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Lagere export van levende varkens 2014
De Nederlandse varkenssector produceert veel meer dan voor de binnenlandse consumptie nodig
is. Circa twee derde van de bruto binnenlandse varkensproductie gaat naar het buitenland. Het
grootste deel daarvan in de vorm van varkensvlees en vleeswaren. Circa eenderde deel van de
productie wordt als levende varkens en biggen uitgevoerd. In 2014 werden er 6,5 mln. biggen en
bijna 3 mln. vleesvarkens geëxporteerd.
Ook worden vlees en vleeswaren ingevoerd, maar dat geldt veel minder voor levende varkens.
Niet alle varkensdelen zijn geschikt voor versvleesconsumptie, maar wel voor bijvoorbeeld worstproductie. Veel export gaat naar de vleesverwerkingsbedrijven in Duitsland. De belangrijkste
afnemer van Nederlandse varkens is en blijft Duitsland. Bijna 80% van biggen en levende vleesvarkens gaat naar onze oosterburen. Ook is Nederland op de Duitse markt de belangrijkste leverancier. Voor 2015 wordt een daling van de exportwaarde verwacht.

Export levende varkens 15% lager
In 2014 is de exportwaarde van levende biggen en vleesvarkens 15% gedaald, vooral omdat
meer varkens in Nederland zijn geslacht. Daardoor waren minder varkens beschikbaar voor de
export. Duitsland is veruit de belangrijkste exportbestemming. Bijna alle levende vleesvarkens en
ruim 60% van de geëxporteerde biggen gaat naar onze oosterburen. Ook is Nederland op de
Duitse markt de belangrijkste leverancier. De totale exportwaarde van varkensvlees en vleeswaren inclusief levende varkens is in 2014 wel op peil gebleven.

Ook handelsbalans 15% lager in 2014
In 2014 is voor € 930 mln. naar Europese landen geëxporteerd. Biggen en levende vleesvarkens
werden vrijwel uitsluitend geëxporteerd naar Europese landen. De uitvoer van levende varkens
uit Nederland naar de rest van de wereld was vrijwel nihil. Dat heeft te maken met hoge transportkosten, welzijnsproblemen tijdens transport en vooral voldoende aanbod in de regio. Nederland importeerde in 2014 circa € 100 mln. aan levende varkens uit andere Europese landen. Dit
is 18% minder dan een jaar eerder. Vooral de import uit België daalde (-19%), terwijl de import
uit Duitsland in 2014 meer dan verdubbelde. België blijft voor Nederland wel het belangrijkste
herkomstland voor levende varkens met een marktaandeel van 70%. Al met al verslechterde in
2014 de handelsbalans voor levende varkens met 15% tot € 829 mln.

Duitsland belangrijkste exportbestemming
Duitsland is veruit de belangrijkste exportbestemming voor levende varkens uit Nederland. Bijna
80% van alle export gaat naar onze oosterburen. 1
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Er is in 2014 voor € 715 mln. euro aan levende varkens naar Duitsland geëxporteerd. De overige
20% van de export ging naar andere landen in Europa, zoals België, Polen, Italië en Spanje. De
exportwaarde naar Oost-Europese landen nam langzamerhand af, na de sterke toename vanaf
2005. De totale export van varkensvlees en vleeswaren inclusief levende varkens was minder
sterk gericht op Duitsland. Ook het VK, Italië, Griekenland en Polen waren daarbij belangrijke
bestemmingslanden.

Importaandeel op Duitse markt verzwakt
In 2014 importeerde Duitsland in totaal € 1,2 mld. aan levende varkens. Daarvan kwam 65% (€
802 mln.) uit Nederland. In 2013 was dat nog 68%. Het importaandeel van Nederland is dus
gedaald, waarvan vooral Denemarken heeft geprofiteerd. Terwijl de importwaarde uit Nederland
met 13% is gedaald, is de waarde uit Denemarken met 1% gestegen naar € 388 mln. in 2014.
Duitsland importeerde ook varkens uit België, maar dat aandeel schommelde rond slechts 2%.

Verwachtingen voor 2015 negatief
De verwachtingen over de exportontwikkelingen van de levende Nederlandse varkens in 2015 zijn
negatief. De definitieve jaarcijfers over 2015 komen later, maar er zijn duidelijke aanwijzingen
dat de exportwaarde in 2015 veel lager zal zijn. De opbrengstprijzen van vleesvarkens en biggen
zijn in 2015 10 tot 20% lager dan in 2014. Ook de aantallen uitgevoerde levende varkens zijn tot
en met november wat lager dan in 2014. Voor meer informatie over varkens en de ontwikkelingen in de keten kunt u terecht bij de voedselprijzenmonitor op Agrimatie.
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