, iseengunstig (laag)kostprijsniveau indeNederlandsevarkenshouderij essentieel,omdat
de inkoopprijs inclusief transportkosten normaliter zalmoeten
concurrerenmet dievanvarkens inhet landvan bestemming.
Iedere relatieveverslechtering vanhetNederlandse kostprijsniveau indeprimaire fase zalderhalve deexportvan levende
varkens bemoeilijken.De terugdringing vande importvangraansubstituten endemedeverantwoordelijkheidsheffing kunnenzo'n
verslechtering inhouden.Deeffectenhiervan ophet exportvolume
van levendevarkens zijnthansniet inteschatten.Ditgeldt
eveneenstenaanzienvandevoorgenomen liberalisering vandeEGintrahandel. Indiendeze liberalisering werkelijk zal leidentot
afschaffing vandehuidige grensbelemmeringen danzullen deeffectenpositief zijnomdat hierdoordetransportduurvermindert
endeherkeuring aandegrenskomt tevervallen.
Naarverwachting zullendeeffectenvanhet beleidvannationale overhedenminstens zoingrijpend zijnvoor deconcurrentiepositievan levende slachtvarkens alsdegevolgendievoortvloeienuit hetEG-beleid. Inditkadermoetmet nameworden
gedacht aanvoordelen indebelastingsfeer (Duitsland)ofaan
subsidiesvannationale overheden.Vooral inFrankrijkkomen
dergelijke subsidiesvoor (o.a.optransportkosten enrentesubsidies), terwijl inItalië recentelijkeentijdelijke subsidie
wordt gegeven ophet zwaarderafleverenvandedieren.Degrootstebedreiging voordeconcurrentiepositie vandeNederlandse
varkenshouders ligt indemestwetgeving ennogteverwachtenver117

der*beperkingen en lastenverzwaringen inhetkadervande
milieuwetgeving.Overigensmoet hierbijworden aangetekend dat
ook inandere concentratiegebieden vaakbeperkingenwordenverbonden aandeaanwending vanmeatwaaruit kostenvoortvloeien
voordevarkenshouder. Inditverband kanwordenvermeld eenuitrijverbod vanmest inbepaaldeperiodenvanhetjaar,hetgeen
noodzaakt totdebouwvanopslagcapaciteit voormeerderemaanden.
HetLEIgaat ervanuit datdebeleidsmaatregelen diedekomendejarenopnationaal enEG-niveau zullenworden ingevoerd per
saldoeennegatief effect zullenhebben opdeNederlandse concurrentiepositie.Desalnietteminwordtdesectorkrachtig genoeg
geacht om indekomendejarendeproduktiecapaciteitvolledig te
blijvenbenutten.

6.2 Kwantitatieve importbehoefte aanvarkens envarkensvlees
Intabel 6.1 isdeproduktie-envraagontwikkelingvanvarkensvlees indeverschillende lidstaten,dieafzonderlijk aande
orde zijngeweest indetabellen 3.3 en4.11,nog eens samengevat
enaangevuld metde zelfvoorzieningsgraad. Daarbij isaangenomen
datdeafzetmogelijkhedennaarderde landennietwezenlijk zullen
veranderen.
Naarverwachting zullenvraag enaanbod indeEG inde
periode 1986-1995met slechts0,5X perjaartoenemen. Indedaaraanvoorafgaande periode 1976-1986namdeproduktie indeEG-10
met gemiddeld 2,3X perjaar toeendevraagmet 1,9X perjaar.
DeNederlandse produktiecapaciteit isthanswettelijkvastgelegd enmagnietmeerwordenuitgebreid. Alleen opgrond van
produktiviteitsverbetering kandeNederlandse produktie nog uitbreiden tot 1.770.000 ton in1995.
Intabel 6.2 zijndeteverwachten consequentiesvan degeraamdeproduktie envraag in1995weergegeven.Daarbijmoetwordenaangetekend dathet gaat omverwachtingen dieopbasisvande
thans beschikbare inzichten tot stand zijngekomen.Het isdoor
dekorte overgangsperiode bijvoorbeeld nog onzeker inhoeverrede
Spaanse enPortugesevarkenssector zalzijnopgewassen tegende
concurrentie uit andere lidstaten.Vel kanmet vrij grote zekerheidwordenaangenomendat het importoverschot vanvarkensen
varkensvlees opdenabijgelegen markten nauwelijks zalveranderen
en inItaliSenGriekenland nogvrij sterkzaltoenemen.TenaanzienvanSpanjekanwordenopgemerkt dat Spaanse deskundigen
menendathunconcurrentiepositie inwezengunstig isendat
Spanje,mitsdeAfrikaansevarkenspest kanworden overwonnen,
potentiëlemogelijkheden heeft omnetto-exporteur teworden.Hoewel hieraan opgrondvanervaring inhetverledenmoetwordengetwijfeld, blijkt tochdat in1987deafzetvanvarkens envarkensvlees naar Spanje isverminderd. Deafzetmogelijkheden naar
Spanjewordenvoordekomendejarendanookbeperkt geacht.Deze
veronderstelling lijkt ookomandere redenen teworden bewaarheid
118
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namelijkdoorde recentelijkdoordeSpaanse sectorgetroffen
import beperkendemaatregelen (zieookde samenvatting ende
paragrafen 2.2.2en 2.2.3).Vermoedelijk zaldePortugese import
dievan Spanjezelfsruimschoots gaanovertreffen. Indieneen
deelvanhetPortugese tekort zouwordenaangevuld doorSpanje,
dan isvoordeexportmogelijkheden naarSpanjewellicht eenwat
gunstiger beeld teverwachten.

Tabel 6.2 Geraamdeontwikkelingvan importoverschotten vanvarkensenvarkensvleesnaarEG-land (x1000ton)
Importlanden

Suitsland *)
Frankrijk *)
Engeland *)
Italië *)
Griekenland
Spanje *)
Portugal

Importoverschot

Verander ing importsaldo

1986

1995

x 1000ton

442
388
390
546
67
92

456
342
399
669
135
14

9

51

1934

2066

+ 14
- 46
+ 9
+123
+ 68
- 78
+ 42

*)
NB.

Huidige importlanden van levendevarkens.
HoewelBelgiëopruime schaal levendevarkens importeert
heeft het eenexportoverschot vanvarkensplusvarkensvlees.Dit overschot zalnaarverwachting verminderenvan
225.000ton in 1986tot 210.000ton in 1995 (-7X).
Bron:LEI.

Opgrond van tabel 6.2 kanworden geconcludeerd dat bijde
gehanteerde aannameshet importsaldo indehuidige importlanden
van levendevarkens (inclusief België)indeperiode 1986-1995
ongeveer onveranderd blijft.
Indienwordt aangenomen datdeverhouding inlevendeen
geslachtevarkens inde importsaldi in 1995gelijkzalzijnaan
die in 1986,dan zaldeNederlandse export van levende slachtvarkensnaardehuidigebestemmingen eveneensmetde intabel 6.2
vermelde percentageskunnenveranderen.Dit isper landweergegeven intabel 6.3.
Hetvalt opdat bijdegehanteerde aannamesde totaleexport
vanNederlandse levendeslachtvarkensmet 138.000dierenvermindert indeperiode 1986-1995.Intermenvangeslacht gewicht is
dit + 15.000ton.Dit komtvrijwelovereenmet deteverwachten
vermindering vanhet totaleexportoverschot vanvarkens envarkensvleesmet 16.000ton.Dit houdt indat ernaarverwachting in
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inX
+ 3X
- 12X
+ 2X
+ 23X
+ 101X
- 85X
+467X

1995voldoende afzetmogelijkheden zullen zijnvoordebeschikbare
levende slachtvarkens.Dit beeld zoukunnenwordendoorkruist indiendeexporthandel er inzouslagendeexportnaarGriekenland
enPortugal,waarvan het importoverschot naarverwachtingmet
110.000ton (circa1,4mindieren)zaltoenemen,vandegrondte
krijgen.Doordat deNederlandseproduktiewettelijk isbegrensd
zou inditgevalde "strijd omhetvarken"wordenversterkt.Hier
staat tegenoverdatde importerende landeneenvermindering van
het aandeelvan levendevarkens inhet importpakket verwachten.
Bovendien lijkt hetaandeelvanNederlandse levendevarkens inde
totalevarkensimport vandehuidige afzetmarkten aftenemen (58%
in1980en48X in1986.

Tabel 6.3 Import van levende slachtvarkens (x1000stuks)naar
importland enhetNederlandse aandeel daarinx1000
stseninX
Importland

1977

1980

1982

1984

1985

1986

Duitsland, totaal
w.v.uitNederland
idem inX

1096
632
58

1021
658
64

1118
791
71

972
694
71

1303
1004
77

984
724
74

1009
747
74

BLEU,totaal
w.v.uitNederland
idem inX

184
143
78

637
466
73

918
627
68

1333
758
56

1160
518
45

1638
658
40

1530
612
40

Frankrijk totaal
w.v.uit Nederland
idem inX

1309
290
22

1561
704
45

1385
581
42

1760
688
39

1471
768
52

1614
645
40

1420
568
40

Italië totaal
w.v.uitNederland
idem inX

490
212
43

1036
656
63

457
322
70

623
378
61

963
530
55

1635
779
48

1996
958
48

Spanje totaal
w.v.uitNederland
idem inX

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1156
255
22

173
38
22

Totaalexcl.Spanje
w.v.uitNederland
idem inX
Totaal incl.Spanje
w.v.uitNederland
idem inX

1995
raming

3079 4255 3878 4688 4897 5871 5955
1277 2484 2321 2518 2820 2806 2885
41
58
60
54
58
48
48
7027 6128
3061 2923
44
48

Bron:LEI.
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6.3 Kwalitatieve importbehoefte aanvarkens
Het totnutoebelangrijkste kwaliteitscriterium inde
intra-handel inlevendeslachtvarkens ishetgewicht.Hetdoor
afnemersgewenste gewicht isbehandeld inparagraaf 5.4.3.In
dezeparagraafwordt ingegaanopanderekwaliteitsaspecten die
bijdehandel inslachtvarkens eenrolspelen.Dezeaspectenhebbenniet alleenbetrekking opdekwaliteit vanhet dieralszodanig,maarookopdekwaliteit vandecontacten enafspraken
tussenexporteur en importeur.
Deslachterijen indeverschillende landenhebben inprincipedemogelijkheid vankeuzetussenaankoopvanvarkensuitde
eigen regioofvanaankoopbuitenderegio,resp.van importdieren.Gelet opdehoge transportkosten ishetvanbelang eenzo
hoogmogelijke prijsterealiseren opdeafzetmarkten.Bedacht
moetwordendatde afzetmarktenvaakminderuniform zijndande
Nederlandsemarkt.Dithoudt tevens indat deprijsverschillen
tussenmindereenbeterekwaliteiten inhet algemeenveelgroter
zijndan inNederland;mindere kwaliteitenworden lagerbetaald
dan inNederland enbeterekwaliteitwordtvaak aanmerkelijk
betergehonoreerd. Het isderhalveverstandig om zoveelmogelijk
aandewensenvandeafnemerstegemoet tekomen.Dezewensenkunnener inhet algemeenopneerdatmen "topkwaliteit"verlangt.
Hoewel dit begripmoeilijk isteconcretiserenworden hierbijde
volgendekwaliteitsaspecten genoemd:
Levering vanhet gewenste aantal dierenvanhet gewenste
gewicht.
Meestalwordt eenminimumpercentage vrouwelijke dierenverlangd van 50-80X.
Afnemerswensenveelal frequente,collegialepersoonlijke,
contactenmet hun leveranciers.Dit geldtvooral inde
zuidelijke landen.
Door afnemersworden intoenemendemate garantiesverlangd
t.a.v.deafwezigheid van residuen vanmedicamenten.
Voordeverwerking totvleeswaren isvanwege hetwaterbindend vermogeneenpHgewenst met nauwe toleranties
(5,6-5,8).
Na deze opsomming van algemene geldendewensenvan afnemers
lijkt het nuttig nog eenoverzicht tegevenvan relevante kenmerkenper land,waardoor devermeldewensen ineenbreder kader
worden geplaatst.
Duitsland
De slachtkosten ontwikkelen zichde laatstejarenongunstigerdan inNederland endemargesop slachterijniveau zijn laag.
Tegendie achtergrond kooptmenvaakNederlandse varkensbij
teneindedebinnenlandse prijzenonderdruktezettenende
beschikbare slachtcapaciteit betertebenutten.Hethangtvanhet
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marktsegment waaropmen isgericht afofmendaarbijkiestvoor
slachtvarkens,slachtzeugenofberen.HetNederlandse varken is
veelminder stressgevoelig danhetDuitsevarkenenwordtmedeom
die redenbijgekocht.Het iswelvaakmoeilijk omdezebetere
kwaliteit gehonoreerd tekrijgen indeprijs.
Deslagers inNoord-enMiddenDuitsland nemennauwelijksen
die inZuid-Duitsland inhetgeheelgeen importdieren af,maar
trachtendoormiddelvanverwerking vanbinnenlandse dierenhet
kwaliteitssegmentvoorzichtemonopoliseren.
DeafnemersvanNederlandsevarkenszijnderhalve inhetalgemeengrotere bedrijvendiehomogenepartijenwensen. Sommige
bedrijvengevendewenstekennen tewordenondersteund metpromotionele activiteitenvanuit Nederland.
Frankrijk
Evenals inDuitsland zijn inFrankrijkdemargesopslachterijniveau laag.Menkooptderhalve importvarkens bijomdebinnenlandse inkoopprijzen tedrukkenendecapaciteit betertebenutten. Slachtberen en-zeugen zijndaarbijmindergewenst.
HetNederlandse varkenwordt gewaardeerd vanwege destructuurvanhetvlees:het isrelatief droog,magerengoedvan
kleur.BelgischenNoordfransvarkensvleesvanFietrains isblekerenvetter.Tochwordt ervoorBelgische hammen eenhogere
prijs betaald danvoorNederlandse hammen.Dit geldt indetraditionele afzetgebieden (Parijsenaansluitende noordwestelijke
regio's)eveneensvoorDeensehammen dieeenlagergewicht hebben
enhomogener enmagerder zijn.Indezuidoostelijke regio isonder invloedvandemelkquotering debiggenproduktie toegenomen
terwijl hier inhetverleden eenvrijpermanent biggentekort bestond.Ondankseentoenemend tekort aanvarkensvlees isindit
gebied met zijn snelle economische groei,devarkensmesterijin
groeiachtergebleven.Hierdoornemen zoweldeexportvanbiggen
vanuit dit gebied naarSpanje enItalië toe,alsookde import
vanvarkensenvarkensvlees.DoordeSpaanseenItaliaanse invloeden bestaat erbehoefte aandierenmetuiteenlopend gewicht
van 90-120kg.Er istrouwens ingeheel Zuid-Frankrijk (dusook
het importgebied rondBordeaux)eenmin ofmeertraditioneel bepaaldebehoefte aanvarkensmeteenlicht tot relatief zwaargewicht.Ditwil echterniet zeggendatmendanookpartijennaar
eigen inzicht kansamenstellen.Vrijwel algemeenwenstmenmeer
homogeniteit binnendeafgesproken gewichtsgrenzen.Met nameals
men lichtedierenvancirca 90kgwenst is(eendeelvan)degeleverdepartijvaaktezwaar.
Afnemers zeggenbereid tezijnvooruniforme partijen binnen
zeernauwe gewichtsgrenzen 10-20etperkgmeertebetalen.
Totnogtoe looptdeFranse importvanvarkensenvarkensvleesnogvoorhetgrootste deelviadiegebiedenwaarookde
varkensproduktie isgeconcentreerd. Indezegebieden (m.n.BretagneendeParijseregio)tendeert demarkt evenwel naar import
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vandeelstukken tenkostevan importvan levendevarkensenkarkassen.Het aandeelvande importvan levendevarkens ishierdoor
inFrankrijkgedaaldvan25%in1976tot 18X in 1986.Eenverdere
dalingwordtverwacht. InZuid-Frankrijkneemt daarentegenhet
tekort aanslachtvarkenstoe.Door zoveelmogelijk rekening te
houdenmet degroterediversiteit naargewicht inditgebiedkunnenNederlandse exporteurs eensterkepositie opbouwen tegenover
het aanbod uitBretagne.Dehogere transportkosten kunnen ruimschootswordengoedgemaakt doorhetprijsniveaudat inZuidFrankrijk5-15 etperkghoger isdan inBretagne.Velmoetwordengerekendmet eengroterewenstotpersoonlijk contact tussen
leverancier enafnemerdan inhetNoorden enVesten.
Italië
De Italiaanse primaireproduktie is,evenmin alsdeMiddenenZuiditaliaanse slachtsector, afgestemd opdegroeiendevers
vleesmarkt.Henbeschikt niet ofnauwelijks overdegewenste rassenenkruisingen.Er bestaat danookeenpermanent tekort aan
biggen.Ookdeslachterijstructuur is inhetMidden enZuiden
overwegend verouderd.Verdere groeivandeexport vanNederlandse
levende slachtvarkens naar Italië isderhalvemede afhankelijk
vanmodernisering opslachterijniveau. Aangezien ertot opheden
nietveelmoderniseringstendensen zijnteconstateren, neemtmen
aandatdegroeiende invoerbehoeftevooreentoenemend deelzal
bestaanuit geslachtevarkensenmet namedeelstukken. Slachtzeugenen-berenzijnabsoluut ongewenst endeafnemerswensen
veelaleenhoogpercentagegelten.
Nederlandse varkenswordenpositief gewaardeerd omhunkleur
van hetvlees (rose).Duitsvarkensvlees (uit Zuid-Duitsland)
wordt te robdgevonden enBelgischvarkensvleesvindt mente
lichtvankleur.Dit neemt nietwegdatmenvanmening isdat'de
kwaliteit vanhetNederlandse varken terugloopt.Men gaat ervanuit datvijfjaar geledennog 2/3 deelvandeNederlandse varkens
vangoedekwaliteitwas,terwijlmendit thansnog schat op 1/3
deel.Vanwege hetvoederregime (tapioca?)zouhetNederlandse
varken steedsminder geschikt zijnvoordeproduktievankwaliteitsvleeswaren alshamen rauweworst.Dekleur ishiervoorte
licht enhetprodukt bevat teveelvocht.Dit leidt tottebleke
enteweke ham (kipachtig)diewordtgebruikt voorprijskopers.
Een beter typevarkenwordt het "Goland"-varken genoemd, geïntroduceerd door IMAS-Veronese enwaaraandepositieve kenmerkenvan
Pietrain,Duroc enLarge-Whitewordentoegeschreven.Bedachtmoet
wordendatde Italiaansemarkt eenkwaliteitsmarkt ismet slechts
eenbeperkt -zijhettoenemend -prijssegment.
De importvan levendevarkenswordtvooreenbelangrijkdeel
verklaard doordegewoontevandeslagersomhet diertebeoordelenvoordat hetwordt geslacht,mede omdatmenverzekerd wilzijn
vanvers enzelfswarmvlees.Dit subjectieve kwaliteitselement
ismet namevanbelang bijdedistributieviatraditionele kana124

