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TWEEDE KWARTAAL VLEESVARKENS: SALDO HOGER
Arjan Wisman en Jan Bolhuis
Het aantal varkensslachtingen in de EU zal in 2005 volgens de ramingen van de Europese Commissie met
1,6 miljoen afnemen tot ruim 240 miljoen stuks. Die teruggang komt volledig voor rekening van de 10
nieuwe EU-lidstaten waar de daling op ruim 5% wordt geraamd. Voor de EU-15 wordt een marginale
toename verwacht (+0,2%). Voorlopige cijfers over de omvang van de varkensstapel in mei duiden er echter
op dat het aantal varkens in Duitsland met 4,5% is toegenomen tot 26,8 miljoen dieren. Er wordt kennelijk
meer geïnvesteerd in de bouw van nieuwe stallen. Daarnaast is door het ontkoppelen van de slachtpremies
voor runderen een aantal Duitse rundvleesproducenten overgeschakeld naar het houden van vleesvarkens.
De meest recente informatie uit Denemarken duidt erop dat de varkensstapel zich daar stabiliseert rond de
13 miljoen dieren. Volgens voorlopige cijfers van de Landbouwtelling bedraagt het aantal varkens in
Nederland 11,2 miljoen stuks, een fractie hoger dan in 2004.

Afzet
De consumptie van varkensvlees loopt in een aantal Europese landen iets terug omdat de consument de
voorkeur geeft aan het goedkopere pluimveevlees. De afzet van varkensvlees verliep hierdoor moeizaam
waardoor de druk op de prijzen in het begin van het tweede kwartaal toenam. In de loop van het kwartaal
nam het aanbod iets af en kwam onder invloed van het zonnige weer extra vraag los. Mede daardoor
vertoonden de prijzen tot het eind van het kwartaal een stijgende tendens (figuur 1). Ook was er in het
tweede kwartaal opnieuw sprake van een forse toename van de uitvoer van levende varkens. Daardoor
werden in het eerste halfjaar ruim 1,3 miljoen slachtvarkens levend uitgevoerd, bijna 300.000 meer dan
vorig jaar. De export naar Duitsland liet opnieuw een sterke groei zien. Dat geldt ook voor de uitvoer van
biggen: van 2 miljoen uitgevoerde biggen ging de helft naar onze oosterburen. Nieuwe EU-lidstaten zoals
Polen en Hongarije zijn ook belangrijke afnemers geworden van Nederlandse biggen. Door de teruglopende
vraag vanuit Spanje en de lagere varkensprijzen in april stonden de biggenprijzen echter onder druk. In de
loop van het tweede kwartaal trad wel enige prijsherstel op door de opleving op de varkensmarkt, maar de
biggen bleven door het ruime aanbod moeilijk te plaatsen. Daarnaast werd op de Duitse markt een
toenemende concurrentie ondervonden van het aanbod van biggen uit Denemarken.
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Figuur 1 Prijs varkensvlees per kg geslacht gewicht
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Figuur 2
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Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven (bij een omvang van 1.300 vleesvarkens
per bedrijf)

Resultaten
Door bovengenoemde marktontwikkelingen zijn de resultaten van de vleesvarkensbedrijven verder
verbeterd. Het saldo per bedrijf is voor een bedrijf met 1.300 vleesvarkens in het tweede kwartaal bijna
4.000 euro hoger uitgekomen dan in hetzelfde kwartaal van 2004 (figuur 2). Daarmee werd bijna het niveau
van het vijfjaarlijkse gemiddelde (1996-2000) van 15.000 euro per bedrijf bereikt. Op maandbasis werden in
het tweede kwartaal saldi gerealiseerd van 2.400 euro in april, 5.200 euro in mei en 7.100 euro in juni,
uitgaande van continue productie op basis van vervangingswaarde. Cumulatief was het saldo in het eerste
halfjaar ruim 23.000 euro per bedrijf. Dat is in de afgelopen vier jaar niet meer voorgekomen. Dankzij de
relatief hoge vleesvarkensprijzen en het goedkopere voer zette de verbetering van de saldi dus door. De
lagere voerprijzen leverden een belangrijke bijdrage aan het gunstige kwartaalresultaat, omdat de
voerkosten op kwartaalbasis ruim 8.000 euro per bedrijf lager waren dan in het tweede kwartaal van 2004.
De kosten voor de biggen waren toen wel duidelijk lager. Het voorjaar begon traditioneel weer met hoge
biggenprijzen, maar in de loop van het tweede kwartaal daalden de biggenprijzen door de moeizamere
afzet. Of het traditionele seizoenpatroon in de economische resultaten ook dit jaar van toepassing zal zijn
valt nog te bezien. De prijsontwikkelingen in juli en begin augustus wijzen daar voorlopig wel op, maar voor
het komende halfjaar zijn de prijsverwachtingen iets minder positief. De verwachting blijft wel gehandhaafd
dat het saldo (excl. balansverschillen) op jaarbasis hoger zal uitkomen dan in 2004.
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