J. Breedveld

Med. No. 323

C. van Bruchem

GEVOLGEN VAN EEN LAGERE MELKPRODUKTIE
VOOR DE ECONOMIE

Februari 1985

^'mmî':é>

3

O

siGNr t_ -2-1 -3> 2 - ^

1 EX.NO.i£ d É L ^ .
MLV-

Landbouw-Economisch Instituut
Stafafdeling

REFERAAT
GEVOLGENVANEENLAGEREMELKPRODUKTIEVOORDEECONOMIE
Bruchem,C.vanenJ.Breedveld
DenHaag,Landbouw-EconomischInstituut,1985
31p.,tab.
Naaraanleidingvanhetvankrachtwordenvandez.g.superheffing opmelkinhetkadervanhetEG-markt-enprijsbeleid is
doormiddelvaninput-outputanalyseenopbasisvaneengroot
aantalveronderstellingen,nagegaanwatdegevolgenvaneenvermindering vandemelkproduktie zoudenkunnen zijnvoorhet(nationale)inkomenendewerkgelegenheid voorNederland inhetalgemeenenvoordeagri-business inhetbijzonder.
Melkproduktie/Produktiebeperking/Landbouwbeleid/Agrarische
industrie/Zuivelindustrie/Werkgelegenheid/Input-Outputanalyse/
Nederland

Overname vande inhoud toegestaan,mitsmetduidelijkebronvermelding.

Inhoud
Biz.

SAMENVATTING

5

1.

INLEIDING

2.

GEVOLGENVIALOPENDEPRODUKTIE
2.1 Veronderstellingen enbeperkingen
2.2 Resultaten

10
10
16

3.

GEVOLGENVANLAGEREINVESTERINGEN
3.1 Uitgangspunten
3.2 Resultaten

20

GEVOLGENOPLANGERETERMIJN

25

4.

7

20
23

Samenvatting

OokdeNederlandsemelkproduktiemoetomlaagalsgevolgvan
dewijziging vanhet zuivelbeleid,waartoedeEGwerd gedwongen
doorhet toenemende ensteedshogere lastenvergendeoverschotIndezestudie,diegezienmoetwordenalseeneersteverkenning,
wordt getracht degevolgenvaneenverminderingvandemelkproduktievoorde toegevoegdewaardeendewerkgelegenheid vanhet
Nederlandse bedrijfsleventekwantificeren.Daarbijisvooralde
matewaarindemelkproduktie vermindertvanbelang ennietzozeer
het instrument waarmeeditgebeurt.
Omdat deeffectenvaneenlageremelkproduktie zichdoorde
heleeconomie voortplanten,iseenenandergeanalyseerdmet
behulp vaneen input-outputmodel.Aangeziendelaatsteversievan
een tabeldievoorditonderzoekgeschiktwas,uit1975dateert,
zijnopenkele puntenextrapolaties enandereaanpassingentoegepast,teneindedewerkelijkheidvanhetuitgangsjaar1983/84zo
goedmogelijk tebenaderen.Tenopzichtevanhetuitgangsjaaris
overeenkomstig deBrusselse besluiteneenproduktiedaling van
7,6%aangehouden.
Begonnenwerdmeteenschattingvandegevolgendiezich
voltrekkenviadelopendeproduktie,duszonder rekening tehoudenmetdegevolgenvoordeinvesteringen,opeentijdstipcirca
1^à2jaarnahetvankrachtwordenvandebeleidswijziging.Bij
dezeberekeningenmoestenvelebeperkingenwordenaangehoudenen
veronderstellingen gemaakt.Inhetalgemeenblevenbuitenbeschouwingdegevolgendiezichvoltrekkenviadecollectievesector,viadedetailhandel inzuivelprodukten,viaeenvermindering
vandedoorvoervanveevoedergrondstoffenofvaneengrotereimportvanrauwemelk envia lagerebestedingenvandegenendieop
welkewijzedanookhuninkomenziendalenalsgevolgvandeverlagingvandemelkproduktie.Veronderstellingen zijnondermeer
gedaanomtrent hetkrachtvoederverbruik,derundvleesproduktie,
dekalfsvleesproduktieenalleswatdaarmee samenhangt,endesamenhangende activiteiten indehandel enindedienstensector.Er
isvanuitgegaandatdewerkgelegenheid indemelkveehouderij
nauwelijks zalverminderen.Eenenander resulteert erin,datde
totalemetdemelk-enzuivelproduktie samenhangende toegevoegde
waardevancirca9miljard guldenalsgevolg vandevermindering
vandeproduktiemet ongeveer5%zaldalen.Voorde totalesamenhangendewerkgelegenheid vannaarschatting130.000arbeidsjaren
wordt eendalingverwacht vanzo'n2,5%.
Dematewaarindeinvesteringen indemelkveehouderijenin
de zuivelindustrie zullen teruglopen isbijzondermoeilijkte
schatten.Er iseentweetalvariantenbekeken.De laagstegaat
uitvaneendalingvande investeringen indemelkveehouderijmet
15%enindezuivelindustrievan10%;dehoogstevaneendaling