lendie inItaliënogaltijd het leeuwendeelvandedetailhandelsomzet voorhunrekening nemen.Sindskortwordenoverigensin
Zuid-Italiëveel supermarkten geopend. Indienhierbij sprakezou
zijnvaneentrendmatige ontwikkeling dankanereenvraagverschuiving optredenvan levendevarkensnaarvarkensvlees.
De Italiaansevarkensmarkt isweliswaar zeergedifferentieerd naargewicht,maarmenwenstwel optimalehomogeniteit binnendediverse gewichtsgroepen.Eenprobleem hierbij isnogdat
Nederlandse leveranciersvaaknietkunnenvoorzien inzwaardere
gewichten.Men schat datminstens 202vandegeleverdevarkens
niet aandegestelde gewichtseisenvoldoet.Hierdoormoet gekooktehamvaakworden "opgeblazen",hetgeennogmeertenkostegaat
vandekwaliteit.WelwordtNederlandse hamveelhogergewaardeerd (gewicht enkleur)danDeenseham.Denogaleens indehammenvanNederlandse varkensvoorkomende bloedspikkelswordenniet
veroorzaakt doorhet transport,maardoorhet slachtproces (doding doormiddelvanelectro-shock).
De laatste tijdwordt bijNederlandsevarkensvakerongewenstebuikvervetting aangetroffen dan inhetverleden.
Deafnemers stellenveel prijsopvertrouwelijke,vriendschappelijke contacten.Nuditjaarhet prijsverschil tussenNederland en Italië onderdruk staat enderhalve de import vanNederlandsevarkens lijkt teverminderen ishet belangrijk omde
mogelijkheden indemarkt optimaal tebenutten.Regelmatig overlegmet deafnemers kanhiertoe een belangrijke bijdrage leveren.
Hoewel deNederlandse leveranciers opdit punt relatief gunstig
scoren blijft verbetering mogelijk.
Omdat de import van levendevarkens indepublieke opinie
gevoelig ligt en bijde Italiaanse boeren inhet bijzonder,dienen irritaties zoveelmogelijk tewordenvoorkomen. Importeurs
adviserenuiterste nauwkeurigheid te betrachten bijdebevestigingvandeoornummers ende invulling vandegrensdocumenten.Als
bijkomend voordeelworden hierdoordeoverigens zeer langewachttijden aandegrens (bijlage 1)bekort.
Eenbelangrijkknelpunt bijde importvan levendevarkensis
het rijverbod voorvrachtverkeer opzon-enfeestdagen enopsommige zaterdagen envrijdagmiddagen.Hierdoorkunnen slachtvarkens
vrijwel niet opmaandag bijdeslachterijenworden geleverd.
Spanje
DeSpaansemarkt isvrijwel zelfvoorzienend voorvarkensvlees.Er isinhetalgemeen teoptimistisch aangekekentegende
exportmogelijkhedennaardezemarkt.Ditgeldt temeerdaarde
concurrentiekrachtvoordeSpaansevarkenssector niet telaag
moetworden ingeschat.Verwacht wordt datmenoptermijn,onder
leidingvaneenvijftalmultinationale ondernemingen, sterkgenoeg zal zijnomdebuitenlandse concurrentie hethoofd tekunnen
bieden.
Sindsenigetijd trachtendemultinationalsviaeenoligopo125

listischeprijsstelling detoonaangevendemarktnoteringvan
Lerida,waarwekelijks zo'n 120.000slachtvarkenswordenverhandeld, inneerwaartse richting tebeïnvloeden omdaarmee de importaantrekkelijkheid vandeSpaansemarkt teverminderen.Hierdoor isde Spaansemarkt inkortetijd eenechteprijzenmarkt
geworden.
De Spanjaarden zienoptermijn alleennog importruimte voor
levendevarkens alshundemogelijkheid voorexport vanvleeswarenwordt geboden.Dit zalmet ingangvan 1988voorgekookte,
gepasteuriseerde ofgesteriliseerde produktenhet gevalzijn.
Het seizoenspatroon inhetprijsniveauvanvarkens isin
Spanjetegengesteld aanhetNederlandse prijsverloop.Dit biedt
indezomer,alshetNederlandse prijspeil relatief laag enhet
Spaanse relatief hoog is,interessante exportmogelijkheden.
Slechts 20à30XvandeSpaansevarkens isgecastreerd. In
samenhang hiermee ishet idealeafleveringsgewicht 90totmaximaal 95kg levend.Nederlandse dieren zijngecastreerd enhebben
eenhogerslachtrendement enzijnderhalve 3-5 peseta'sperkg
meerwaard.
DeNederlandse biggenexport naarSpanjebestaat vooreen
deeluit re-export vanDuitse biggendienormaliter aanmerkelijk
lager inprijs zijndanNederlandse biggen.Eenbijkomendprobleembijdebiggenimport isdat de importeurs slechtseen licentievooreenhalvevracht perkeerontvangen. Dit betreft circa
400biggen,terwijl ercirca 800perautowordenvervoerd.Hierdoormoetendepartijenworden gecombineerd.
Doordat het bijwet isverboden niet gecastreerde dierente
slachtenbij eengewichtvanmeerdan95kgzijn isdemarkt ingesteld opeenafleveringsgewicht van 90-95kg.De slachterijen
zoudenweliswaar lievereen 10tot 15kgzwaardergewicht,wensen,
maarmoeten zichnoodgedwongen aanpassen aandebestaande situatie.Nederlandse slachtvarkens zijnvaakzwaarder,hetgeennogal
eensproblemen oplevert.Anderzijds zijn erook slachterijen/
vleeswarenfabrieken diehetwat zwaardereNederlandsevarkenprefereren, omdat dit zichbeter zou lenenvoordeverwerking tot
vleeswaren.Het Spaansevarkenwordt betergeschikt geacht voor
hetversvleescircuit.
Weliswaarwordt hetNederlandsevarkenbetergeacht danhet
Fransevarken,maar tochwordt het inkwalitatief opzicht niet
ideaalgevonden.Hetvlees iswaterigerdanvanSpaansedieren
waardoor relatiefmeervochtverlies optreedt bijde slager.
Sommige exporteursdenken inSpanje "alles"tekunnen leveren
zoalsberen,tehoog gewicht enuiteenlopend gewicht.Dit leidt
onvermijdelijktotteleurstellingen.Ookslachtzeugenen-beren
wordendoordeafnemersniet gewenst.
DeSpaansevleesverwerking staatpositief tegenoverde importvan levendevarkensomdat hierdoordemogelijkheid wordt gebodende inkoopprijzen opdebinnenlandsemarkt tedrukken.De
vleeswarenindustrie zounognooit zoveelverdiend hebben alsin
1987.Desondankswordt optermijntocheentendensverwacht naar
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relatiefmeer import vankleineredeelstukken.
Opgrond vandegeringemarges zullen ernaarverwachting
meerdirecte contacten tussenNederlandse exporteursendegrote
Spaanse slachterijen ontstaan zondergebruikmaking vantussenpersonen.
Overde internationale biggenhandel kanhetvolgendeworden
opgemerkt.Erbestaat eenprincipieel verschil tussendeachtergrondenvandehandel inbiggen endie inslachtvarkens.Deinternationale handel inslachtvarkens isgebaseerd opentegering
aanbod van slachtrijpe varkens invergelijking met devraag (landelijkof regionaal).De internationale biggenhandel berust echtervooral opeen (te)geringevraag naarbiggenvanuit demesterijfase inhetzelfde land ofdezelfde regio.Met anderewoorden
staat bijde intra-handel inslachtvarkens devraag centraal,
terwijl de intra-handel inmestbiggenvooral isgebaseerd ophet
drukkende aanbod.Doordespecialisatie indevarkenshouderij op
slechtséénproduktierichting, namelijk ófwel fokkerijdanwei
mesterij, iseengeringe discrepantie tussenvraag enaanbodnauwelijks tevermijden.Dezekleinehobbels indemarkt kunnendoor
de internationale veehandel evenwel opsoepelewijzewordengeëffend.Desalnietteminwordt de internationale biggenhandel algemeengezienalseenoverschottenhandel waarbijhet prijsniveau
doorslaggevend is.Binnen dit kaderwordenNederlandse biggen
positief gewaardeerd omhunhomogeniteit engroeipotentie.

6.4 Exportaanbod levende slachtvarkens enmestbiggen
Afgezienvan enige invoer inWest-Duitsland van Oostduitse
slachtvarkens (in 198640.000ton levend gewicht)zijn invoeren
uitvoer indeEG inevenwicht; handel inlevendevarkensmet
derde landenkomt nauwelijkvoor.
Terwijl de importvraag naar levende slachtvarkensmetvijf
importlanden nogalwat spreiding teziengeeft isdeexportvan
levendevarkensveel sterkergeconcentreerd. Indetotaleexport
van levendevarkens indeEGbedraagt hetNederlandse aandeel
circa 70S.Infeite isBelgiëhetenige land dat ookeenregelmatige exportvan levende slachtvarkens heeft opgebouwd
(EG-aandeel 15-20S).West-Duitsland istenslotte eenkleine,incidentele exporteurmet eenaandeel datvarieert van7-9Ï.
DeDuitse exportmoet voornamelijkwordengezienalseen
vereffening vanvraag-/aanbodverschillen indeBelgisch-Duitse en
Frans-Duitse grensgebieden.Daarnaast heeft incidenteel enige
exportvan slachtvarkensvanuit Zuid-Duitsland naar Italië
plaats,hoewel Zuid-Duitsland eengroot tekort heeft aanvarkensvleesuit eigenproduktie.Dit isverklaarbaardoordat ZuidDuitsland wordtvoorzienmetvarkensvleesuit import enuitnoordelijke produktiegebieden.
België iseenechthandelsland inslachtdieren envlees.
Hoewel deprimaire produktievrijzwak isgestructureerd staatde
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verwerking totvleesenvleeswaren opeen relatiefhoog niveau.
Gelet opdeherkomst ensoortenvandedierendiehierbijworden
gebruiktmaaktmengoedgebruikvandemogelijkheden indemarkt.
SlachtvarkensuitNederland en ingeringemateuitFrankrijken
Duitsland wordenvoornamelijkgeslachtvoorhetversvleescircuit inbinnen-enbuitenland, terwijl zeugenenberen-afkomstiguit deaangrenzende lidstaten,maarvoornamelijk uitNederland-overwegend worderverwerkt totvleeswarenvoordebinnenenbuitenlandsemarkt.Dezehandelsactiviteiten verschaffen een
grotekennisvandeverschillende markten enmakentevensexport
van levende slachtvarkensmogelijk.Ditbetreft overwegend
Fietrainsdiewordenafgezet opdeNoordfransemarktwaarzij
circa 10etperkgmeeropbrengendanNederlandsevarkens.
Geconcludeerd kanwordendatdeEG-intrahandel inlevende
slachtvarkenswordt beheerst doorNederland.De belangrijkste
elementen indezesterkepositie zijn:
Eenconstant ruimaanbod (vrijwelgeengelegenheidsmesters).
Hierdoorkandeexporthandel hetgehelejaar dooraande
vraag voldoen.
Eenvarkendatdoorzijnuniformiteit gemakkelijk teherkennenentedefiniëren is.Degroteuniformiteit vergemakkelijktdehandelsafsprakenen isvangroot belangvoorhet
versvleescircuit.
DepHvanNederlandsvarkensvlees ishogerenconstanterdan
vandemeeste anderevarkens.Hierdoor ishet waterbindend
vermogen groter, hetgeen eenbelangrijk aspect isbijde
verwerking totvleeswaren.
Kortom, hetNederlandse varken isalsmulti-purpose dier
zowelgeschikt voorhetversvlees circuit alsvoordeverwerking
totvleeswaren. Opditpunt ishetNederlandse varkengelijkwaardig aandemeesteconcurrenten ofheeft daaropzelfseenvoorsprong.Het iszaakdezegunstige positie zorgvuldig tekoesteren
enzomogelijkuit tebouwen.Aangezienalledeskundigende
mening zijntoegedaan dat internationaal geziendekwaliteit van
varkensvlees terugloopt ishetvanbelang datdaarbij ooktoenemende aandacht wordt geschonken aande sensorische kwaliteitsaspecten.Er zalveel aandacht dienenteworden geschonken aan
het kwaliteitsaspect omtevoorkomendat hetNederlandse varken
indetoekomst eenachterstand inkwaliteit gaat oplopen.
Dehandel inmestbiggen heeft innog sterkeremate eenregionaal inplaatsvan internationaal karakterdandie inslachtvarkens.Ditblijkt ondermeeruithetgrilligeverloop inde
afzet (tabel 2.3)enuithet feitdatdepositievanNederland in
de internationale biggenhandelminder overheersend is.Vooreen
belangrijkdeelbetreft het overschotten dievanuit deene regio
worden afgezet inregio's indegrensgebieden.Deze overschotten
entekortenhebbenookvaakeentijdelijkkarakterdooreenwisselendevraagvangelegenheidsmesters.De Italiaanse enBelgische
marktwordengekenmerkt dooreenstructureel biggentekort. Inde
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andere landen is-wellichtmetuitzondering vanNederland sprakevan incidentele overschotten.
Wel ishierde laatstejareneenelement bijgekomen.Onder
invloedvandemelkquotering isdebiggenproduktie ineenaantal
achterblijvende produktiegebieden (Zuid-Frankrijk enZuid-Duitsland)nogaluitgebreid.Deze biggenkunnennietvolledig inde
betreffende regio'swordenafgezet,omdatdemesters onvoldoende
perspectief zienom inproduktiecapaciteit te investeren.Hierdoor iseendrukkend aanbodvanbiggen ontstaan.Dezedruk isnog
versterkt doordat eenaantalNederlandsemesterstengevolgevan
demestwetgeving zijnomgeschakeld opdeproduktievanbiggen.
Het overaanbod vanbiggen isindewintermaandenvan 1987/88
tegenabnormaal lageprijzenafgezetnaarmetname Italiëen
Spanje.Inmiddels ishetbiggenoverschot verminderd enzijnde
prijzen aangetrokken.Eenterugkeernaarmeernormalemarktverhoudingen lijktdaarmeetezijnaangebroken.
Optermijnmoetwordengerekendmet eenbetrekkelijk geringe
omvang vande internationale biggenhandel.Het isderhalveverklaarbaardatdeexporteursaangevendat zijerzichniet opzullentoeleggen.
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7. Kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten

7.1 Kansenenbedreigingen
7.1.1 Vraagontwikke1ing
OpdenabijgelegenmarktenNoord-enMidden-Duitsland en
België neemtdebevolking afenook inZuid-Duitsland enNoordFrankrijk isniet ofnauwelijksmet eennoemenswaardige groeivan
het aantal inwonerste rekenen.Waarnogweleengroeiendebevolkingwordtverwacht zijn,naastNederland,dezuidelijkeEG-lidstatenenZuidoost-Frankrijk.Dit zijneveneensderegio'swaar
degrootste groeivanhet hoofdelijkverbruikvanvarkensvlees
wordtverwacht.WellichtmetuitzonderingvanSpanje isteverwachten datdeeigenproduktie degroeivanhetverbruikniet zal
kunnen bijhouden,waardoorde import zaltoenemen.
Ondervoorwaarde datde indit rapport aangenomenproduktieenconsumptieontwikkeling indeverschillende lidstatenkunnen
wordengerealiseerd, zaldeexportomvangvan levende slachtvarkenszichongeveer ophet huidige niveaukunnenhandhaven (zie
tabel 6.3).Slechts doorhet ontsluitenvannieuwemarkten als
Portugal enGriekenland wordt eenverdere groeivandeexport
mogelijk geacht.Deze landen zijnextra interessant doorhunontwikkeling vandeconsumptieve vraag enhet hogeprijsniveauvoor
varkensvlees.
Regionaal gezienwordt eenafnamevande importvan levende
slachtvarkensvoorzien inBelgië,Noordwest-Frankrijk enSpanje.
Enige importgroei isteverwachten indehuidige Duitse bestemmingen, hoewel het imagovanvarkensvlees daar tochals
een bedreiging voor hetverbruikwordt gezien, en indeZuidoostelijke regio's inFrankrijk.Eenforsegroeivande import in
geheel Italië,enmet name inhetMidden enZuiden, ligt inde
lijnderverwachtingen,mitser indeze laatste regio'svoldoende
industriële slachtcapaciteit beschikbaar komt.Ookmarkten als
Portugal enGriekenland biedenperspectief ondervoorwaarde dat
logistieke knelpuntenkunnenworden opgelost.Tenslotte zouin
principe export naarEngeland enDenemarken totdemogelijkheden
moeten behoren.
Normaliter isdevraag naarvarkensvlees indewintermaanden
hetgrootst enzijndanookdeprijzen hethoogst.De Spaanse
markt biedt,eenander beeld,namelijkeen relatief grotevraag en
hogere prijzen indezomer.Dit biedt aantrekkelijkekansenvoor
deafzetvanNederlandsevarkens.
Exportmogelijkheden van levende slachtvarkensnaarZuidDuitsland zijn,ondankseengroottekort aanvarkensvlees,niet
teverwachten.Redenhiervoor isdat heterontbreekt aanvoldoende industriële slachtcapaciteit.Hierdoor ismenzelfsregelmatig alsexporteur indemarkt.
130

Indeproduktieomvang inde (potentiële)importlanden van
levende slachtvarkens zijnnauwelijks spectaculaire ontwikkelingenteverwachten.Regionaal zaldeproduktiemedeonder
invloedvanhetEG-graanbeleid relatief sterkkunnentoenemenin
Noordwest-Frankrijk.Voortswordt eenrelatief sterke groeivan
deproduktievoorzien inNoordoost-Spanje,terwijlvoor regio's
alsNederland,Noord-Duitsland, België,Noord-ItaliëenGrootBrittannië eengematigde gunstigeproduktiegroeiwordt voorzien
die ingrote lijnen inovereenstemming zalzijnmetdeconsumptieontwikkeling.IngebiedenalsZuid-Duitsland, ZuidoostFrankrijk,Midden-enZuid-Italië,Portugal envooral Griekenland
iseen bijdeconsumptiegroeiachterblijvendeproduktieontwikkelingteverwachten.
DeEG-varkensmarkt,enmetnamehetsegmentversvlees,
wordt gekenmerkt dooreenvrijuniformgewichtvanhet slachtvarken.Hierdoor ishetNederlandsevarken inhet algemeenprimate
verkopen.Tochzijnermogelijkheden tot segmentatie.DeSpaanse
enPortugesemarkt zijnafgestemd opeenuniform lichtvarken,
terwijl opde Zuidoost-Franse markt vantijd tot tijdvraag is
naardierenvanuiteenlopend gewicht.Dit is innogveel sterkere
mate inItaliëhetgeval.Hoewelhet samenstellen vandergelijke
partijenvaakniet eenvoudig isbiedt hetdemogelijkheden tot
hetvergrotenvandeafzet enhet behalenvan "prijsplussen".
Afnemersvragenmeer enmeernaardierenmet kwaliteitsgarantiesmet betrekking totpercentagevrouwelijke dieren,vlees-/
vetverhouding enafwezigheid vanresiduenvan diergeneesmiddelen.
Erontstaan nieuwe kansen indien opdergelijkewensen optimaal
wordt ingespeeld.
Bedreigend optermijnvoordeexportpositie vanNederlandse
slachtvarkens isdegeringemogelijkheid omte segmenteren naar
gewicht (Frankrijk, Spanje enItalië)ennaarkwaliteit, hetgeen
inherent isaandeuniformiteit vanhetNederlandse varken.Aangezienmeer enmeerkwaliteitseisen doorafnemersworden gesteld
wordt hetvoerenvaneenobjectieve kwaliteitsbeoordeling noodzakelijkgeacht.Dewensenvanafnemers liggenmet name ophetvlak
vandevleesstructuur enophet geslacht.Menwenstmeerstructuur inhetvlees,een lagervetgehalte eneen minimumpercentage
vrouwelijke dieren.Voortsnoemtmendetoenemendebuikvervetting
bedreigend voordepositievanhetNederlandse varken.
De internationale vraag naarbiggenwordtmet nameveroorzaakt doordat debiggenproduktie endemesterijfase niet altijd
optimaal opelkaar zijnafgestemd.Deenige landenwaar eenstructureel tekort aanbiggenbestaat zijn ItaliëenBelgië.Het is
niet teverwachten datdeexport naarandere landenvanstuctureleaard zalworden.Ditgeldtmet namevoorde Spaanseen
Portugesemarktwaar, inhet kadervande varkenspestbestrijding,
hetgesloten bedrijfwordt bevorderd.
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7.1.2 Afzetstructuur in Importland»
Inhet algemeen isvoorde import van levend« slachtvarkens
doorhet relatiefgrootschalige karaktereenstructuurvanslachterijen,verwerking endistributievanefficiente omvang gewenst.
Metnamedeverkoopvanvleesenvleeswarendoorhetgrootwinkelbedrijf heeft detotstandkoming vangrootschalige slacht-enverwerkingseenheden sterkgestimuleerd. Omdatditnietaltijdgepaard ging engaatmet sluitingvanverouderde slachtcapaciteit
maken slachterijengebruikvandemogelijkheden totbijkopenvan
buitenlandse dieren.DoordeNederlandse exporteursvan levende
slachtvarkens zijndergelijkekansen inhetverledengoed benut.
Indetoekomst zullendekansendieuit dergelijke ontwikkelingen
indeslachterij-endistributiestructuur voortvloeienvooral in
dezuidelijke lidstatenontstaan.Met name inItalië,Portugalen
Griekenland staatdeontwikkeling naarmoderne distributiestructurennog inde kinderschoenen.
Uit hetvoorgaande kanreedswordenafgeleid datde invele
landen bestaande -somsgrote-overcapaciteit opslachterijniveau langniet altijd reëlekansenbiedtvoordeexportvan
levende slachtvarkens.Vaak betreft hetkleinschalige verouderde
openbare slachthuizen diehiervoorniet ofnauwelijks perspectief
bieden.Dit ismet name het geval ingrotedelenvanFrankrijk,
Spanje,Portugal,Griekenland en inhetbijzonder inItalië.
Slechts inNoord- enMidden-Duitsland, inBelgië ende stedelijke
gebiedenvanFrankrijk zijn openbare slachthuizen aanwezig waar
grotere partijen kunnenworden geslacht.
Inhetverleden isdeexportvan levende slachtvarkensmeestalverklaard uit eenaantal negatieve concurrentie-aspecten van
deNederlandse slachterijen,waaronder dehoge slachtkosten (zie
ookpar. 2.4).Sindshet beginvande tachtigerjaren hebbende
slachtkosten zich inNederland evenwel relatief gematigd ontwikkeld enderhalve kandit argument thansniet langerdoorslaggevendwordengenoemd.De opmarsvande levende export inhetverleden lijkt dan ookmeertemoetenworden gezien alseengevolg
vanhet inspelendoordeexporthandel op vraag-/aanbodverhoudingen ineen zichvergrotende markt.Uitbreiding vandeEG-markt
met nieuwe lidstaten enopheffing vanbarrières (Engeland)bieden
derhalve inprincipe nieuwekansen.
Het accent opdegroeiendevraag naarvarkensvlees opconsumentenniveau ligt inveel sterkeremate opvleesdanopvleeswaren.Doordeontwikkeling naarmoderne grootschalige slachtstructuren,dieditmet zichmeebrengt liggenhierkansenvoorhet
uniformeNederlandse varken.Opeenqua slacht-endistributiestructuurweinig ontwikkeldemarkt alsMidden-enZuid-Italië
liggendekansenopeenanderterrein,namelijkdeversheid van
het produkt.Menkandaardoor inhetnog sterkambachtelijke circuit nog tweekantenuitmet hetdier,namelijk zoweldeproduktievanversvleesalsvanvleeswaren.
Het isSpanje toegestaan ommet ingangvan 1988bepaalde
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vleesproduktennaarEG-lidstatenteexporteren.Hoewel destructurele afzetkansenvan levende slachtvarkensnaardit land laag
worden ingeschat ishetniet ondenkbaar dathierdoordehuidige
drukopdezeafzetmarkt vermindert ende importruimte voor levendedierenvanmeer blijvende aard zalzijn.
Buitenlandse slachterijen staan inhet algemeen zeerpositief tegenover de import van levende slachtvarkens,omdathierdoorhunflexibiliteitsterkwordtvergroot.
Buitenlandse slachterijenwordenmeerenmeer geconcentreerd
indevarkensproduktiegebieden. Dit ismet name bedreigend voor
depositievanNederland opdeFransemarkt.Doordat devraag
naarvarkensvleesvooreenbelangrijkdeel isgeconcentreerd in
deFarijse regiowordt hetmoeilijker omdegunstige geografische
ligging vanNederland tenopzichtevanhetproduktiegebied Bretagneuit tebuiten.Deze ontwikkeling wordtmet nameveroorzaakt
dooreengrotere specialisatie opslachterij-enverwerkingsniveau.Hierdoorgaanvleeswarenfabrieken instedelijke gebieden
zichsteedsmeer beperkentotverwerking vandiedeelstukkendie
zehet bestkunnenvaloriseren.
Destructurele onderbezetting van industriële slachterijen
indebelangrijkste afzetgebiedenvermindert.Optermijnkan
hierdoorde aanvullendevraag naarbuitenlandse varkensverminderen.
Opbasisvan strategische beleidsveranderingen kunnenmultinationale ondernemingen devarkensproduktie inzuidelijke lidstaten inprincipe vrij sneluitbreiden.Dezebedrijvennemenmet
name inSpanje steedsmeerpositie in.Mede doorhunoligopolistische optredenmoet dezeontwikkeling alseenbedreiging voorde
import van levendevarkenswordengezien.
7.1.3 Grensverkeer
DeGemeenschappelijkemarktmaakt inprincipe eenvrijen
onbelemmerd verkeervangoederen tussen de lidstatenmogelijk.In
depraktijkmoeten hiervoordoordeexporteursvan levendevarkenseenaantal belangrijke knelpuntenwordenoverwonnen.Deze
knelpunten nemenveel tijd inbeslag envergenhogekosten,hetgeendoorexporteurs alseenbelangrijke bedreiging wordt ervaren.Afgezienvan tijd enkostenkanmenhierdoor ookniet altijd
adequaat reageren opdevraagvanuit deverschillende markten.
Met namedegeringe flexibiliteitvandeR W , waardoor
wachttijden enoveruren ontstaan,alsmededehoge keuringskosten
(metnamevoorbiggenenbuitendenormaleuren)wordenalseen
belemmering enbedreigingvoordeexport ervaren. Inditverband
zoudeNederlandse overheid deexportvan levendevarkensmeer
kunnen bevorderen danthanshetgevalis.
Eenandere bedreiging vormendebelemmeringen diedoor importerende landenworden opgeworpen tegende import van levende
dieren.Alsbijzonder onredelijkenbedreigend worden delange
wachttijden aansommige grenzenendekostenvanherkeuring erva133

