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RESULTATEN VARKENSHOUDERIJ NEGATIEF
Arjan Wisman (070-3358352)
De bedrijfsresultaten in de varkenshouderij staan sinds begin 2003 weer behoorlijk onder druk. De
belangrijkste oorzaak is het lage prijsniveau van biggen en vleesvarkens. De productie in Nederland
is aanmerkelijk gedaald door de opkoopregelingen. In april 2003 werden in Nederland nog maar
10,7 miljoen varkens geteld. In de EU als geheel werd vooral in het eerste halfjaar echter nog veel
varkensvlees geproduceerd. De interne EU-markt had tot 1 april 2003 ook nog te maken met extra
aanbod, omdat de Deense export naar Japan tijdelijk lager was door de extra invoerheffingen
(safeguard). Vanaf 1 augustus 2003 heeft Japan opnieuw extra invoerheffingen op varkensvlees
ingesteld. Daarvan heeft vooral Denemarken last omdat een zesde van de Deense export naar
Japan gaat. De goedkope Amerikaanse dollar heeft ook een negatieve invloed op het prijsniveau.
Met name Denemarken exporteert veel varkensvlees naar landen buiten de EU. Die export wordt
afgerekend in relatief goedkope dollars terwijl de productiekosten in dure euro's worden gemaakt.
Het aanbod op de interne markt nam hierdoor toe. Positief is echter dat de aanvoer nu wat afneemt
en de voorraden varkensvlees uit de particuliere opslag vrijwel weg zijn.
Biggenprijzen uitermate laag
De lage prijzen hebben slechte resultaten van de varkensbedrijven tot gevolg. In de maanden
januari en februari was de arbeidsopbrengst nog positief dankzij de goede export van biggen (zie
figuur 5). De biggenprijzen en als gevolg daarvan ook de resultaten van de zeugenhouderij zakten
vanaf het tweede kwartaal van 2003 echter steeds verder weg. In mei tot en met augustus kwamen
de biggenprijzen op een dermate laag niveau terecht dat de arbeidsopbrengst op maandbasis
daalde tot ruim -200 euro per zeug. Dat was een erg slecht resultaat, vergelijkbaar met de periode
augustus tot en met oktober 2002. In september trokken de biggenprijzen iets aan, waardoor de
arbeidsopbrengst minder negatief is geworden. De arbeidsopbrengst over de maanden oktober
2002 tot en met september 2003 kwam uit op -125 euro per zeug per jaar. Dat is 250 euro lager dan
in dezelfde periode een jaar eerder. De opbrengstprijzen moeten nog veel verbeteren voordat de
arbeidsopbrengst voor heel kalenderjaar 2003 boven de nullijn komt.
Vergelijkbaar beeld bij vleesvarkenshouders
De vleesvarkenshouders hebben op lange termijn met vergelijkbare ontwikkelingen te maken als de
zeugenhouders. Voor vleesvarkenshouders is de opbrengstprijs van vleesvarkens uiteraard het
belangrijkst. Daarnaast bepaalt de biggenprijs ook voor een deel de rentabiliteit in de
vleesvarkenshouderij. Die biggenprijs is belangrijk voor de verdeling van winst en verlies over de
zeugenhouderij en vleesvarkenshouderij. In de eerste maanden van 2003 kostten de biggen circa
40 euro per stuk en lagen de vleesvarkensprijzen rond 1,05 euro per kilogram, waardoor de
vleesvarkenshouders flink op de productie moesten toeleggen. De arbeidsopbrengst op maandbasis
daalde in de periode tot een dieptepunt van -50 euro per vleesvarken per jaar (figuur 6). In de
laatste maanden was het omgekeerde het geval. De arbeidsopbrengst van de zeugen was in de
maanden juli tot en met september 2003 negatief door de lage biggenprijzen. Voor de
vleesvarkenshouders waren die maanden daarentegen gunstig, dankzij dezelfde lage biggenprijzen
in combinatie met iets oplopende opbrengstprijzen. De voerprijzen zijn sinds eind vorig jaar per
saldo nauwelijks gedaald, zodat de voerkosten ook geen bijdrage kunnen leveren aan een betere
rentabiliteit. De laatste paar maanden is de arbeidsopbrengst per vleesvarkens weliswaar positief,
maar het voortschrijdende gemiddelde van 12 maanden is vanaf april 2002 onveranderd negatief.
De belangrijkste oorzaak is uiteraard de tegenvallende ontwikkeling van de opbrengstprijzen. In de
maanden oktober 2002 tot en met september 2003 kwam de arbeidsopbrengst gemiddeld uit op -13
euro per vleesvarken per jaar. Dat is nog iets lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De
vooruitzichten zijn niet onverdeeld gunstig, waardoor de economische situatie in de varkenshouderij
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op korte termijn niet zal verbeteren.

Figuur 5 Arbeidsopbrengst (in euro per zeug per jaar) op maandbasis tot en met september 2003 in de
zeugenhouderij

Figuur 6 Arbeidsopbrengst (in euro per vleesvarken per jaar) op maandbasis tot en met september 2003
in de vleesvarkenshouderij
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