vanrespectievelijk 40%en20%.Bijdeeerstevariant zoudende
activiteiten indebouwnijverheideninstallatiebedrijven-voor
zover samenhangendmetdegenoemde investeringen,endusslechts
eenkleindeelvandetotalebouwactiviteiten-met 13à 14%verminderen:eenverliesvanongeveer 125miljoenguldenaantoegevoegdewaardeencirca2000arbeidsjaren.Bijde tweedevariant
zoudedalingzo'n30%bedragen.
Tenaanzienvandeeffectenoplangeretermijnisvooralvan
belang eroptewijzendatdemelkveehouders compenserendeactiviteiten zullen starten.Daarbijvaltvooral tedenkenaanschapenhouderij,rundvleesproduktie en,voorzoverdaartoemogelijkheden
bestaan,intensieveveehouderij.Dezeactiviteiten zullenookpositievegevolgenhebbenvooranderebedrijfstakken,waardooralthanseendeelvanheteerderberekendeverliesaan toegevoegde
waardeenarbeidsplaatsen zalwordengecompenseerd.Ookindeinvesteringenmagnaverloopvantijdweerenigherstelwordenverwacht.

Inleiding

Indezepublikatiewordtgetracht enkeleeconomischegevolgenaantegevenvaneenvermindering vandemelkproduktie.Zoals
bekend,moetdeze laatste plaatsvinden inverbandmeteenaanpassingvanhetzuivelbeleidwaartoe inhetvoorjaarvan1984werd
besloten.Eenverminderingvanactiviteiten ineenbepaaldesectorvandeeconomieheeft inderegelookconsequentiesvoorde
toeleverendeenafnemendebedrijfstakkenvandezesectorenplant
zichdusoverdegeheleeconomievoort.
De samenhang vandeactiviteitenvandediversebedrijfstakkenwordtweergegeven ineenzogenaamde input-outputtabel.Degevolgenvaneenvermindering (oftoename)vaneenactiviteit zijn
inbeginselmetbehulpvaneendergelijke tabel tekwantificeren.
Indezepublikatiewordtgetracht zulks tedoenvoorwatbetreft
de toegevoegdewaarde (hetinkomen)endewerkgelegenheid inde
bedrijfstakkenwelkedirectofindirect betrokken zijnbijde
produktie ofverwerking vanmelkenvande "bijprodukten"vande
Nederlandsemelkveehouderij:rund-enkalfsvlees.Daarnaastwordt
openkelepuntenaandacht besteed aanmogelijkeeffectenvoorde
betalingsbalans.
Inhetvervolg vandithoofdstukkomenenkelealgemeneuitgangspuntenenvoorbehoudenvandestudieaandeorde.Vervolgens
wordt inhoofdstuk 2metbehulpvaninput-outputanalysegetracht
aan tegevenwatdegevolgen (opvrijkorte termijn)zijnvaneen
vermindering vandemelkproduktie,voor zoverdezeeffectenniet
samenhangenmeteenverminderingvaninvesteringen.Dezetweede
categorie,dieeensterkhypothetisch karakterheeft,komtaande
orde inhoofdstuk3,waarna inhetdaaropvolgende onderdeelin
kwalitatieve zinwordt ingegaanopmogelijke lange-termijneffeeten.
Deze publikatiemoetwordengezienalseenverkenning.Het
analyserenenvooralkwantificerenvandeeconomische gevolgen
vaneenbeleidsmatigeverminderingvandemelkproduktie isdermategecompliceerd datopditmomentnietmeerdaneeneersteaanzetkanwordengegeven.Decomplicaties vloeien indeeerste
plaatsvoort uitdesituatiedathetgevolg vandewijziging in
het zuivelbeleid moeilijk isteisolerenvandoorandere factoren
veroorzaakte effecten.Ditbetreftbijvoorbeeld hetweer-waardoor indezomerperiodevan1984tochalminderkrachtvoeder zou
zijngebruiktdanin1983-,derundvleesproduktiecyclus-het
aantal rundveeslachtingen zouook zonderdesuperheffinghoger
zijnuitgekomen-endegevolgenvandeinkomensdaling inde
melkveehouderij in1983/84-waardoor tochaleendalingvande
investeringen inbedrijfsgebouwenzouzijnopgetreden.Medeom
dezeredenenmoest zoalsverderop zalblijkeninsterkemategewerktwordenmet,somsarbitraire,veronderstellingen.Misschien

