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EERSTE KWARTAAL VLEESVARKENS: SALDO FORS LAGER
Jan Bolhuis en Arjan Wisman
De trend van een stijgende productie die in 2006 inzette, kenmerkt ook het eerste kwartaal van 2007.
Terwijl het aantal varkensslachtingen in Nederland afnam, zijn er opnieuw meer varkens en biggen
geëxporteerd. Dalende prijzen en gestegen kosten zorgen dit kwartaal voor een fors lager saldo dan in het
eerste kwartaal van 2006.

Markt en prijs
Het aantal varkensslachtingen in Nederland is in 2006 met circa 2% afgenomen tot 14,1 miljoen stuks, met
een kleine daling van het geslacht gewicht naar 90,1 kg per stuk. Ondanks de daling van het aantal
slachtingen is de nettoproductie van varkensvlees iets toegenomen. Dit valt te danken aan een verdere
toename van de export van biggen en vleesvarkens. De uitvoer van vleesvarkens is het afgelopen jaar met
5% toegenomen tot 2,8 miljoen stuks. Deze stijgende trend zet zich het eerste kwartaal van 2007 voort: er
werden ruim 790.000 vleesvarkens uitgevoerd, een toename van circa 60.000 stuks ten opzichte van het
eerste kwartaal van 2006. Duitsland blijft veruit de belangrijkste afnemer. Naar verwachting zal het aanbod
in de EU-25 dit jaar toenemen met bijna 2% tot 284,5 miljoen stuks. Het aanbod in ons land zal ten opzichte
van vorig jaar weinig veranderen. Vooral in Denemarken en Duitsland wordt een toename van het aanbod
verwacht. Ook voor het Verenigd Koninkrijk en Italië wordt een toename van ruim 2% verwacht. In Nederland
is de consumptie van varkensvlees in het afgelopen jaar iets gedaald. Het verbruik per hoofd van de
bevolking kwam uit op 41,4 kg (2005: 41,9 kg). De prijsdaling die zich eind vorig jaar manifesteerde zette
in het eerste kwartaal van 2007 verder door. Halverwege het kwartaal was er sprake van een lichte
verbetering in het prijsniveau maar deze tendens was niet blijvend (figuur 1). Het aanbod was vrij ruim
waardoor de handel stroef bleef verlopen. Pas tegen het eind van het kwartaal kwam er weer een beter
evenwicht tussen vraag en aanbod.
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Figuur 1 Prijs varkensvlees per kg geslacht gewicht, inclusief BTW

Saldo veel lager
Bijna drie jaar achtereen waren de kwartaalsaldi goed te noemen tot de plotselinge omslag in het eerste
kwartaal van 2007. Het saldo daalde met ruim 8.000 euro naar 6.000 euro per bedrijf in het eerste
kwartaal van 2007 (figuur 2). Als gevolg van de moeizame afzet was de gemiddelde prijs in het eerste
kwartaal gemiddeld 1,19 euro per kg, 10 cent onder het niveau van het vergelijkbare kwartaal vorig jaar. De
aankoopprijzen van biggen daalden ook wel met 6 euro per big, maar dat was onvoldoende om de lagere
opbrengsten te compenseren. Doorslaggevend was vooral de forse prijsstijging van veevoer dat gemiddeld
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14% duurder was dan in dezelfde periode vorig jaar. In maart 2007 was de voerprijs weer net zo hoog als
drie jaar geleden. Op kwartaalbasis leidde dat tot bijna 7.000 euro hogere voerkosten per bedrijf. Daar
bovenop komen nog de hogere kosten voor mestafzet, die weliswaar niet in saldo zijn meegenomen, maar
wel in de totale bedrijfskosten en het gezinsinkomen. In het saldo is namelijk geen rekening gehouden met
de niet-toegerekende kosten die circa 18.000 euro per kwartaal bedragen voor een gemiddeld bedrijf met
1.400 vleesvarkens. Zo wordt duidelijk dat het inkomen sterk negatief zal zijn in het eerste kwartaal van
2007. De prijsverwachtingen van de Europese Commissie voor het lopende jaar zijn over het algemeen niet
erg positief. Gemiddeld wordt voor de EU een prijs verwacht die circa 10 cent lager ligt dan vorig jaar. Op
basis daarvan wordt voorzien dat ook het saldo per bedrijf lager zal worden dan in 2006. De goede periode
van de varkenscyclus lijkt voorlopig weer achter de rug te zijn.
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Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven (bij een omvang van 1.400 vleesvarkens
per bedrijf)

LEI, Agri-Monitor, april 2007

pagina 2