ren.Terwijldeexport «andeBelgische grensnauwelijksbeperkingenondervindt,wordtmenaandeFranse,Spaanseen Italiaanse
grenzengeconfronteerdmetwachttijdendiekunnen oplopentot.
veleuren.Dewachttijden aande Italiaansegrenszijnmet gemiddeld 4,5 uurwel zeerbedreigend. Inperiodesmet extremeweersomstandigheden indezomer,maarvooral indewintergaathierdoorsomszelfseendeelvande ladingverloren.Depraktijk
leert dat dit probleemmiddelsperfecte invullingvandedocumentenentaalbeheersing vandechauffeursmaarweinig vermindert.
Het isdanookbegrijpelijkdat eenaantal exporteurs bijdeze
problematiekgebruikmaaktvandedienstenvandouane-agenten,
hoewel ookditweermetkostengepaard gaat.
Eenbijkomende bedreiging vandehogewachttijdenaande
grens isdatdit depublieke opinietenaanzienvantransport van
levendedieren overgrote afstanden innegatieve zin beïnvloedt.
Depubliekeopinie istochalmindergunstig doordat actiesvan
boeren in importlandenmet namezijngericht tegende importvan
levendedieren.Doordergelijke acties (vooraldievanFranse
boeren zijtuberucht)probeertmendenationale politici ende
publieke opinie temobiliseren tengunstevandeeigenpositie.
Met deverschuiving vandeexport inzuidelijke richting
nemenookanderszins debedreigingen toe.Het rijverbod opzonenfeestdagen inItalië,het lossenopéénplaats inFrankrijken
het Spaanse licentiesysteemwaarbij importeurs slechts eenvergunning vooreenhalvevracht biggenper levering ontvangen, zijn
optermijn bedreigend voordecontinuïteit vande exportstroom.
DeNederlandse exporteursnemeneenzeersterke positie in
inhet transport van slachtvarkens binnendeEG.De deskundigheid
isdanookhoog.Bovendien isdeorganisatiegraad vrij hoog.Dit
biedt inprincipe kansenomdegezamenlijke positie teversterken
ende activiteiten uit tebouwen.
7.1.4 Betalingsverkeer
Debedreigingen ophet terreinvande financiële afhandeling
vande exporttransacties liggenmet name ophet terreinvande
definiëringvanhet produkt,determijnvanbetaling enkoersrisico's.
HoeweldoordeVELV leverings-enbetalingsvoorwaarden zijn
vastgesteld die rekening houdenmet specifieke omstandigheden die
per landverschillen ontstaan ervaakproblemen.Het isteverwachtendatdezeproblemen relatiefgering zijnopdenabije,
meeruniformemarktenalsDuitsland, BelgiëenNoordwest-Frankrijk.Opdeverderaf gelegengroeimarkten zijndeproblemenhet
grootst.Eenenanderhangt samenmet eenanderebetalingsmoraal
inzuidelijke lidstaten.Ditbetreftvooral landen alsItalië,
maarookGriekenland.Veliswaar isook inSpanje enPortugalde
termijnwaaropwordt betaald vrij lang,maar inhet algemeen
wordtwel hetovereengekomen bedrag overgemaakt.
Hoewelvrij algemeenhetbetalingsrisicowordt afgedekt door
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middelvaneenexportkredietverzekering, kanmenzichnauwelijks
ofniet indekkentegenkortingenopdebetaling dieontstaanop
grondvanmeningsverschillen betreffende deproduktdefiniëring.
Dit betreftmeningsverschillen overhetgewenste gewicht ende
kwaliteit.Het ontwikkelenvaneenkwaliteitsbeoordelingssysteem
voor levendevarkensmetdaaraangekoppeld hetbiedenvankwaliteitsgaranties aanafnemers zoueenbelangrijk instrument kunnen
zijnomkortingenopbetalingen tegen tegaanenkansen inde
markt betertebenutten.
Deexporteursdienentebedenkendatmetnameafnemers inde
zuidelijk lidstatenprijsstellenopfrequent persoonlijkcontact.Hierdoorkunnenderelatieswordenverstevigd, hetgeende
kansen opduurzaamheid enomvang vandetransactiesdoettoenemen.Hiervoor ishetwenselijkdatdeafnemer inzijneigentaal
wordt aangesproken.
Doordat debetalingstermijnen indezuidelijke lidstaten
relatief lang zijnwordt deexporthandel tevensgeconfronteerd
met koersrisico'sdiehierdoorontstaan.Totnutoeheeftmen
zichhiertegenniet ingedekt, zodatmagworden aangenomen datmen
dit risiconiet alseenbelangrijke bedreiging ervaart.
7.1.5 EG-beleid
Deeenwording vandeEG-markt heeft indeachterliggende
jaren deexport van levendevarkensmogelijkgemaakt.Het ismede
tedanken aandedeskundigheid en inventiviteit van deNederlandse exporteursdatmendekansen indemarkt dusdanig heeft
benut dathetNederlandse varken thanseenoverheersende positie
inneemt inde intra-handel.Dekansenopmarktverruiming door
toetreding vannieuwe lidstatenwordenwel steedskleiner.Het
blijkt bijvoorbeeld uiterst moeilijk tezijnomde logistieke
problemen die samenhangenmet het ontsluitenvanverremarkten
alsGriekenland enPortugal teoverwinnen.
Het isderhalve belangrijk dat bestaande belemmeringen die
doornationale lidstaten zijn ingesteld doorhetEG-beleid worden
opgeheven. Inditverband dienenmet namedeEngelsemaatregelen
terbeperking vande importvan levendedierentewordenvermeld.
Hetvalt tevrezendatdezemaatregel eerst zalverdwijnenbij
gelegenheid vandevoorgenomen liberalisering vandeEG-markt in
1992.Opgrond vandethansvoorliggende gegevens zalmendan
alleennog temakenhebbenmetEG-buitengrenzen;de binnengrenzen
zullenvolledigmoetenverdwijnen.Ditvergroot dekansenopeen
onbelemmerde exportvan levendevarkens inprincipe sterk,mits
ergeenveterinaire belemmeringen zijn.Ditbetekent dathet
exporterende landvrij zalmoeten zijnvanbesmettelijke dierziekten.Dit betekent evenwel ookeenbelangrijke bedreiging voor
deexporthandel,omdat ingevalvanuitbrakenvan ziektende
grenzenvaneenland ofregiovandeeneopdeanderedagkunnen
wordengesloten.Ditvormt thansreedseenstructurele bedreiging
voorde internationale biggenhandel.Anderzijds biedt hetook
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kansen op regionalemarktendieditprobleemnietofmindergoed
onderdekniehebben (Italië,Spanje,Duitsland enBelgië).Vervachtwordt datdeNederlandse positie optransportgebied (een
wezenlijkonderdeelvandeexportvan levendevarkens)doorde
liberalisering zalwordenversterkt invergelijking met bijvoorbeeld Duitsetransporteurs.Anderzijdswordt Spanjegezienalsde
grote concurrent voordetoekomst.
Doorproduktiebeperkendemaatregelen inandere landbouwsectorenals rundveehouderij enakkerbouwkanmetname inlandenals
Frankrijk enDuitsland devarkenshouderij meer indebelangstellingkomen.Hierdoor isinbepaalde ZuidfranseenZuidduitse
(Beieren)gebieden reedseenbiggenoverschot ontstaanwaardoorde
Nederlandse afzetvanbiggennaarSpanjeenItaliëwordt bedreigd.Tergeruststelling vandeNederlandse sectorkanhieruit
ookworden afgeleid datdemesters indie regionog altijdweinig
perspectief zienvooruitbreiding.Vanernstiger aard dandegevolgenvandemelkquotering lijkendemaatregelen terbeperking
vandegraanproduktie.Bijeenstijgendemedeverantwoordelijkheidsheffing kanhetvoorgraanproducenten aantrekkelijkworden
omgraanophet eigenbedrijf aantewenden.Dit zalmetname
perspectief biedenvoorFranse enDuitse graanproducenten enis
derhalve bedreigend voordeNederlandse positie.
Inhetkadervanhetmonetaire beleidmoetworden gerekend
met eenverdere afbraakvanMCB'swaardoordeNederlandse concurrentiepositie tenopzichtevanItaliëenGriekenland nog een
lichteverslechtering zalondergaan.
Samengevat zullendebedreigingen dievanuit hetEG-beleid
zullen ontstaanvoordeNederlandse varkenssector ingrijpender
zijndandekansen diehieruit zullen voortvloeien.
7.1.6 Beleid nationale overheden
Naast meereenwording vandeEG-markt iseropnationaal
niveau sprakevanmaatregelen dieveeleer tot eenverstoring van
gegroeide concurrentieverhoudingen leiden.Dezemaatregelen hebbenéénding gemeen endat isdat zeeenbedreiging vormenvoor
deNederlandse concurrentiepositie.Het zalvoordeNederlandse
belangenorganisaties niet eenvoudig zijnomdenadelige effecten
vandezemaatregelenvoordeconcurrentiepositie binnendeperken
tehouden.De sector schat bijvoorbeeld hetnadelig effect vande
recentelijk tothet nultarief verlaagdeWIR-premievoordevarkenshouderij op30miljoenguldenperjaar.
Eénvandebelangrijkste bedreigingen optermijnvoordeNederlandse concurrentiepositie zijndemaatregelendiewordengetroffen inhet kadervandemilieuwetgeving.Met namedeafzet
vanmest endevoorgesteldemaatregelen terbeperking vandeammoniakuitstoot hebben eenkostprijsverhogend effect.Overigens
moetworden bedacht datook inandere landendemestafzet niet
meer zonderproblemen isenveelal (soms indirect doordeverplichting tothet bouwenvanopslagcapaciteit)met kosten gepaard
gaat.
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Voortskandoorhetverbod opuitbreiding indeNederlandse
varkenshouderij het exportoverschot afnemen,omdatdeslachterijenhunproduktiecapaciteit oppeilzullenwillenhoudenof
uitbreiden.Hierdoorzalde "strijdomhetvarken"verhevigenen
komenermogelijkmindervarkens beschikbaarvoorexport,hoewel
ditvooreenbelangrijkdeelzalafhangenvande internationale
prijsverhoudingen. Bovendienkanhierdoorhet aanbodvanvleesvee
toenemen.
Het beleidvandeoverheden indebestemmingslanden tendeert
naarhet beschermenvandebinnenlandse producentenvia subsidies
en/of belastingfaciliteiten.Enkelevoorbeelden hiervan zijnde
subsidie diedoordeFranse overheidwordtverstrekt ophet
transport vanvarkens,zowel inhet binnenland alsvoorexport,
de Italiaanse subsidie ophet zwaarderafleverenvande slachtvarkensenbelastingsfaciliteiten inmetname Duitsland.

7.2 Sterke enzwakke punten
7.2.1 Frimaire produktie
Deexport vanmestbiggenenslachtvarkensvereist eengunstigeprijs/-kwaliteitsverhoudingommet succestekunnen concurrerenmet opdeafzetmarkten geproduceerde dieren.Omdat ernade
primaire produktie geenwaarde meer aanhet dierwordt toegevoegd
iseenefficiente produktiestructuur eneen laagkostprijsniveau
noodzakelijk.
,Geconstateerd kanworden dat deNederlandse produktiestructuur invergelijking met ander landen zeergezond is.Het aandeel
van zeerkleine bedrijven isteverwaarlozen endoordat deproduktie plaatsheeft opgezinsbedrijven isdefinanciëlebufferom
moeilijke tijden teoverbruggen relatief groot.
Onderwijs,onderzoek envoorlichting zijnvanhoog niveau.
Mede hierdoor isdevakkennisvandeprimaire producent groot.
Met Rotterdam alsgrote overslaghaven voor geïmporteerde
veevoedergrondstoffen,geringe binnenlandse transportafstanden en
eengeavanceerde, grootschalige mengvoederindustrie zijndevoorwaarden aanwezigvoordeproduktievanhoogwaardige mengvoeders
tegen relatief lageprijzen.
Deontwikkelingen inde fokkerij zijndoordefokkerij-organisatiesgestuurd inde richting vaneenuniform typevarkendat
optimaal geschikt isvoorgrootschalige industriële slachtprocessen.HetNederlandsevarken sluitdaarom goed aanopconcentratietendenzen op slachterijniveau.
Degehele structuur isinNederland derhalve sterkenhieruit resulterenniet alleenopprimairproduktieniveau,maarook
inde sfeervantoelevering,gezondheidszorg, voorlichting en
kennisoverdracht belangrijke schaalvoordelen,waardoorhetvarken
tegeneen relatief lagekostprijskanwordengeproduceerd.Dit
effectwordt nogversterkt door-opbasisvangeringe transport138

afstanden enrelatief omvangrijke partijen -lagekostenophet
niveauvandecollecterendehandel.
Voordekomendejaren iseenzekereverzwakking vande
Nederlandse concurrentiepositie teverwachten inhetkadervande
milieu-wetgeving.
7.2.2 Produkt
Eensterkpunt isdegunstigeprijs-kwaliteitsverhoudingvan
Nederlandse varkens.Niet alleen isdehomogeniteit groot,hetgeenvoor industriële slachtprocessen enmoderne distributiekanalenvanversvleeszeerbelangrijk is,maarhetvarken isqua
typetevensgeschiktvoordevleeswarencircuit.Ditmulti-purpose
karakter ismetnamevanbelangvoordeZuideuropesegroeimarkten.
HetNederlandse varkenkenmerkt zichbovendien dooreenredelijkslachtrendement met eenhoogversvleesaandeel en isrelatiefweinig p.s.e.-gevoelig.Eenvrij zwakpunt lijkt tezijnde
relatief ongunstigevlees-/beenverhouding, invergelijkingmet
eenvarken alsdeFietrain,metnamebelangrijkvoorhammen.
Bijdeexportvan levendevarkens ontstaat geenkwaliteitsverliesdoorhet transport.Metname inItaliëwensen slagershet
varken levend tekunnen beoordelen enheeftmen eenvoorkeurvoor
versprodukt.Ook laten zichuitwarmvleesvanwege hetgrotere
waterbindend vermogen betereworstsoortenmaken.Dit laatsteis
met namevan belangvoordiedierendie speciaal bestemd zijn
voor debereiding vanvlees-enworstwaren zoals slachtzeugen
voordeBelgische enDuitsemarkt.Doordat grootschalige slachterijenendistributieketens hieraaneengeringerewaarde toekennen
kanhetversheidsaspect indetoekomst aanbetekenis inboeten.
Is indehomogeniteit vandepartijeneensterkpunt inhet
voordeelvanhetNederlandse varken,het teuniforme gewicht
vormt somseenzwakpunt.Ditgeldtmet namevoordie landenwaar
een licht gewicht wordt verlangd (Zuidoost-Frankrijk enSpanje)
ofwaareengrote spreiding naargewicht,vanuiterst lichttot
zeerzwaar,wordt gewenst (Italië).Vaakkanmenmoeilijk ofin
hetgeheel niet aandevraag naarextreme gewichtenvoldoen.
Hoewel desterkepositievanslachtvarkens indemarktop
basisvan bovenvermelde factoren eveneensvantoepassing isop
mestbiggenkandezesterkepositieonderdehuidigemarktverhoudingennietwordenuitgebuit, omdat deEG-marktwordt overspoeld
metmestbiggenwaarnaar nauwelijksvraag bestaat.Hierdoor isde
prijsdeenigedoorslaggevende factor inde internationale biggenhandel geworden.
7.2.3 Handel
Dehandel profiteert bijde inkoopvaneen ruimvoorziene
markt diehaar instaat steltomdepartijenquaomvang opvrij
eenvoudigewijze samentestellen.Ditgeldt eveneensvoorhet
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percentagevrouwelijkedierenentenaanzienvanhetgewicht op
diemarktendieeengewichtwensendatglobaalgenomen overeenkomtmetdat inNederland.Doordegeconcentreerde produktie kan
deexporthandel opzeerkortetermijnelkgewenst kwantum leveren
enheeftmeneensterkemarktpositieverworven indeintra-handel
van levendevarkens.Aandevraag naar specifieke gewichtenen
kwaliteiten kanhijechternietofnauwelijksvoldoenomdatdaarvoorhet aanbod ontbreekt.
Dehandel isgoed geïnformeerd overdemarkt-enprijssituatieopde binnenlandsemarkt.Ditgeldt inminderematevoor
deafzetmarkten.Weliswaarwordenalleexporteursdoorhunafnemersopdehoogte gehoudenoverdemarkt-enprijsverhoudingen op
deafzetmarkt, dochdeze informatiekannauwelijks onbevooroordeeldwordengenoemd.Verderverkrijgt ongeveerdriekwart vande
exporteurs informatievia commissionairs dieopde afzetmarkt
opereren.Tot nutoekannauwelijksopsystematische wijze kennis
wordengenomenvanobjectieve informatieoverdeafzetmarkt.Het
risicowordtnogvergroot doordat dedieren inhet algemeenwordenaangekocht opbasisvanweekprijzenenvoor ruimdehelft
worden afgezet tegendagprijzen.Depositie alsmarktpartij is
derhalve relatief zwakenmenwordt -mede doordat erweinig of
geen afsprakenworden gemaakt tussenexporteurs -vaak tegenelkaaruitgespeeld. Opbasisvanhetthans inontwikkeling zijnde
marktinformatiesysteem voordevarkenssector kanwellicht inde
nabije toekomst verbetering inde informatievoorziening worden
aangebracht.
Detelefonische contactenmetvasteafnemers zijnzeerfrequent,minstens éénkeerperweek.Persoonlijk contact met afnemers iserveelminder.Dit geldtmet namevoordenabije afzetmarktenBelgië,Duitsland enNoord-Frankrijk.Naardemeer gecompliceerde verderaf gelegenmarktenvindenvakerbezoeken aanafnemers plaats.Bovendienwordendebelangendaarvaker behartigd
doortussenpersonen.Dit neemtnietwegdatdeafnemers inhet
algemeenvakerpersoonlijk contact met hun leverancierswensen.
Nietteminwordt deNederlandse exporthandelaar inhetalgemeen gezien alseenbetrouwbare partnerdiezijnafsprakengoed
nakomt enflexibel ensnel reageert opdevraag.
Een ander sterkpunt isdegrote spreiding naar afzetmarkten.Hierdoor isdekwetsbaarheid betrekkelijkgering.
Doorde sterke specialisatiegraad vandeexporteursheeft
men eengrotedeskundigheid opgebouwd enzijndebedrijfskosten
laag.
Een zwakpunt issomsdegebrekkige talenkennis.Hierdoor
verloopt decommunicatie met afnemersniet altijd optimaal.Dit
geldt ooktenaanzienvandechauffeurs;eenbetere communicatie
vermindert irritatiesoverenweeraandegrensenkandewachttijden bekorten.