zoudenmetdiepgaande,vrijveeltijdvergendemodel-studieshardere cijferskunnenwordenverkregen.Zeker isditniet,aangezienmodellengrotendeels zijngebaseerd opinhetverledengeconstateerde economische relaties,terwijlnietuit tesluitenis
dateeningrijpendebeleidswijzigingalsdeonderhavige totwezenlijk andererelatiesleidt.
Het tweede probleemhangt samenmet dezewijziging inrelaties;hetbetreft namelijk deuitwijkeffecten.Aannemelijk is
immersdatdeveehouders-maarookanderebetrokken ondernemers
- nuuitbreidingvandemelkproduktie onmogelijk isgeworden,
emplooi inandere produktierichtingen gaanzoeken.Voorzoverdit
zoeken succesheeft zaldeafnemingvanactiviteitenalsgevolg
vaneenlageremelkproduktie vooreendeelworden gecompenseerd.
Vanwege degeringematevanvoorspelbaarheid isdit effectin
dezeverkenning nietgekwantificeerd.
Eenderdebronvanonzekerheid isdeweliswaargeactualiseerde,maar toch tamelijk oude input-outputtabel,waarmee bij
gebrekaanmeer recentegegevensmoestwordengewerkt.Ondanks
dezeproblemenenvoorbehoudenmagwordenaangenomendatdein
het volgendehoofdstuk gepresenteerdegevolgensamenhangend met
de lopendeproduktie eenredelijke indicatiegevenvandeorde
vangroottevandezegevolgen.
Voorafdient echternogophetvolgendeaspect teworden
gewezen.Totdusverre ishetwoord "superheffing"nietgevallen,
maar isgesprokenvaneenverminderingvandemelkproduktie.De
werkelijkeoorzaakvandeonderhavige problemenishet steeds
verderuitbalansrakenvandeEuropese zuivelmarkt.Hetherstellenvanevenwicht opeenmarktdiegekenmerktwordtdooreenaanzienlijke overproduktie eneengebrekaanadditioneleafzetmogelijkheden,gaat noodzakelijkerwijzegepaardmet eenvermindering
vandeproduktie.Deeconomischegevolgenvandewijziging inhet
zuivelbeleidwordenvooralbepaald doordematewaarindemelkproduktie terugloopt.Dezegevolgenmogenniet zondermeerworden
toegeschreven aanhetgehanteerde instrument,i.e.desuperheffing.Bijeenterugdringenvandemelkproduktie doormiddelvan
eenvrijwillige premieregeling,wanneerdezealthanseffectief
zouzijngeweest,zoudendegevolgennietwezenlijkanderszijn
geweest danbijdesuperheffing.Hetzelfdegeldtingrotelijnen
vooreenprijsverlaging,hoeweldaardooreensterkeredrukopde
inkomens indeveehouderijzouzijnveroorzaaktdannuhetgeval
isendusvermoedelijkmeermelkveehoudershunbedrijf zouden
hebbenmoetenbeëindigen.Aandeanderekanthadbijeenprijsverlaging deNederlandsemelkproduktiewellichtminder sterkteruggebracht behoeven teworden.Ookzoudendeprijsverhoudingen
zijngewijzigd,hetgeen toteenenigszins andereaanpassingvan
dekostenstructuur zouhebbengeleid.

