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DERDE KWARTAAL VLEESVARKENS: SALDO LAGER DAN VORIG JAAR
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
In het begin van het derde kwartaal, gedurende de eerste weken van juli, stonden de varkensprijzen
vanwege de naderende vakanties iets onder druk. Als gevolg van het sombere en natte weer in de
zomermaanden viel ook de vraag naar barbecuevlees tegen. Desondanks heeft de varkensprijs zich in het
derde kwartaal goed weten te handhaven. Vraag en aanbod bereikten in de loop van het kwartaal een goed
evenwicht, de prijzen bewogen zich tussen de 1,30 en 1,40 per kg geslacht gewicht (figuur 1). Vanwege
een ruimer aanbod zijn de prijsverwachtingen voor het laatste kwartaal van 2005 gematigd. De Spaanse
varkenshouderij kampt door de veel lagere graanoogst met hogere voerprijzen. Het aanbod uit Spanje op de
Europese markt kan hierdoor wel eens iets kleiner uitvallen, zodat ook de druk op de prijzen mee kan vallen.
Het aantal slachtingen in de eerste negen maanden lag, ondanks een verdere groei van de export van
levende vleesvarkens, slechts weinig onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. Naast een groter
aanbod was dit ook te danken aan een hogere invoer.

Afzet
Hoewel de export van levende varkens in de loop van het derde kwartaal iets afnam, werden er in totaal
670.000 stuks uitgevoerd, 60.000 meer dan in dezelfde periode van 2004. Hiermee komt het aantal
uitgevoerde varkens over de eerste negen maanden op bijna 2 miljoen stuks. Ten opzichte van vorig jaar is
er dan ook sprake van een forse toename (+325.000 stuks). De groei werd grotendeels gerealiseerd door
een hogere uitvoer naar Duitsland en de nieuwe lidstaten Polen en Hongarije. De export van varkensvlees in
de eerste negen maanden van dit jaar kwam uit op 615.000 ton. In dezelfde periode vorig jaar was dat
562.000 ton. Opvallend was vooral de sterke stijging van de uitvoer van hammen naar Italië. De export van
bacon naar het Verenigd Koninkrijk zat eveneens in de lift.
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Figuur 1 Prijsontwikkeling per maand van varkensvlees, per kg geslacht gewicht (2003-2005)

Resultaten
Door genoemde markt- en prijsontwikkelingen zijn de resultaten van de vleesvarkenssector in het derde
kwartaal ten opzichte van de twee voorafgaande kwartalen opnieuw verbeterd. Het saldo per bedrijf is in het
derde kwartaal met ruim 26.700 euro per bedrijf bijna 12.000 euro hoger uitgekomen dan in het tweede
kwartaal, met name dankzij de hogere vleesvarkensprijzen en de lagere biggenprijzen. Ten opzichte van
hetzelfde kwartaal van 2004 is het saldo echter bijna 3.000 euro lager. Dat verschil is vooral ontstaan door
lagere opbrengstprijzen (-4%) en hogere biggenprijzen (+13%). De lagere voerprijzen (-13%) konden dat
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verschil slechts voor een deel compenseren. Op maandbasis werden in het derde kwartaal saldi
gerealiseerd van 7.900 euro in juli, 9.500 euro in augustus en 9.300 euro in september, uitgaande van
continue productie op basis van vervangingswaarde.
De voerprijzen bleven in het derde kwartaal per saldo gelijk aan die in het tweede kwartaal. Het cumulatieve
saldo in de eerste 9 maanden was circa 50.000 euro per bedrijf. Dat is duidelijk hoger dan in de afgelopen
vier jaar (figuur 2). Voor het vierde kwartaal zijn de prijsvooruitzichten iets minder positief, zodat de huidige
lijn waarschijnlijk niet zal worden doorgetrokken. Niettemin wordt voorzien dat het saldo (exclusief
balansverschillen) op jaarbasis hoger uit zal komen dan in 2004, dankzij de al gerealiseerde kasstroom in de
eerste drie kwartalen.
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Figuur 2 Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven (bij een omvang van 1.300 vleesvarkens per
bedrijf)
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