1A0

7.2.4 Transport
Deflexibiliteit vandeexporteurs inzakehettransport is
groot.VandeVELV-ledenbeschikt slechtséénexporteur nietover
eigen transportmiddelen voorhetvervoernaardeafnemer.Exporteursdiewelovereigenvervoerbeschikkenmakendaarnaast vaak
gebruikvandetransportmiddelen vanderden.Bovendienwordende
varkenssomsgecombineerd metanderediersoorten alskalverenen
lammeren teneinde debeladingsgraad teverhogen.Het beschikbare
transportpotentieel wordt derhalve goed benut.
Hetmoet alseensterkpuntvandeexporteurswordenbeschouwd datmen bijdeexportvan levendevarkens steedsgrotere
afstandenweet teoverbruggen.Velnemenhierdoordetransportduuren-mededoorhetgrotegewichtsverlies -detransportkostensterktoe,hetgeendekwetsbaarheid vergroot. Integenstelling totdeSpaanse afnemerswordthetgewichtsverliesdoorde
afnemers inItalië inhet algemeenvoorhun rekening genomen.
Eensterkpunt isdat,ondanksdegrotere afstanden,de
sterfte tijdens hettransport inde loopderjaren sterk isverminderd enthansmet gemiddeld 0,3Z bijna teverwaarlozen.Dit
wordtveroorzaakt doordat defokprogramma's indeachterliggende
jarensterkgericht zijngeweest opvermindering vandestressgevoeligheid endoorbelangrijkeverbeteringen indetransportkwaliteit.De belangrijkste sterfte-oorzaak isthansgelegenin
dewachttijden aandegrensbijextremewarmte ofkoude.
Hoewel detransportkosten secdoordegroteefficiencynog
welmeevallen,worden detotalekosten sterkverhoogd doorde
extreem hogekosten inhetkadervandeveekeuring. Dit betreft
met namedekeuringskostenvanbiggenendehogetarievenbij
keuring buitendenorm-uren.Bovendien isde service-gerichtheid
van deR W dermate gering dathieruitvaakhogeextra kosten
ontstaan indevormvanhet inrekening brengenvanoveruren.
Dezekostenstaan inschrille tegenstelling totdievanandere
agrarische produkten ofzelfsdiersoorten alsschapenenpaarden
waarvoor geenkeuringskosten inrekeningworden gebracht.Hierdoorwordt deopzichzelfgenomen sterkepositievandeexporthandel inernstigemateverzwakt.
7.2.5 Huidige positie indemarkt
VandetotaleNederlandse exportvan slachtvarkens envarkensvleesgaat 26Zlevend degrensover.Hiermee ishet importaandeelvanNederlandse slachtvarkens opdeverschillende afzetmarkten hoog enlooptuiteenvan50ZinFrankrijk,+75Zin
België,Spanjeen Italië en+95ZinDuitsland.
IsdeNederlandse positiegemetenaanhet importaandeel zeer
sterk, intermenvanhetaandeelvanNederlandse levende slachtvarkens indetotalemarktomvang isdepositie bescheiden enbedraagt in1986circa 1,51inDuitsland enSpanje,bijna 3Zin
Frankrijk, ruim4ZinItaliëen+10ZinBelgië.Hieruit blijkt
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datdepositievanhetNederlandse levendevarkenalsaanvullend
moetwordengezien.
Hetmeetftstructurele karakterheeftdeafzettot nutoe
naarNoord-enMidden-Duiteland, Noord-Frankrijk en Italië.Afzetmogelijkheden naarSpanjeenPortugal lijkenoverwegend van
incidentele aard.
Opdeafzetmarkten isdevraag indewintergroterdan inde
zomerenzijnookdeprijzen indewinterhoger.Dit geldt in
relatief sterkematevoorItalië.Deenigeuitzondering isSpanje
waar,onder invloedvanhet toerisme,het accent opvraag en
prijsniveau ligt indezomerperiode.
7.2.6 Organisatievandebedrijfstakhandel inlevendvee
Deveehandel isgeorganiseerd inhetBedrijfschapvoorde
Handel inVee endeNederlandse BondvanVeehandelaren inVeedie
deveehandelsbelangen inbredezinbehartigen.Er zijn inNederland zo'n80i90exporteursdie levendevarkensexporteren.Het
overgrotedeelhiervanexporteert incidenteel enwelnaarnabije
markten.Degespecialiseerde exporteurs diedeexport van levende
varkensalshoofdactiviteit bedrijven, 23 ingetal,zijnvoorde
behartiging van hunspecifieke belangen georganiseerd indeVELV
enhebbeneenexportaandeel vancirca 70X.Ditmaakt eengezamenlijk promotioneel optreden eerdersuccesvol.Desalniettemin
worden erdoordegezamenlijke exporteurs geenpromotionele activiteiten ontwikkeld. Sindskort isdit ookminderurgent omdatde
onpersoonlijkepromotiewordtuitgevoerd doorhet "BureauNederlandse Vee-Export".
—
Debelangenbehartiging vandesector isnogalverschillend.
Vanuit deoverheid enhet georganiseerde bedrijfslevenwasde
aandacht inhetverleden sterkgericht opdeprimaire produktie
en ineen laterstadium ookop slachterijen enverwerking.Tot
voorkortwasde belangenbehartiging vande (export)handel vanuit
diehoekbeperkt.De laatste tijdwordt deexport van levende
dierenmeerenmeererkend doordeoverheid enhet georganiseerde
bedrijfslevenalseenbelangrijke poot onderdeNederlandse veehouderij.
Een zwakpunt lijkt noghetgescheiden optreden opexportmarkten te zijn.Dit leidt tot hettegenelkaaruitspelen vande
exporteurs.
7.2.7 Nationaal beleid
Sindsenkelejarenwordt desectorgeconfronteerd met een
aantal beleidsmaatregelen diedepositie aantasten.Eensleutelrolhierinspeeltd£"we£$evingtenaanzienvandemestproblematiekendeteverwachtenmaatregelen terbeperking vandearomoniakuitstoot.Hoewelhieruit zekernietkanwordenafgeleid dat
dezorgvandeoverheidvoordesector isverminderd, staathet
welvast dathierdoordeconcurrentiepositieverzwakt,omdat er
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geencompenserende beleidsmaatregelen tegenover staan.Ditneemt
nietwegdatdebelangenbehartiging vandeprimaire sectorin
Nederland nogaltijd gunstig afsteekt bijdie indemeeste andere
lidstaten.
Hetwordt doordeexporthandel ervarendat overheid enorganisatiesviadedaarvoorgeëigende kanalenniet genoeg optreden
tegenvoordeexporthandel belangrijke knelpunten alsgesloten
Engelse enDeense grenzenvoorde import van levendevarkens,
Franseexportsubsidies, Italiaanse grensperikelen, het lossenop
nietmeerdantweeFranse bestemmingen, depraktischeonmogelijkheid omslachtbiggen naardeSpaansemarkt te leveren,etc.
De realiteit gebiedt echterteerkennen datdepolitieke
macht vandemeeste importlanden (veel)groter isdanvanNederland.Bovendien isimport van levendvee-medeonderdrukvan
primaireproducenten -niet ergpopulair bijdeoverheden inde
betreffende landen.Gelet opdegroteexportafhankelijkheidvan
Nederland endegrote belangendiedaardoorophet spelstaan,
zijnoverheid enbelangenorganisaties vaakgedwongen behoedzaam
temanoevreren.
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8. Aanbevelingen

6.1 Algemene strategie
Deconfrontatie vankansenenbedreigingen opdeverschillendeafzetmarktenmetdesterke enzwakkepuntenvandeNederlandseexportsectorvan levende slachtvarkens enmestbiggengeeft
eenbeeldvanmeerenminder aantrekkelijkemarkten.Hierbij
dient teworden bedachtdatdeexporthandel inlevende slachtvarkensgedwongen isteopereren binnenderuimtevandeuitbetalings-enopnamecapaciteit vandeNederlandse slachterijen aande
inkoopzijde endeprijzenenhetvolumevandevraag opdeafzetmarkt. Infeiteberust deexporthandel danookvooreenbelangrijkdeel opregionale prijsverschillen binnendeGemeenschappelijkeMarkt.Dezeprijsverschillenberustenvooral opverschillen
inontwikkelingstempo vandeonderscheidenmarkten.Naarmate een
markt zichontwikkelt naareenhogerefficiencyniveauhebbende
prijzendeneiging tedalen.Optermijnkunnendegevolgenhiervanvoordeafzet naarmet nameverafgelegenmarkten,diegepaard
gaatmet hoge transportkosten, aanzienlijk zijn.
Indeachterliggende jarenheeft deexport van levendevarkensenmestbiggen eenzodanige omvang bereikt dat hetgoed functionerenvan ditdeelvandemarktvangroot belang isvoorde
geheleNederlandse varkenshouderij.Alsuitgangspunt voordeaanbevelingen isderhalve gekozenvooreenstrategie dietenminste
isgericht ophandhaving vanhet huidige exportvolume.Daarbij is
essentieel dat deconcurrentiepositie van deNederlandseprimaire producenten nietwezenlijk zalverslechteren. Indiendeze
voorwaardewordt gerealiseerd, dankanhethuidige exportvolume
worden gehandhaafd,mitshet zwaartepunt inde exportbestemmingen
meer komt te liggen opverdergelegen zuidelijkemarkten,omdat
opdemeernabijemarkten hetverzadigingspunt inzicht komt.
Mestbiggen:
De intra-handel inmestbiggen isgrotendeels gebaseerd op
regionale discrepanties tussenhet aanbodvanuit devermeerderingsfase endevraagvanuit demesterij enheeft eenoverwegend
incidenteel karakter.Met uitzondering van Italië enBelgië,waar
eenmeerstructureel biggentekort bestaat,wordt aanbevolenbestaande contacten aantehouden,waardoor snelkanwordengeanticipeerd opplotseling optredendevraag. Inandere bewoordingen
houdt dit indatwordt aanbevolendebestaande handelscontacten
bijdeexportvan slachtvarkens enslachtzeugen tevenstebenuttenvoordeexportvanbiggen.Het incidentele karaktervande
internationale biggenhandelwordt alseentegroot risicogezien
voor specialisatie.
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Slachtzeugen:
Deexportvanslachtzeugenvindt plaatsnaar afnemersop
nabijgelegenmarkten inBelgië enDuitsland en ismet name logistiekgezienweinig gecompliceerd enmeer regionaaldan internationaal vanaard.Gelet ophet feitdat er indetoekomst,mede
onder invloed vandeNederlandse produktiebeperkende wetgeving,
nauwelijks structurele overschottenvan slachtzeugen zijn teverwachten,wordt eenalgemene strategie aanbevolgendie isgericht
opwinstmaximalisatie via afzet opdebestaandemarkten.
Slachtvarkens:
DeNederlandse exporteursvan levende slachtvarkens zijn in
deachterliggendejaren instaat gebleken intekunnen spelenop
specifiekewensenvanafnemersopmarktendietevensworden beleverdmetNederlandsvarkensvlees.Deze,aanvankelijk aanvullende,afzet heeft inmiddelseengroteomvang gekregen,waardoorhet
mogelijk isgeworden detotale exportvandevarkenssector sterk
tevergroten.
Denabijgelegenmarkten,dierelatief gemakkelijk zijnte
beleveren rakenechterverzadigd.Hierdoor komt het accent bijde
export van levende slachtvarkensmeerte liggenop Zuideuropese
markten dieopeenaantal puntenvrij sterkafwijkenvandeuniformenabijemarkten.Deverschillen hebbenvooralbetrekking op
hetgevraagdegewicht (vanzeer licht tot bijzonder zwaar),de
gewenste kwaliteit vandedierenenopdegewenste omvang vande
partijen.Dehieruitvoortvloeiende problemenwordenversterkt
doordegrote transportafstandenenmoeilijkheden indecommunicatie.Ditmaakt een regionalisering vandealgemene strategie
voor slachtvarkens noodzakelijk.

8.2 Regionale exportstrategie slachtvarkens
Denabijgelegen marktenDuitsland, België enNoordwestFrankrijkwordt eennietofnauwelijksgroeiend importvolume verwacht.
Gelet ophet belang vandeze nabijemarkten,wordt voorgesteldomdeze regio's tebeschouwen alsthuismarkt enhiervoor
eenstrategie tevolgendiegericht isopmarktbehoud.Dit is
mogelijkdoorbijdehandelscontacten exact aante sluitenbij
dewensenvandeafnemer.Dezewensenkomenvoorde belangrijkste
criteria,kwaliteit, gewicht, snelle levering,goed overeenmet
hetgrosvanhetNederlandse aanbod (100-110kg)enmetdemogelijkheden.Ditmaakt opbasisvanbetrekkelijk geringe kosten
relatief hoge netto-margesmogelijk.
Voordegroeimarkten, allegelegen inZuid-Europa,wordt
voorgesteld tekiezenvooreenopbouwstrategiemet alsdoelvergroting van importaandeel.Dithoudt ineenzorgvuldige keuze
148

enopbouwvan relatiesenhetafstemmen vaneengewichts-enkwaliteitsstrategie op individuele afneroerswensen.Het tevoeren
promotiebeleid dient hierop tewordenafgestemd.Opbasisvan
Nederlandsevarkensvanhogekwaliteit endoorzorgvuldig inte
spelen opwensen tenaanzienvangewicht, sexe,kwaliteitsgarantiesendergelijke kanwellicht ineenaantal landen ofregio's
worden gepenetreerd ofdepositiewordenversterkt,waarbij
Nederland wellicht alsmarktleider enprijszetter gaat optreden.
Ceopbouwstrategiewordtvoorgesteld voor Zuid-Frankrijk,
Italië,Griekenland, SpanjeenPortugal.Hierbij dient teworden
aangetekend dat deperspectieven voorde Spaansemarkt vooralsnog
mindergunstig lijken.Datvoordit land tochvooreenopbouwstrategiewordt gekozenhangt samenmetdeonzekere verwachtingen
met betrekking totdeontwikkeling vandeSpaanse produktieop
grondvandeAfrikaanse varkenspestsituatie enmet demogelijkheid datdeSpaanse exportvanvarkensvleeswaren en indetoekomst ookvanvarkensvleeseengrotere importruimte voor levende
varkens kanopleveren.