Indeze studie isafgezienvaneenvergelijkingmetdergelijkehypothetische beleidsalternatieven 1). Ookeenvergelijking
met deveronderstelde situatiebijongewijzigd beleid levert problemen op.Indeeerste plaatsstaatnietvastwat "ongewijzigd
beleid" zouhebben ingehouden;enkele jarengeledenisimmersal
eengarantiedrempel voordeEG-melkproduktieovereengekomenmet
de bedoeling ombijoverschrijding vandezedrempeleenaanpassingvanhet prijsbeleid inde zuivelsectoraantebrengen2 ) .
Voorts is,geziendefeitelijke toestand opdezuivelmarkt ende
budgettaire positievandeEG,eenongewijzigdevoortzettingvan
de groeivandemelkproduktie nauwelijksalseenrealistische
vergelijkingsbasis tebeschouwen.Omdezeredenenisindevolgende paragraaf hetaccentgelegd opeenverminderingvande
melkproduktie tenopzichtevan1984.

1)

Aaneendergelijke analysewordtmomenteelgewerktdoor
Ir.A.J.OskamvandeVakgroepAlgemeneAgrarischeEconomie
vandeLandbouwhogeschool.
2) Persbericht MinisterievanLandbouwenVisserijvan17mei
1983,no.197.

