Actuele informatie over land- en tuinbouw

VARKENSSTAPEL IN EU-15 STABIEL
Ton de Kleijn
In december 2002 zijn in alle lidstaten van de Europese Unie weer steekproeven gehouden naar de grootte
van de varkensstapel. In de huidige 15 lidstaten van de Unie stabiliseert de stapel zich op 122 miljoen dieren. Na een minimale toename gedurende 2001 nam het aantal varkens tussen december 2001 en
december 2002 met ongeveer een half procent af.

Groei varkensstapel na toetreding nieuwe landen
De situatie in de verschillende landen loopt nogal uiteen. Terwijl in Italië de groei met 9% relatief sterk is,
neemt de varkensstapel in het Verenigd Koninkrijk met ruim 6% af. Dit laatste is opvallend, omdat er ook in
2000 (-15%) en 2001 (-4%) al sprake was van een terugloop. Ook in Nederland is drie achtereenvolgende jaren sprake van een krimp in het aantal varkens. De kleinere Europese varkensstapel heeft ook gevolgen
voor de te verwachten varkensvleesproductie in de EU. Verwacht wordt dat gedurende het gehele jaar 2003
de productie iets lager zal zijn dan in 2002. Deze kleinere productie wordt vooral gerealiseerd in de laatste
drie maanden van het jaar. De te verwachten productieontwikkelingen lopen wel uit een. In zes landen zal de
productie kleiner zijn dan het voorafgaande jaar, terwijl in de andere lidstaten sprake is van een groei van de
varkensvleesproductie. De geplande uitbreiding van de Europese Unie met nog eens 13 nieuwe lidstaten,
waarvan er 10 in mei 2004 zullen toetreden, zorgt voor een uitbreiding van de Europese varkensstapel met
ruim 30%, tot ongeveer 160 miljoen varkens. Polen, Roemenië en Hongarije nemen gezamenlijk driekwart
van die uitbreiding voor hun rekening (figuur 1).
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Figuur 1 Ontwikkeling varkensstapel in enkele (toekomstige-) EU-landen (x mln. stuks)

Export stijgt
Na uitbreiding van de Unie met deze landen zal ongeveer een kwart van de wereldvarkensproductie in de
Europese Unie plaats vinden. In de huidige lidstaten is de productie die wordt geëxporteerd ongeveer 10%.
Tussen 1995 en 2000 is deze export geleidelijk aan groter geworden, omdat de groei van de consumptie
achter bleef bij die van de productie. Vooral de Beneluxlanden en Denemarken exporteren varkensvlees. Denemarken zet een belangrijk deel van haar export af buiten de grenzen van de Unie, terwijl de Beneluxlanden
de afzet vooral richten op de andere lidstaten.

Weinig bedrijven met veel varkens
Naast de reguliere onderzoeken naar de grootte van de varkensstapel publiceert Eurostat ook gegevens
over de grootte van de varkensbedrijven in de EU. Opvallende gegevens daaruit zijn dat slechts op ruim 3%
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van de circa 900.000 Europese varkensbedrijven meer dan 1.000 varkens worden gehouden. Op dat kleine
aantal bedrijven worden echter wel 60% van de varkens gehouden. Het zijn vooral België, Nederland en Denemarken waar grote bedrijven voorkomen. Hier is het aandeel van die bedrijven ongeveer een kwart met
ongeveer driekwart van het aantal dieren. In Ierland wordt bijna 95% van de dieren op bedrijven met meer
dan 1.000 varkens gehouden.

Aantal kleinere bedrijven neemt fors af
Het aantal bedrijven met varkens in de EU nam tussen het begin van de jaren negentig en nu met bijna de
helft af. Deze teruggang vindt vooral plaats bij kleinere bedrijven. Van de ruim 1,2 miljoen bedrijven met
minder dan 100 varkens zijn er nog maar 600.000 over. Alleen de categorie met meer dan 1.000 varkens
per bedrijf vertoont nog groei. Opvallend is dat in veel landen deze grote bedrijven nog steeds gezinsbedrijven zijn.
Meer informatie:
Eurostat: Statistics in Focus, theme 5 26/2002; 12/2003 en 19/2003
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