8.3 Aanbevelingen
Eenmeergedetailleerde benadering vandevoorgestelde strategie leidt tot devolgende aanbevelingen voorde individuelebedrijven envoorhet beleid opsectorniveau alsmedevoorhetbeleidvande overheid.
8.3.1 Marketingbeleid
A.

Opbedrijfsniveau:
Probeer zoexactmogelijkdiekwaliteit, sexeengewichten
te leverendiewordengevraagd. Belangrijk isdat errekeningmeewordt gehouden dat deZuideuropesemarkt relatief
hogekwaliteitverlangt endatdewensentenaanzienvanhet
afleveringsgewicht sterkuiteenlopen.De gewichtsgrenzen
waarbinnen dedieren zichdienen tebevinden zijnvoorde
verschillende landen alsvolgt:Zuid-Frankrijk 90-120kg,
Noord-Italië 120-225kg,Midden-enZuid-Italië 100kgen
meer enSpanje enPortugal 90-95kg.Naast een permanente
vraag naar slachtvarkens bestaat er indeze landenvantijd
tottijdvraag naar speenbiggen enspeenvarkens.Doorde
sterkuiteenlopende gewichten enhetgrote aantal kleineafnemers isde Italiaansemarktmoeilijktebeleveren.Als
vuistregel kanwordengehanteerd datdierenmet eengewicht
van 130kgdoorgaansgoed indemarkt liggen.
Deexporteur dient dewensenvandeafnemers tenaanzienvan
hetgewicht tevertalennaardeleverancier/producent. Hierdoorkunnen "prijsplussen"worden behaald.
Legdenadrukopzorgvuldigheid indecontactenmetde
klant.Breng deafnemer regelmatig eenbezoekenzorgvoor
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•enstipt«naleving vangemaakt«afspraken.Kortom,
probeer.incidentelehandelscontactenomtezetteninrelatiesvan structureler«aard.Eengoed« taalbeheersing binnen
het bedrijf isinditverband zeeraantebevelen.Hiervoor
kunnendoelgerichte cursussenworden georganiseerd.
Het afgevenvankwaliteitsgaranties aandeafnemer iswenselijk.Ga ineerst« instantiad«mogelijkheden hiervanna
op bedrijfsniveau.
Overdemogelijkheden totoprichting van«endistributiecentrumeneventueeleengezamenlijke prijsstelling voor
levend«varkensopeenlogistiekgezienmoeilijkemarkt als
Italiëdient eveneens ineerste instantieopbedrijfsniveau
tewordennagedacht.Eendergelijkemarktbenadering kande
positie indemarkt (marktleidersfunctie)belangrijkversterkenendeprijsvorming inpositieve zinbeïnvloeden.Ook
voor reiniging enontsmetting vandetransportmiddelen kan
eendistributiecentrum interessant zijn.
Vanweg«dierziektenproblemen (OW-status e.d.)dient vooral
bijdehandel inmestbiggen deuiterste zorgvuldigheid te
wordenbetracht bijdecollectering vandedieren.
Op sectorniveau:
Ontwikkel eenkwaliteitsbeoordelingssysteem voor levende
varkens.
Ontwikkelvervolgens een systeemvan kwaliteitsgaranties
voordeafnemer.Deze kwaliteitsgaranties zouden betrekking
moetenhebben opvlees-/vetverhouding enafwezigheid van
dierziekten enresiduenvandiergeneesmiddelen. Ontwikkel
hiervoor eenkwaliteitsgarantie-certificaat.
Steunenstimuleer onderzoek inde fokkerij naarhet ideale
varkenvoordeverschillende afzetregio's,omdat demarktvraag indetoekomstvermoedelijkmeerdanthans zaluitgaan
naar eenmeergedifferentieerd aanbodvanhomogene partijen
kwaliteitsdieren.
Bijeentoenemend aantalconsumenten ontstaan bedenkingen
over bepaalde kwaliteitsaspecten vanvarkensvlees.Derhalve
dient het kwaliteitsonderzoek teworden voortgezet.
Inhet doorde sectororganisaties gevoerde beleid dient de
zorgvoordebescherming vandeconcurrentiepositie inde
primaire faseenvanhetopheffenvan logistieke knelpunten
alsgesloten grenzen (Engeland enDenemarken)envangrensbelemmeringen (metname Italië)centraaltestaan.Hiertoe
dienenooktewordengerekend actiesvanvarkenshouders in
importlanden diegericht zijntegende invoervanvarkens.
Demedeverantwoordelijkheidsheffing opdeteeltvan granen
bedreigt depositievandegespecialiseerde Nederlandse
varkenshouderijbedrijven enzet infeiteeenpremie opgemengde,grotendeelskleine,niet gespecialiseerde bedrijven
inandere lidstaten.Mogelijkemaatregelen die tendoelhebbende importvangraansubstituten indeEGtewerenver-
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Sterken deteruggang indeNederlandse concurrentiepositie.
Vandesectororganisatiesmagwordenverlangd dat zijtot
hetuiterste zullengaanomdergelijke negatieve effecten
voordeNederlandse sector tebeperken.
8.3.2 Promotiebeleid
Deexportvan levendevarkenskanwordenondersteund door
middelvaneeneffectieve promotie.Hierbijmoetwordenbedacht datpromotievan levendevarkensuitsluitend gericht
dient tezijnopdeafnemersvandevarkens.Het isoverigenswel zodatdeexportvan levendevarkenskanprofiteren
vandepromotionele activiteiten tenbehoevevanNederlands
varkensvlees.
Indeexporthandel inlevendevarkenskunnendevolgende
promotie-itemseenplaatshebben:
Opgrondvanuniformtypeengunstige vlees-/vetverhouding ishetNederlandsevarken zeergeschikt voorhet
versvleescircuit.Mestbiggen hebbendaarnaast eenprima
groeipotentie.
- Dooreennauwbegrensde pH-waarde endemogelijkheid van
levering vanvrij lage tot zwaregewichten (eventueel
slachtzeugen)ishetNederlandse varken tevenszeergeschiktvoor het vleeswarencircuit.
- Kortom, hetNederlandse varken iseenmulti-purpose dier.
- Het opsectorniveau teontwikkelenkwaliteitsgarantiecertificaat kaneenbelangrijke rolvervullen bijdepromotievanhetprodukt.
- Met namevoorverremarkten ishet belangrijk omtebenadrukken dat dekwaliteit niet nadelig wordt beïnvloed
doorhet transport.
Erkanworden benadrukt dat deexporteurs instaat zijn
dieren inelkegewenste hoeveelheid en indegewenstegewichtenopelkegewensteplaatsenop iedertijdstipte
leveren.
- Het iswellicht verstandig omvertrouwensgaranties afte
gevenaan importeurs.Hiervoor zoueenspeciaalVELVstempelkunnenworden ontwikkeld.
Het uitgevenvan brochures enperiodiekenwaarinde
sterkepuntenworden benadrukt endeelneming aanbeurzen
voorgebruiks-enslachtvarkens kunnendemarktpenetratie
enhetproduktimagovanhetNederlandse varkenvergroten.
Inhetpromotiemateriaal kunnenadreslijstenvanNederlandseexporteurswordenopgenomen.
-Voorhetproduktie-imago ishettevensbelangrijkdat
buitenlandse bezoekersals (potentiële)afnemers,journalisten,etc.wordenuitgenodigd deNederlandse sector
tebezoeken.

151

8.3.3 Distributiebeleid
- Eengezamenlijkverkoopbureau, gekoppeld aaneendistributiecentrum, kanopverreenweinigontwikkeldemarkten
alsMidden-enZuid-Italii,meer inhoudgevenaandemogelijkheid omookhetgroteaantal zeerkleine bedrijven
tebeleveren.Hierdoorwordt debekendheid methetNederlandsevarken bijdeafnemersvergroot,watkan leiden
toteenmarktleidersrolvoordeNederlandsehandel.

- Aangezienwordtverwachtdater stagnatieverschijnselen
zullengaanoptreden indeexportstroomvanNederlandse
levendevarkens,zaldeexporthandel zichdienenteberadenoverdetoekomstigepositie indemarkt.Deliberaliseringvanhetgrensverkeer in 1992biedtwellicht aangrijpingspuntenvooreenverdere internationalisering van
dehandelsstromen.Hierbijvalt tedenken aanhet
geschiktmakenvandeauto'svoor retourvracht enaan
optimalisering vanhet laadvolume.
8.3.4 Overheidsbeleid
- Deoverheid heeft tottaaktezorgenvoor eenkaderwaarbinnen primaire produktie enhandel aanzominmogelijk
belemmeringen onderhevig zijn.Dezorgvande overheid
zaltotuitdrukking dienentekomen inhetvoorkómenvan
eenteruggang inconcurrentiepositie.Erkantenminste
vandeoverheidwordenverlangd dat onderzoeknaarmogelijkhedenteroplossing vandemilieuproblematiek worden
gestimuleerd engefinancierd.
Inhet gevoerde beleid dient tevens aandacht teworden
besteed aaneengrotere efficiëntie en lagerekeuringstarievenvandedienst R W .
- In internationaal verband zaldienen teworden gestreefd
naarhet opheffenvanknelpunten enbelemmeringen, zoals
hetverbod dat ookslachtvarkensopnietmeerdantwee
plaatsen inFrankrijkkanwordengelost pervracht endat
doorhet Spaanse licentiesysteem indepraktijkbiggenop
minstens tweeplaatsenmoetenwordengelost.Tevensdient
eropteworden toegeziendat intra-grenzen dehandel in
levendevarkensniet dienentebelemmeren (Italië)of
zelfsonmogelijktemaken (Engeland enDenemarken).
Voortsdientmetkracht tewordengeprotesteerd tegen
actiesvanboeren inimportlanden diede intra-handel
belemmeren (metnameFranse boeren).
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Bijlagen
Bijlage 1 Enquêtevragen aan exporteurs van levende varkens

Motivatie voor de export van levende «lachtvarkens enmestbiggen. Welke onderstaande aspecten zijn naarUwmening van belang (en inwelke mate)voor
deze export.

Slachtvarkens
prijs van het varken
type van het varken
uniformiteit
gemiddeld gewicht/gewichtsklasse
geschiktheid voor vers vlees produktie
geschiktheid voor vlees- en worstwaren
weinig p.s.e.-gevoelig
omvang van de partijen
ontbreken van concurrerend aanbod
andere aspecten, namelijk

Mestbiggen
-

prijs van de big
type van de big
uniformiteit
vitaliteit
groeipotentie
andere redenen, namelijk

a
b
c

NB.: Gelieve de vragen te beantwoorden naar demate van belangrijkheid van
de verschillende aspecten: 1- niet van belang
2 • enigszins van belang
3 -zeer belangrijk
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Bijlag« 1 (1* varvolg)

Aspactao dia batrakking habban opda prijs/kvalitaitsvarhouding
1. Gaaf aan hoavaal procant van da door U gaSxportaarda diaran (axclusiaf
zaugan)inondarataanda gavichtsklasaan valt.
S
tot 20kg
20 - 40 kg
40 - 80kg
80 - 100 kg
100 - 120 kg
120 - 140kg
140 kg anmaar

•
100X

Voor welke categorie dieran (ook al worden deze nu nog niet geëxporteerd)verwacht U inde toekomst (tot over circa vijf jaar)grotere exportmogelijkheden.

tlot 20 kg
20 - 40 kg
40 - 80 kg
80 - 100 kg
100 - 120 kg
120 - 140 kg
140 - en meer
NB.: Indian U bij een groep een afname verwacht vul dan in 1.
Indien U bij een groep geen verandering verwacht vul dan in 2.
Indian U bij een groep een groei verwacht vul dan in 3.

Wat isUw verwachting voor de exportmogelijkheden van de volgende soorten of typen varkens in de komende vijf jaren
(onafhankelijk van het gewicht).
scharrelvarkens
gelten
beren
borgen
rassen met ietsmeer vet (doorregen vlees)
rassen net magerder vlees
varkens met kwaliteitsbeoordeling (b.v. spekdikte, type)
varkens met garanties ten aanzienvan medicijngebruik
(denk aan hormonen, antibiotica, etc.)

NB.: Indien U bij aan groep een afname verwacht vul dan in 1.
Indien V bij een groep geen verandering verwacht vul dan in 2.
Indien U bij aan groep een groei verwacht vul dan in 3.
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Bijlage 1 (2e vervolg)

Wat isUw verwachting voor de exportmogelijkheden vanmestbiggen en levende slachtvarkens naar land van bestemming voor de komende vijf jaren.

Mestbiggen

lev, si.varkens

België
West-Duitsland
Italië
Spanje
Griekenland
Overige EG-lidstaten
Derde-landen

NB.: Indien U bij een groep een afname verwacht vul dan in 1.
Indien U bij een groep geen verandering verwacht vul dan in 2.
Indien U bij een groep een groei verwacht vul dan in 3.

5. Verwacht U grotere marges (verschil tussen aan- en verkoopprijs) te
kunnen realiseren als Umeer "soorten" varkens (zie 2en 3) levend exporteert,
ja/nee

Aannemende dat de Utrechtse Beursnotering de basis vormt voor de prijsvorming, hoe hoog zijn dan gemiddeld de toeslagen die U geeft?
ct. per kg

7.

Welke van de onderstaande factoren spelen een rol bij de uiteindelijke
prijs die U betaalt.
uniformiteit van de koppel
gewicht
kwaliteit (exterieur-beoordeling)
verhouding gelten: borgen inde koppel
relatie tussen V en de leveranciers
(veel of weinig handel met iemand)
de leveringscondities
de betalingscondities
de vraag van importeurs in buitenland
het aanbod van varkens voor levende export

Vul in: 1- nooit
2 » soms
3 -vaak
4 - altijd
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Bijlag* 1(3* vervolg)
Rtlati«» tutsan Nederlandse exporteur en buitenlandaa afnemer.
1. Opwalkt prijtbatiswordandadiartnvarkocht (ttaads inXvanhttaantal ditrtn).
- ttgan dagprijzan
- taganwatkprijzan

mestbiggen
X
X

•lachtvarkens
X
X+

100X

100X
- opbaalt ltvand gewicht
- opbatit geslacht gewicht
- ändert, namelijk

X
X•

100X
Indiendetlachtvarkensworden verkocht opbasitvangeslacht gewicht,
itditdan
- ongeclassificeerd
geclassificeerd

X
X+
100X

Beleveringstemijn enleveringsfrequentie vantlachtvarkens aanbuitenlandse afnemers.
- Watisdeminimale tijd tussen bestelling enaflevering ....dagen
- Vatisdemaximale tijd tussen bestelling enaflevering ....dagen
- Hoeveel maal permaand levert U gemiddeldaan
Uw afnemera

....keer

3. Kwantitatieve vragen betreffende hettransport vanlevende slachtvarkens.
a. binnenlandse toelevering
- meteigen vervoer
- vervoer door derden

X
X+
1001

a.l isdedoorubetaalde prijs
- af-boerderij
- franco-exportbedrijf

X
X+
1001

b. tranaport naar buitenlandae afnemer
- meteigen vervoer
X
- vervoer door derden

X•
100X

NB: Aangegeven inXvanhetaantal dieren.

162

Bijlage 1 (4e vervolg)

D.