2. Gevolgen via lopende produktie

2.1 Veronderstellingen enbeperkingen
Algemeen
Deberekeningenvandithoofdstuk betreffenuitsluitend de
lopendeproduktie.Degevolgendiezichvoltrekkenviadeinvesteringenblijvenbuitenbeschouwing.Tenaanzienvandetermijn
waaropdeberekeningenuitdithoofdstuk betrekkinghebben,moet
gedachtwordenaaneenperiodevanzo'n1^à2jaarnahetvan
krachtwordenvandesuperheffing.Aannemelijk isdatdande
overgangsperiode-met eenextrauitstoot vanrundveeetc.voorbijiseneennieuw(voorlopig)evenwicht isbereikt.Bijde
berekeningenwordtdusinfeitehetverschilbepaald tussende
(deelsgeconstrueerde)situatievóórdesuperheffing ende(theoretische)situatiebijditnieuweevenwicht.Met uitzonderingvan
eenbeperkteuitbreiding vanderundveemesterij,isgeenrekening
gehoudenmetdeeffectenvanhetuitwijkennaarandereproduktierichtingen.Verondersteld isdatdeze zichpasopwat langere
termijn zullenvoltrekken.
Inhetalgemeen isgeenrekeninggehoudenmeteenmogelijke
wijziging vandeprijzen.Aannemelijk isdateenlageremelkproduktie inbeginsel eenopwaartseffectheeft opdedoordeveehouder teontvangenmelkprijs.Inhoeverreenopwelketermijn
deze stijgingwordtgerealiseerd hangtafvanverschillendefactoren,zoalsdevraagontwikkeling,hetverminderenvandemogelijk ontstaneovercapaciteit indezuivelindustrie etc.Voorts
mageenneerwaarts effectopdevoederprijzenwordenverwacht,
hoewel diteffectvoorwatbetreftdekrachtvoerprijzenwaarschijnlijk zeerbeperkt zalzijn.Ookderundvleesprijzenzouden
opdegenoemde,middellange,termijnietskunnenaantrekken,omdatnaeenaanvankelijke sterke toename,deproduktie vanrundvleeswaarschijnlijk ietslager zalzijn.Deze prijsbewegingen
zijnopditmoment echtermoeilijk tekwantificeren.Zijzullen
de inkomensnadelenvoordeveehoudersvooreendeelcompenseren;
bijdeveronderstellingen opditpunt ishiermeeechtergeenrekeninggehouden.
Anderhalf jaarnahetvankrachtwordenvandesuperheffing
moetdetotaleNederlandsemelkproduktie7,6%lager zijndanin
1983/84.Erwordtvanuitgegaandatditpercentage indepraktijk
wordtgerealiseerd.Vanwegeheteerdergenoemdeweinigrealistischekarakter isgeenberekening gemaaktopbasisvanongewijzigdeontwikkeling.Aangeziendemelkproduktie indejaren1979-1983
gemiddeld met3,4%per jaar toenam,zoueenongewijzigde ontwikkeling vooreind 1985eenongeveer5%hogereproduktiedanmedio
1984hebbenbetekend.Tenopzichtevandatniveaubedraagtde
vermindering dusongeveer12%.
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Berekeningsbasis enbeperkingen
De basisvandeberekeningenvoordeeffectenvandevermindering vandemelkproduktiewordtgevormd doordegedesaggregeerdeinput-outputtabelvoor 1975.Dit iseendoorhetLEIvoorde
agrarische sectorendevoedingsmiddelenindustrie endedaaronder
vallende subsectorenuitgesplitste versievandealgemeneinputoutputtabelvanhetCBS.
De agrarische tabel is,watdeonderdelenmelkveehouderijen
kalvermesterijbetreft,geëxtrapoleerd tot1984.Daarbijzijnde
cijfersvan1975vermenigvuldigd metdesindsdienopgetredenvolume-ontwikkeling vandemelkproduktie (+32%)envandeoverige
Produktenvandemelkveesector (+5%).Voorts ispersectorde
prijsontwikkeling ingebracht,waardoorhetsamenhangend inkomen
inprijzenenvoluminavan1984wordt benaderd.Omdedaarbijbehorendewerkgelegenheid teschattenzijncorrecties aangebracht
voordeintussenopgetreden stijgingvande arbeidsproduktiviteit
indeonderscheidenbedrijfstakken.Voordemelkveehouderijwas
dit80%,voordezuivelindustrie,demengvoederindustrie ende
vleesverwerkende industrie circa50%envoordeoverigevoedingsmiddelenindustrie endeakkerbouw70%.Voordeoverigebedrijfstakken,waarindehandelendienstensector eenbelangrijkaandeel
hebben,isopbasisvandeontwikkelingen indediversebedrijfstakkeneenstijging vandearbeidsproduktiviteit met35à40%geschat 1 ) .Deuitkomstenvandezeberekeningen zijnvoor zovermogelijk (bijvoorbeeld toegevoegdewaardemelkveehouderijofwerkgelegenheid zuivelindustrie)vergelekenmetdewerkelijkheid van
1983enzonodigbijgesteld.Eenenanderbetekent inconcretodat
bijvoorbeeld dehoeveelheidverwerktemelkperarbeidskracht in
de zuivelindustrie isgebaseerd opdewerkelijke standvanzaken,
maardatvoordehoeveelheid aardgasperkilogramverwerktemelk
desituatievan1975moestwordenaangehouden.Eendeelvande
gebruikteverhoudingscoëfficientënisdusvrijoud,maarrecenteregegevens zijn(nog)nietbeschikbaar.Inhoeverre dezesituatiedejuistheid vandeconclusiesbeïnvloedt,isonbekend.Aannemelijk isdatdeeffectenpersaldonietomvangrijk zijn;enerzijdsisimmersdeefficiencyverbeterd,anderzijds ishetberoep
opvaneldersaangekochte produktiemiddelen toegenomen.
Indeinput-output-tabelzijnookdeactiviteitenvande
bouwnijverheid betrokkenvoor zoverdezesamenhangenmetonderhoudswerkzaamheden indemelkveehouderijendedaarbijbetrokken
bedrijven.Demet investeringen samenhangendeactiviteitenzijn
niet opgenomen,daaraanwordt inhetvolgendehoofdstukafzonderlijkaandacht besteed.Dedistributie enhet transport vanzuivelproduktennahetverlatenvandefabriek zijnnietopgenomen
indeonderhavige input-output-tabel endeeffectenvandever-