Leverings- en betalingscondities.
1. Betalingstermijnen.
Hoeveel dagen na levering van de dieren volgt de betaling (gemiddeld)
doorUw afnemers in:
1
2
3
4
5

België
Bondsrepubliek
Frankrijk
Italië
Spanje

dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

2. Hebt U met Uw buitenlandse afnemers een kortings-/toeslagregeling

ja/nee

zo ja: -voor contante betaling
ja/nee
- voor percentage vrouwelijke dieren
ja/nee
- voor kwantum
ja/nee
- voor uniforme partijen
ja/nee
- voor gemiddeld gewicht
ja/nee
- voor speciaal gewicht
ja/nee
- voor leveringsfrequentie (b.v. heel licht/zwaar) ja/nee
- voor leveringstermijn
ja/nee
- andere, namelijk
ja/nee
Ja/nee
3. Inwelke valuta wordt afgerekend.

4.

1• guldens
2 •Ecu's

ja/nee
ja/nee

3 - valuta land van afname
4 • andere valuta

ja/nee
ja/nee

Dekt U zich in tegen b e t a l i n g s r i s i c o ' s via NCM-exportkredietverzekering.
ja/nee

5. Doen zich in onderstaande landen problemen voor op het terrein van leveringscondities en betalingsvoorwaarden.
leveringscondities

bedtalingsvoorwaarder:

België
Bondsrepubliek
Frankrijk
Italië
Spanje
1• geen problemen
2 •wel eens problemen
3 -vaak problemen
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Bijlage 1 (Sa varvolg)

6. Er zijn algemene voorvaardan van da Vereniging van Exportaura in Levand
Vaa (VELV)voor lavaringa- an batalingaeonditias.Vordan dtit door U
toegapast an zoja, invalka mata.
ja/nee

worden toagapast
in
%van da transaetias
worden toegapast: volledig
grotendeels
voor een klein deel
zijn er op dit terrein verschillen
per afnemend land

ja/nee
ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

7. Bezoekt U de buitenlandse afnemers.
keer

los van problemen: aantal keren per Jaar
- als er problemen zijn

ja/nee

8. Hoe verkrijgt U informatie over de afzetmarkt:
1van afnemers
2 via commissionairs
3 landbouwattaché's

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

4PW
5 binnenlandse literatuur
6 buitenlandse literatuur
7 anders, namelijk

ja/nee

Transportproblematiek.
1. Sterfte tijdens vervoer
- Welke percentage van de dieren sterft gemiddeld tijdens het vervoer
slachtvarkens
- mestbiggen
- Is de sterfte afhankelijk van de afstand
- Is er verschil in sterfte tussen de seizoenen
Zo ja, inwelk seizoen is de sterfte het hoogst
1» voorjaar
2 « zomer
3 • herfst
4 « winter

164

ja/nee
ja/nee

X
X

Bijlage 1 (6e vervolg)

Knelpunten aan de grenzen.
- Wilt U per grensovergang aangevenhoe lang de stilstand per autogemiddeld duurt onder normale omstandigheden
- grensovergang Nederland -België
minuten
- grensovergang België
-Frankrijk
minuten
- grensovergang Frankrijk - Italië
minuten
- grensovergang Nederland -Duitsland
minuten
- grensovergang Duitsland -Oostenrijk
minuten
grensovergang Oostenrijk - Italië
minuten

Geef voor elke transportbestemming aan inwelke mate U problemen aan de
grens ontmoet. Dit afgezien van stilstand
si.varkens België
1- geen problemen
Bondsrepubliek
2• soms kleine problemen
Frankrijk
3-vaak kleine problemen
Italië
4 » soms grote problemen
Spanje
5 -vaak grote problemen
mestbiggen

België
Bondsrepubliek
Frankrijk
Italië
Spanje

- Wilt U demeest voorkomende problemen aangeven.
problemen met grensdocumenten
contrôle van de lading
veterianaire problemen
openingstijden van de grens
EG-voorschriften
voorschriften in bestemmingsland
taalproblemen
andere, namelijk

1 -geen problemen
2 «weinig problemen
3 -vaak problemen
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Bijlage 2 Resultaten van enqufte bij exporteursvan levende varkens

Motivatie voor de export van levende slaehtvarkens enmestbiggen. Welke onderstaande aspecten zijn naarUw mening van belang (en inwelke mate)voor
deze export. De antwoorden zijnweergegeven inprocenten van het aantal geenquêteerden.

Mate van belangrijkheid
niet
Slaehtvarkens:
prijs van het varken
typ« van het varken
uniformiteit
gemiddeld gewicht/gewichtsklasse
geschiktheid vor vers vleesprod.
geschikth. voor vlees- enworstwaren
weinig p.s.e.-gevoelig
omvang van de partijen
ontbreken van concurrerend aanbod
andere aspecten, namelijk
a. capaciteit buitenl. slachterij
b. adequaat transport
c. flexibiliteit, snelle levering
d. kwaliteitsvraag

S
19
14
14
29
5
29
14
0
0
0

76
76
48
71
62
19
57
24
62

0

5
5
5

0
0

zeer

19
24
29
14
19
38
29
48
14

0

2. Mestbiggen1 ) :
- prijs van de big
type van de big
- uniformiteit
- vitaliteit
- groeipotentie
ander redenen, namelijk
a. vraag en aanbod
1)

enigszins

0

weet niet

0
0
5
0
S
14
10
0
10
0
0
0

5

14
14
10
10
5

0

71
76
76
81
86

10 2)
10 2)
14 2)
10 2)
10 2)

2)

Geen enkele exporteur specialiseert zich op de afzet van mestbiggen; de afzet hiervan vloeit voort uit bestaande handelscontracten ten aanzien van
slachtdieren. Heer dan een derde deel van de bedrijven zegt dan ook zich
niet op de export van mestbiggen te zullen toeleggen.
Bedrijven die geen biggen exporteren.

B.

Aspecten die betrekking hebben op de prijs-/kwaliteitsverhouding.

1.

Geef aan hoeveel procent van de door U geëxporteerde dieren (exclusief zeugen) in onderstaande gewichtsklassen valt. De antwoorden zijn weergegeven
in procenten van het aantal geënquêteerden.

Gewichtsklasse

tot 20
20 - 40
40 - 80
80 - 100
100 - 120
120 - 140
140 kg en
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kg
kg
kg
kg
kg
kg
meer

Bedrijven in Z
0
52
29
95
100
76
38

Dieren in X
0
6,5
1,0
36,9
43,8
10,0
1.8

Bijlage 2 (le vervolg)

Voor welke categorie dieren (ook alworden deze nu nog niet geëxporteerd)
verwacht U in de toekomst (tot over circa vijf jaar)grotere exportmogelijkheden. Se antwoorden zijn weergegeven inprocenten van het aantal geënquêteerden.
Gewichtsklasse

tot 20kg
20 - «0kg
40 - 80 kg
80 - 100kg
100 - 120kg
120 - 140kg
140kg en meer

3.

Weet niet,
niet van
toepassing

mog elijkhed en

Hinder

14
19
14
5
5
5
10

0
0
14
0
5
5
5

Onveranderd

Mee r
oog elijkhed en

71
57
71
29
46
67
81

14
24
0
67
43
24
5

Wat isUw verwachting voor de exportmogelijkheden van de volgende soorten
of typen varkens in de komende vijf jaren (onafhankelijk van het gewicht).
Ce antwoorden zijn weergegeven in procenten van het aantal geënquêteerden.

Soort of type
varken

scharrelvarkens
gelten
beren
borgen
ietsmeer vet
(doorregen)
magerder vlees
kwaliteitsbeoordeling
garanties medicijngebruik

Weet niet

Minder
mogelijkheden

Onve randerd

Meer
mog elijkhed en

14
10
14
10

0
0
38
33

71
10
43
52

14
81
5
5

5
5

66
0

10
0

0
95

10

0

0

90

14

5

48

33

NB.: Er worden meer exportmogelijkheden verwacht voor dieren van 80 - 140 kg levend gewicht, voor gelten, voor magerder dieren, voor dieren met kwaliteitsbeoordeling en voor dieren met garanties ten aanzien van residuen van
diergeneesmiddelen.
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Bijlag« 2 (2« vervolg)

4.

Vat iaUw varvachting voor da exportmogelijkheden van mestbiggen an levend«
slaehtvarkens naar land vna bastanming voor da komanda vijf jaren. Antwoorden zijn weergegeven inprocenten van hat aantal gee'nqulteerden.

4.1 Mestbiggen
Land van bestenming

Vaat niet,
niet van toepass ing 1)

Minder
mogelijkheden

Onvtranderd

Heer
mog elijkheden

België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Spanje
Portugal
Griekenland
Overige lidstaten
Derde landen

33
33
38
24
24
76
76
71
76

10
24
10
10
5
0
0
0
0

48
33
24
14
14
5
14
24
24

10
10
29
52
57
19
10
5
0

4.2 Slaehtvarkens
België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Spanje
Portugal
Griekenland
Overige landen
Derde landen

5
5
5
14
14
52
43
48
48

5
10
10
10
10
0
0
0
0

62
38
48
14
24
19
29
38
48

29
48
38
62
52
29
29
14
5

1)

5.

Ofwel omdat naar een land nog inhet geheel geen export plaats heeft,
omdat de exporteur (nog)niet exporteert naar het betreffende land.

Verwacht U grotere marges (verschil tussen aan- enverkoopprijs) te kunnen
realiseren als U meer "soorten" varkens exporteert.
ja 431van de exporteurs
nee 571van de exporteurs

6.

Aannemende dat de Utrechtse Beursnotering 1)de basis vormt voor de prijsvorming, hoe hoog zijn dan gemiddeld de toeslagen die U geeft.

10t van de exporteurs geeft hierop geen antwoord
331 van da exporteurs zegt nooit toeslag te geven
51 van de exporteurs zegt nooit toeslag te geven, maar schat dat de collega's
gemiddeld 4 à 5 cent per kg toeslag betalen
52J van de exporteurs betaalt gemiddeld 4 cent per kg toeslag (variatie:
2 - 6 cent)

1)
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Sinds 1juli 1987wordt door de exporteurs een speciale exportnotering voor
levende varkens opgemaakt.

ofwel

Bijlage 2 (3e vervolg)

7.

Welke van onderstaande factoren spelen een rol bij de uiteindelijke prijs
die U betaalt. Antwoorden zijn weergegeven in procenten van het aantal exporteurs.

Prijs bepalende factoren
uniformiteit van de koppel
gewicht
kwaliteit (exterieur-beoordeling)
verhouding gelten/borgen
relatie met de leverancier
leveringscondities
betalingscondities
importvraag in buitenland
aanbod van exportvarkens

Nooit

Soms

Vaak

u

48
19
5
14
33
15
10
10
10

0
14
14
38
24
19
5
0
14

0
0
5
5
24
52
10
19

C.

Relaties tussen Nederlandse exporteur en buitenlandse afnemer.

1.

Opwelke prijsbasis worden de dieren verkocht.

Altijd

38
67
81
43
38
43
33
81
57

Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven en het aantal dieren.
Mestbiggen
Slachtvarkens
bedrijven
dieren
bedrijven
dieren
62
46
52
53
Dagprijs
67
47
69
48
Weekprijs
Totaal
1)

115 1)

129 1)

100

100

Doordat een aantal bedrijven zowel tegen dag- als weekprijzen verkoopt is
de somroeringmeer dan 100Ï.

1.1 Op welke prijsbasis worden de slachtvarkens verkocht.
Antwoorden inprocenten van het aantal bedrijven en het aantal dieren.
Bedrijven
Levend gewicht
Geslacht gewicht
waarvan ongeclassificeerd
waarvan geclassificeerd
Totaal

86
76

Slachtvarkens
58
42
A4
56

56
69
162 125

100

100

NB.: - De meeste bedrijven (62Z)verkopen zowel op basis van levend gewicht als
van geslacht gewicht. Verwacht wordt dat dit laatste zal toenemen. Het
wekt dan ook geen verwondering dat de exporthandel behoefte heeft aan een
objectief systeem voor de beoordeling van de kwaliteit van het levende
dier.
- In 1986 zijn 25X (56X van 42Î)van de uitgevoerde levende slachtvarkens
afgerekend (verkocht) op basisvan classificatieresultaten.
- Er kan op basis van de vraagstelling geen verband worden geconstateerd
tussen: - dag- of weekprijs en bestemmingsland of
- dag- of weekprijs en levend of geslacht gewicht.
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2.

Beleveringstermijn an balavaringafraquantia van slaehtvarkans.

2.1 Vat iada minimal« an maximalt tijd tuaaan btattlling aa aflavaring.
Antwoordan inproeantanvan hat aantal badrijvan.
Minimal« balavaringttarmijn

Badrijvan

1 dag
2 dagan
3 dagen

71X
192
10Z

Maximale beleveringsternijn

Bedrijvan

1 - 2 dagen
6 - 8 dagen
21 dagen
NB.:

10Z
86X
51

-De minimale beleveringstermijn wordt in sterke mate bepaald door de afstand. Een aantal exporteurs gaf aan dat zij op nabije markten (bijvoorbeeld België en Duitsland) in staat zijn om binnen 1dag te leveren.
- De maximale beleveringsternijn hangt vooral samen met de inkoopstrategie van de afnemers. Het feit dat een maximale levertijd van 6 tot 8
dagen het meest voorkomt geeft aan dat de buitenlandse afnemers tegen
of inhet weekeinde hun produktie voor de komende wttk plannen.

2.2 Hoeveel maal per maand levert U gemiddeld aan Uw afnemers.
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven en het aantal dieren.
Beleveringsfrequentie per maand

Bedrijven

Minder dan 1keer
Uiterst variabel
Minder dan 5 keer
5 - 1 0 keer
Meer dan 10 keer

Dieren

5
14
14
38
33

0
13
8
38
41

3. Kwantitatieve vragen betreffende het transport van levende slachtvarkens.
3.1 Binnlandse toelevering met eigen vervoer of door derden.
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven en het aantal dieren.
Bedrijven
- eigen vervoer,
waarvan uitsluitend eigen vervoer
vervoer door derden,
waarvan uitsluitend door derden
Totaal

170

67

Dieren
33

10
90

67
33

157

38
100

Bijlage 2 (5e vervolg)

3.2 Is de betaalde prijs af-boerderij of franco-exportbedrijf.
Antwoorden inprocenten van het aantal bedrijven en het aantal dieren.
Bedrijven
- Af-boerderij
vaarvan uitsluitend af-boerderij
- Franco-exportbedrijf,
waarvan uitsluitend franco-exportbedrijf

Dieren

52

27
10

3

86

73
48

- Totaal

35

138

100

NB.: Bij eigen vervoer isde betaalde prijs in het algemeen af-boerderij.
Bij vervoer door derden isde betaalde prijs franco-exportbedrijf.

3.3 Buitenlandse aflevering met eigen vervoer of door derden.
Antwoorden in procenten van het aantal bedijven en het aantal dieren.
Bedrijven
- Eigen vervoer,
waarvan uitsluitend eigen vervoer
- Vervoer door derden,
waarvan uitsluitend door derden

Dieren

95

79
5

6

95

21
10

- Totaal

1

190

100

NB.: -Het zeer hoge percentage bedrijven dat de dieren zelf vervoert wijst erop
dat het transport tot de hoofdactiviteiten van de exporteur behoort.
- Slechts twee (kleine) bedrijven laten het transport geheel door derden
verzorgen.
- Voor het bereiken van een zo groot mogelijke efficiency schakelen bijna
alle bedrijven ookvan tijd tot tijd derden in. De flexibiliteit isderhalve groot.