1) Hetmerendeelvandezecijfersisontleend aan,c.q.berekend uit:CBS-Statistisch Zakboek,div.jaargangen.
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mindering vandemelkproduktie opdezeactiviteitenblijvendus
buitenbeschouwing.
Indeinput-outputtabelisdeoverheidssector,ofmeerin
het algemeendecollectieve sector,nietexpliciet opgenomen,zodatdeeffectendie zichviadezesectorvoltrekkennietzonder
meerkunnenwordenaangegeven.Daarbijwordtniet zozeergedacht
aanactiviteiten op(semi-)overheidsinstellingen -deuitvoering
vanderegeling brengt extrawerkmet zichmee-maarvooralaan
budgettaire effecten.Door debeperking vandemelkproduktiebespaartdeNederlandse overheid eenbedragvannaar schattingenkelehonderdenmiljoenen guldens per jaaraanafdrachtenaan
Brussel.Weliswaarwordt eendeelvandeafdrachtenaandeEG
weer inNederland besteed-hetgeeneenpositiefeffectheeftop
deeconomischeactiviteitenhier telande-maaraangeziendeze
activiteitengrotendeels betrekkinghebbenop zuivelprodukten
zijn zijimpliciet indeberekeningenbetrokken.Voortszalvia
decollectieve sector eeninkomensoverdracht plaatsvinden inde
vormvanuitkeringenaandegenendiealsgevolgvandegetroffen
maatregelen daadwerkelijk werkloosworden.
Bijdebecijferingenkongeenrekeningwordengehoudenmet
degevolgendie zichviahetbuitenland doengelden,zoalseen
mogelijke vermindering vandeuit-c.q.doorvoervanveevoedergrondstoffen naardeBondsrepubliek inverbandmet eenverminderingvanhetverbruikaldaar.Demogelijke gevolgenvaneeneventuele toeneming vandeinvoerenverwerking van (rauwe)melkuit
debuurlanden zijnnietmeegenomenenhetzelfdegeldttotopzekerehoogtevoordeeffectenvandeonlangsvastgesteldeflankerendemaatregelen,zoalsdeopkoopregeling vanquota.Voorde
agri-business inzijngeheel zullendeze laatstbedoelde effecten
waarschijnlijk zeerbeperktzijn.
Buitenbeschouwing zijngeblevendegevolgenvaneeneventuele teruggang vandekoopkrachtvandeveehouders 1 ) .Dedoor
degedwongenverlaging vandemelkproduktie veroorzaakte teruggangvanhetgemiddelde gezinsinkomen vandemelkveehouderszal,
opbasisvandeveronderstellingen dieaandeonderhavigeberekeningen tengrondslag liggen,zekernietmeerbedragendaneen
procent of tien.BerekeningenvanhetProefstationvoordeRundveehouderij2)vooreenbedrijfmetvijftigkoeiengeveneeninkomensdalingvan7.400guldenbijeen10%lageremelkplaste
zien.SchattingenvanhetLEIkomenuitopeen(bruto)inkomensdaling van5.000guldenvoordekleinere bedrijvenenvan 10.000
guldenvoordegrotere.Tervergelijking:hetgemiddeldegezinsinkomenvandemelkveebedrijvenuithetLEI-boekhoudnetbedroeg

1)

2)
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Opditpuntverschilt deonderhavige studievandebenaderingwelkegekozenisdoorhetEconomisch-technologisch
Instituut voorFriesland inhetonlangsverschenenrapport:
"Superheffingenwerkgelegenheid inFriesland".
ZieBoerenTuinder (1984)4oktober,p.57.

de laatstevier jarengemiddeld ruim70.000gulden (inclusiefneveninkomsten).Deervaring leertdateendergelijkedalinginde
regelniet leidt toteenvermindering vandegezinsbestedingen,
maarwordtopgevangen door lagerebesparingen.Inditverband
dient ookgewezen teworden opdeoverheidsgelden dietenbehoeve
vandemelkveehouderijzijnuitgetrokken (metnamevoorhetopkopenvanquota)alsmededeinparagraaf 4tebespreken teverwachtenvermindering vandeinvesteringen,opgrond waarvanhet
nietonaannemelijk isdatdeveehouders eengroterdeelvanhun
(gedaalde)inkomengaanconsumeren.
Een laatste aspect ishetvolgende:bijdenavolgendeberekeningenblijvengevolgendiezichvoltrekkenviaeendalingvan
de consumptieve bestedingen ineerste instantiebuitenbeschouwing.Omdatdoordevermindering vandemelkproduktie deinkomens,onderanderevanwerklooswordendewerknemers,lagerkunnen
worden,kanditertoe leidendatde (consumptieve)bestedingen
vandebetrokkenen omlaag gaan.Ditheeftweernadeligegevolgen
voor bijvoorbeeld dedetailhandel endetoeleveringsbedrijven
daarvan.Vanwege decomplicaties die zichhierbijvoordoenzijn
deze effectenniet indeverderop tepresenteren resultatenmeegenomen;bijdebespreking vanderesultatenwordternaderop
ingegaan.
Veronderstellingen voordediverse onderdelen
Eenprobleem isdat (samenhangend)inkomenen(samenhangende)werkgelegenheid niet rechtevenredig dalenmetdeverondersteldevermindering vandemelkproduktie.Minderdanevenredig
zullenbijvoorbeeld verminderenhetgebruikvanelectriciteiten
bestrijdingsmiddelen,dewerkgelegenheid inde zuivelindustrie
(omdat eerstdearbeidsextensieve produktievanboterenmageremelkpoeder zalwordenteruggebracht)enmeerdanevenredig bijvoorbeeld deaankopenvan(kracht-)voeder.Omdezeredenenis
voor alleonderdeleneen "effect-coëfficiënt"aangehouden.
Eendeelvandezecoëfficiëntenlaat zichschattenaande
hand vandeuitkomstenvanlineaireprogrammeringen vanweidebedrijven,eendeel isgebaseerd opexternegegevens eneendeelis
sterkhypothetisch.Insommigegevallen 2ijndezecoëfficiënten
vanvrijgrote invloed opdeuiteindelijke resultaten.
Ter toelichting opdeaangehouden coëfficiëntenhetvolgende:
Hetaantalarbeidsplaatsen indemelkveehouderijzaldoorde
vermindering vandemelkproduktie nauwelijksdalen.Wellicht
zalenigearbeidstijdverkorting plaatsvinden enzaleenbeperktaantalveehouders demelkproduktie beëindigen,deinzetvanmeewerkende gezinsledenhierendaarwatverminderen
eneenenkelewerknemer ontslagenworden.Debetrokkencoëfficiënt isdaarom op0,1 gesteld.
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Uitgegaanisvandeveronderstelling datdegemiddeld afte
stotenkoeeen15%lagereproduktieheeftdandegemiddeld
aanwezigekoe,hetgeenbijeen7,6%lageremelkproduktie een
circa9%kleineremelkveestapel impliceert.Ookopditpunt
isereenverschilmetheteerdergenoemdeETIF-rapport.Verondersteld isverderdatde teruggangindeomzetenaanwas
vandemelkveestapelvooreendeel (ruimdehelft)wordtgecompenseerd dooreenuitbreidingvanderundveemesterij.
Dezeveronderstellingenkomeneropneerdat1%mindermelk
leidt tot0,5%minder "overigeopbrengsten".
Diversebedrijfseconomischestudieswijzeneropdat inde
praktijkdedalingvandetoegevoegdewaardeindemelkveehouderijrelatiefminder sterkzalzijndandeproduktievermindering,omdat eenzekerematevancompensatiekanplaatsvindendoorminder (kracht-)voeder tekopen 1). Ongeveer40
à 45%vandevoederbehoeftewordtgedektdooraangekocht
voederenaannemelijk isdatgetracht zalwordenvooralop
dezepost tebezuinigen.Theoretisch zoudit per 1%minder
melk tot2à2,5%mindervoederaankopen kunnen leiden.Inde
praktijk zaldezevermindering nietbereiktkunnenworden.
Bovendienmoet rekeningwordengehoudenmetdeverondersteldetoenamevandemesterij.Daaromiseencoëfficiëntvan
1,6 aangehouden.Voordeoverigeproduktiemiddelenisaangenomendatdeverbruiktehoeveelheid daaltmet0,4%perprocentmindermelk.Eenenanderresulteert,bijongewijzigde
prijzen,persaldo ineendalingvandetoegevoegdewaarde
vandemelkveehouderijmet ongeveer0,7%perprocentminder
melk.Derelatievedalingvanhetgezinsinkomen-datovereenkomtmetongeveer70%vandetoegevoegdewaarde-is
sterker,namelijk ongeveer1%perprocentmindermelk.Dit
percentagekomtovereenmetdeeerdervermeldegegevensover
deinkomensdaling.
Zoalsblijkt uitderecenteproduktiegegevens komtdekleineremelkaanvoer totuitdrukking ineenlagereproduktievan
boterenmagere-melkpoederdoordezuivelindustrie.Ditzijn
relatiefarbeidsextensieve produktenmeteenverhoudingsgewijskleine toegevoegdewaarde.Medeopgrond vaninformatievanhetProduktschapvoorZuivel isvoorhetwerkgelegenheidseffectindezuivelindustrie eencoëfficiëntvan