D.I. Hoeveel dagen na levering van de dieren volgt de betaling door Uw afnemer.
Land van bestemming
België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Spanje
Totaal alle landen

Gemiddeld aantal dagen
21
11
26
34
24
25

Spreiding
< 1week tot 1maand
1week tot 3weken
2weken tot 5weken
3weken tot 7weken
15 dagen tot >5weken
< 1week tot 7weken

NB.: - De variatie in betalingstermijnen binnen hetzelfde land isvrij groot.
Dit hangt onder meer samen met verschillen inverleende service, met verschillen in kortings- en betalingsregelingen en dergelijke.
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Habt U mat Uw buitanlandsa afnanara aan kortingi-/to«»l«gr«gtling.
Antwoordan in procantan van hat aantal badrijvan.
Typa rtgeling
Gean ragaling
Vel regeling,
waarvan voor:
- contante betaling
- Xvrouwelijke dieren
- kwantum
- uniformiteit
- gemiddeld gewicht
- apeciaal gewicht
leveringsfrequentie
leveringstermijn

Alla badrijvan

Badrijvan mat regaling

67
33

100

24
14
0
14
19
14
5
5

71
43
0
43
57
43
14
14

NB.: - Bovenvermelde regelingen, die door slechts een derde deel van de bedrijven worden gehanteerd, moeten worden gezien als extra afspraken naast de
"Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Exporteurs inLevende Varkens" dia door bijna alle bedrijven worden toegepast (zieD . 6 ) .
- Niet gebleken is dat de betalingstermijn korter is indien een regeling
voor contante betaling wordt toegepast.

3.

Inwelke valuta wordt afgerekend.
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven.
Valuta

Bedrijven
10
10
80
0

uitsluitend in guldens
uitsluitend invaluta afnemend land
zowel inguldens als in valuta afnemend land
andere valuta

NB.: -Een hoog percentage bedrijven (90Ï) rekent geheel (101)of gedeeltelijk
(801)af in guldens. Dit betekent dat eveneens 90* geheel (10X)of gedeeltelijk (801)van de bedrijven afrekent invaluta van het afnemende
land. In het laatste geval is het koersrisico voor rekening van verkoper,
hetgeen minder gebruikelijk is inde internationale handel.
- Over het percentage dieren dat ineen bepaalde valuta wordt afgerekend
kan in het kader geen uitspraak worden gedaan.

4.

Dekt U zich in tegen betalingsrisico's via exportkredietverzekering.

SIX van da bedrijven maakt hiervan gebruik
19X van da bedrijven maakt hiervan geen gebruik
NB.: -Niet bekend isvoor welk percentage van de dieren gebruik wordt gemaakt
van aen exportkredietverzekering.
- Indien het gebruik van een exportkredietverzekering zou gelden voor alle
transacties van aen bedrijf dat er gebruik van maakt dan zou 65X van de
geëxporteerde dieren zijn verzekerd tegen betalingsrisico's.
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S.

Doen zich in onderstaande landen problemen voor op het terrein van leveringscondities en betalingsvoorwaarden.
Antwoorden inprocenten van het aantal bedrijven met export naar het betreffende land.
Leveringscondities
geen

België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Spanje

69
84
68
39
75

ve 1 eens

Betalingsvoorwaarden

vaak

geen

0
0
0
5
0

89
84
58
22
81

11
16
32
56
25

ve 1 eens
11
16
42
39
19

vaak

0
0
0
39
0

HB.: - 29X van de bedrijven meldde met geen enkel land problemen te hebben, zowel op het terrein van leveringscondities als betalingsvoorwaarden. Deze
bedrijven hebben gemiddeld ook kortere betalingstermijnen, namelijk:
België 16 dagen, Duitsland 10dagen, Frankrijk 21 dagen, Italië 26 dagen
en Spanje 17 dagen.
- 101van de bedrijven had geen problemen met leveringscondities, maar ook
wel eens (Duitsland, Frankrijk en Italië)of vaak (Italië)met de betalingsvoorwaarden. De gemiddelde betalingstermijn ligt bij deze bedrijven
ook beneden het gemiddelde in die landen.
- Alle andere bedrijven (62!)hebben -wel eens tot vaak -problemen met
leveringscondities of betalingsvoorwaarden in 1of meer landen.
Het meest problematiek in dit verband is Italië.

6.

Er zijn algemene voorwaarden voor leverings- en betalingscondities van de
Vereniging van Exporteurs in Levend Vee (VELV). Worden deze door U toegepast en, zo ja, inwelke mate.
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven.

Hate van toepassing
Niet toegepast
Vel toegepast, waarvan
voor alle transacties
- voor deel van transacties
- volledige toepassing
- toepassing grotendeels
- toepassing voor een klein deel
- geen verschil in toepassing
per land
- wel verschil in toepassing per
land

Bedrijven totaal

Bedrijven met toepassing

10
90
67
33
74
21
5

61
39

NB.: - Door een aantal geënquêteerden isopgemerkt dat de voorwaarden vaak niet
worden nageleefd door de afnemer. Dit betreft vooral afnemers in Frankrijk en Italië.
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Bezoekt U buitenlandse afnemers.
Antwoorden inprocentenvanhetaantal bedrijven.
Badrijven
100X bezoekt afnemergem.
33Zgaat niet opbezoek
67Zgaat«elopbezoek

Losvanproblemen
Bij problemen:

2,7xperjaar

NB.:-Deexporteur!diebijproblemen naarhunafnemers gaan, brengen hunafnemers intotaal gemiddeld 1,9bezoeken perjaar.
-Deexporteurs diebijproblemen hunafnemers niet bezoeken, gaan gemiddeld 4,3keer perJaar naarhunafnemers.Inhetlaatste geval wordtmen
minder geconfronteerdmetproblemen.
Hoe verkrijgt V informatie overdeafzetmarkt.
Antwoorden inprocenten vanhetaantal bedrijven.
Informatiebron

Bedrijven

Afnemers
Comnissionaris
Binnenlandse literatuur
Buitenlandse literatuur
Landbouwattaché

PVV
Anders, waarvan
buitenlandse beurzen
- kamer van koophandel
- ANP-teletext
marktnoteringen
- collega's
- zelf pionieren

E.

Transportproblematiek.

1.

Sterfte tijdens transport.

100
76
24
14
14
10
38
14
5
5
5
5
5

Aantal bronnen

sterfte inrelatie totseizoen:

100
5
38
19
19
14
5

1 ofmeer, w.v.
-1
-2
-3
-4
-5
-6

- gemiddelde sterfte bijtransport: slachtvarkens
mestbiggen
- sterfte inrelatie totafstand:

Bedrijven

0,35
0,22

niet -76Zvandebedrijven
wel -24Zvandebedrijven
niet •24Zvandebedrijven
wel «76Zvandebedrijven,
w.v. -zomer
-811vandebedrijven
voorjaar •13Zvandebedrijven
winter - 61vandebedrijven

NB.: Opgemerkt wordt dathetsterfterisicometname wordt bepaald door plotselinge temperatuurverschillen.

174

Bijlage 2 (9e vervolg)

2.

Knelpunten aan de grenzen.
Vat isonder normale omstandigheden de gemiddelde stilstandduur.

Grensovergang

Stilstand inminuten
gemiddeld

Nederland -België
België
- Frankrijk
Frankrijk - Italië
Frankrijk - Spanje
Nederland - Duitsland

spreiding

19
55
275
81
32

5 - 3 0
30 - 90
90- 420
30 - 120
15 - 60

Geef aan in«elke mate U problemen aan de grenzen ontmoet.
Antwoorden in procenten van bet aantal bedrijven met export naar het betreffende
land.
Grensovergang

Mate van problemen
geen

soms kleine

Slachtvarkens:
België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Spanje

100
80
53
0
69

20
42
11
31

Mestbiggen:
België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Spanje

100
89
64
8
67

11
27
15
33

vaak kleine

soms grote

vaak grote

5
17

61

11

54

15

-

Wilt U de meest voorkomende problemen aan de grens aangeven.
Antwoorden in procenten van het aantal bedrijven.
Aard van de problemen

Frequentie van de problemen
geen

Problemen met grensdocumenten
Controle van de lading
Veterinaire problemen
Openingstijden van de grens
EG-voorschriften
Voorschriften in bestemmingsland
Taalproblemen

71
43
19
33

ei
57
71

weinig

14
33
24
29
14
43
24

vaak

14
24
57
38
5
0
5

NB.:- De grootste problemen komen voor aan de Italiaanse grens, op grote afstand
gevolgd door de Franse grens. Dit vil niet zeggen dat het oponthoud niet
korter kan zijn; 1exporteur meldde bijvoorbeeld eenwachttijd van lVtuur,
hetgeen overigens ook in een "open"EG-markt ook te lang is.Zoals blijkt
uit de volgende door bedrijven gemaakte opmerkingen kan ermet de nodige
zorgvuldigheid door de exporteurs zelf ook wat worden verbeterd.
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Genoteerde opmarkingaavanexporteurst
Er zijn altijd prob1«manvanvatarinair«aard aanda Italiaan»« grans;bij
ander« grenzen nauwelijks.
H«t komt w«l ««navoor dat da oornunmersni«t h«l«maal kloppan met deuitvo«rdocua*nt«n.D« Italiaan»« douan« zoekt «chtarnaar afwijkingen.
De problemen worden veraterkt door eenvaakgebrekkige talenkennis vande
chauffeur».
Herkeuring aanda grena (extra kosten)zouoverbodig moeten zijn.
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Duitsland
Donderdag 17 september
Adjunet-landbouwattachée
Nederlandse Ambassade,
Strà'sschenweg 10,
Tel. 0228-238091

De heer van Rappard

Vrijdag 18 september
Herrn Prof. Dr. Ewald Böckenhoff en
Rainer Pflugfelder

Institut fürAgrarpolitik und
Landwirtschafliehe Marktlehre
derUniversität Hohenheim,
Schloss-Osthof,
7000 Stuttgart 70 (Hohenheim)
Tel. 0711-459/2599 en 2610

Herr Manfred Schöpe

Institut fürWirtschaftsforschung (IFO),
Foschingerstrasse 5,
8000München 86
Tel. 089-9224/327

Maandag 19 oktober
10.00 uur

Dr. Hilse

Bundesverband der Deutschen
Fleischwarenindustrie e.V.
Schedestrasse 11
5300 Bonn 1
Tel. 0228/224666 en 224676

14.00 uur

Herr Saft

Bundesverband des Gross-und
Aussenhandels mit Vieh- und Fleisch
Schedestrasse 11
5300 Bonn1
Tel. 0228/213068

16.00 uur

Herr Weidtmann

Zentrale Markt- und Freiseberichtstelle (ZMP)
Godesberger Allee 142-148
5300 Bonn 1
Tel. 0228/888 252

09.00 uur

Dr. Hoges en
Dr. Neumann

Landwirtschaftskaramer Rheinland
Endenichter Allee 60
5300 Bonn 1
Tel. 0228/703 1

15.30 uur

Herr Festag

Schlachthof Düren
Paradiesstrasse 15
5160 Düren
Tel. 02421/41028

Dinsdag 20 oktober
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Belgiü
6 oktober
10- 14 uur

Dr. ir.J. Viaene

14 - 17 uur

De heer Adrieans

Rijksuniversiteit Gent
Slachterij en exportbedrijf
Zottegem

9 oktober
10- 16 uur

De heer Cosse
heer BuyIe

Landbouv-Economisch Instituut

15 oktober
9 - 1 2 uur

De heer Derksen

Slachterij Tunnel, Schoppingen

De heer Vinkelare

Slachterij Vinkelare, Legden

Italië
Maandag 21 september
De heer Frans J.B. Bruins en
mevrouw Riemke Jaanus

Nederlandse Ambassade,
via Michèle Mercati 8,
00197 Rome
Tel. 06-873141

Dottore Polacco en
de heer Ciraaschi

ASSOCARNI,
via Rovigo 14,
00161 Rome
Tel. 06-852388

Dett. Prof. Giacono Corazza

Capo Dipartimento Econoraica e
Relazioni Agricole Internazionali
en voorzitter van
Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti,
va XXIV Maggio 43,
00187 Rome
Tel. 06-4682352

Dinsdag 22 september
De heer Castelli
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Salumificio Castelli S.p.A.,
Carni Suini, Porchetta, Salurai,
via Grotte Portella 9,
00044 Frascati (Roma)
Tel. 06-9464249
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Woensdag 23 »eptember
De heren -Luigi Saini (Capo del
Servizio Informazioni di
Hercato •Valorizzatione
dei prodotti agricoloalimentari),
- Alteri en
- Ufo

IRVAM-Instituto per IeRicherche e Ie
Informazioni diHercato e la
Valorizzazione della Froduzione
Agricola,
Via Nomentana 163,
006/161 Rome
Tel. 06-854874

De heer Cees de Roest en
mevrouw Anna Badiani

CRFA-Centro Richerche Froduzioni
Anima1i,
via Crispi 3,
42100 Reggio -Emilia
Tel. 0522-40645

Donderdag 24 september
Dr. Umberto Magnani

A.C.M. Azienda Cooperativa Hacellazione
Via 2Canali 3,
42100 Reggio -Emilia
Tel. 0522-7971

De heer Galeazzo

EFFE
Langhirano bij Parma
(harodrogerij van dhr. Terralini)

Vrijdag 25 september
René van Kempen (ENCO),
hr. van Heeuwen (2V's)
hr. Tinti (Hendrix Italië)
hr. Simonini (commissionair)

Varkensbeurs
Fantoli,
Zone de Limate,
Milaan
Tel. 02-5062141

Spanje
Maandag 28 september
De heren Jorna en
van Wissen

Nederlandse Ambassade,
p. Castellana 178,
28046 Madrid
Tel. 4582100

de heer Javier Casares Ripol
(subdirector general de
estudios y modernizacion
del comercio)

Ministerio deEconomia y Hacienda
c/. Orense, 4-4a Flanta
28020 Madrid
Tel. 4559623

De heer Antonio Gonzalez Carbajo
(jefe del aervicio de
produccion animal)

Ministerio de Agricultura, Pescay
Alimentacion (MAFA),
28014 Infanta Isabel,1
Tel. 4672400
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Dinsdag 29 september
Dr. Adelardo Manch«

GIRESA-Ganaderos a Industriales
Reunidos, S.A.,
Tenient* Coronal Norana, 46
28045 Madrid
Tal. 2304400-46866344

Da haar dal Barrio Martin

ANFROGAFOR
(producantanorganisatie),
Madrid

Woensdag 30 aaptamber
Dhr. Fernando Fascual Fernandez

Secretario general de CECARNE y
AS0CARNE,
Madrid

Heren van GIRESA

GIRESA-fokbedrijf met 500 zeugen
Segovia

Donderdag 1 oktober
De heer David L.Vesterweel
(handelsagent)

Bowes, S.A.,
Loreta, 13-15, D
08029 Barcelona
Tel. 3219298-3219454

De heer Santiago Casado Gras
(subdirector general)

EXFLASA-Explotaciones Agricolas
y Granaderas Ausona, S.A.,
Sta. Eugenia de Berga,
Apt. 151-VIC
Tel. 8856511

Vrijdag 2 oktober
Dhr. Eugenio-Vincent Cabollero Leris
(director general)

COFAGA-poligono Industrial "el Segre"
25080 LLEIDA
Tel. 973-201200

Frankrijk
Maandag 5 oktober
de heren Alain Vigne,
Michel Rieu en
Gérard Daumas

ITF-Institut Technique du Fore,
Région Sud,
34, Boulevard de la Gara,
31500 Toulouse

Tel. 61-800588
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Dinsdag 6 oktober
De heer Adriaan Frijlink

Nederlandse Ambassade
7, Rue Eblé,
75007 Paris
Tel. 1.43066168

De heer Daniel Boussier

OFIVAL-Office Interprofessionnel
des Viandes, de l'Elevage et de
1'Agriculture,
Tour Haine Montparnasse,
33, Avenue duMaine,
75015 Paris
Tel. 1-45388400

Woensdag 7 oktober
De heer J.M. de Rouck

Société Truffaut,
porcs en gros, abbatoir industriel
2, rue Castor,
78200 Mantes la Jolie
Tel. 1-30331589

Donderdag 8 oktober
De heer Daniel van Leynseele

Agence en douane
S.A.R.L.M. Hovelaque
55, Rue de Gand,
59960 Neuville - en - Ferrain
Tel. 013019-103003

181