1) Vgl.o.a.:
-Landbouwschap-Desuperheffing,eenknelpunten-analyse
(deel 1 ) ,1984,blz.21-23.
- Beumer envanderGiessen-Deinvloed vancontingenteringvandemelkproduktie opbedrijfsplanenarbeidsopbrengst vanweidebedrijven,LEI,1980.
- ProefstationRundveehouderij-Gevolgenvandesuperheffingvoormelkveebedrijven,Publ.Nr.29,1984.
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1)

0,25 aangehouden 1). Inverbandmet teverwachtenonderbezettingsverliezen isvoordetoegevoegdewaardeeeniets
hogere coëfficiënt (0,4)verondersteld.
Voorhet rundveedeelvandemengvoederindustrie ismedeop
grondvandeeerdergenoemde overwegingent.a.v.detotale
voederaankopen bijdewerkgelegenheid eencoëfficiënt 1,6
aangehouden.Methetoogoponderbezettingsverliezen isvoor
de toegevoegdewaardevaneenietshogerecoëfficiënt (1,8)
uitgegaan.Inhet tweedeenderdekwartaalvan1984lagde
produktievanrundveekrachtvoeder ongeveer20%lagerdaneen
jaartevoren.Ermoetechter rekeninggehoudenwordenmet
het feitdathetvergelijkingsniveau,vanwegehetongunstige
weer inhetvoorjaarvan1983,uitzonderlijk hoogwas.
Voorts isaannemelijkdatinhet stalseizoendeteruggang
minder zalzijn.Bovendienmoet eenzekere "overreactie"
niet uitgeslotenwordengeacht:alseerstereactieopdebeleidswijziginghaddeveehouderweinig anderemogelijkheden
danbezuinigenop(kracht-)voeder.
Zoalseerderaangegeven,isvoorderundvleesproduktie per
saldoeendalingvan0,5%perprocentmindermelkverondersteld.Ditbetreftdusdesituatiepereind 1985.Aanvankelijk treedteensterke toenamevanderundveeslachtingenopinverband metdeinkrimpingvandemelkveestapel.
Schattingenvoor 1984komenuitopruim20%meerrunderslachtingen.Indetweedehelftvan1985zalzichechter
weer eendalingvanrundveeslachtingenvoordoen.
Voordekalvermesterijendedaarmede samenhangendeactiviteiten (inclusief dekalvermelkindustrie)ist.a.v.inkomen
enwerkgelegenheid eendalingvanbijna 1,5%per procent
mindermelkaangehouden.Ditcijfervloeit voortuitdeeerdergenoemdeveronderstellngen t.a.v.deinkrimpingvande
veestapel.Daarbijisrekening gehoudenmeteen (beperkte)
verschuiving vankalfsvlees-naar rundvleesproduktie enmet
eendalingvandeuitvoer vannuchterekalverenmet2%per
procent mindermelk.
Voordetoeleveringenaandemelkveehouderij(excl.veevoeder)iszoalsgezegd eencoëfficiënt vangemiddeld0,4verondersteld.Voor alleoverige samenhangende activiteiten,
duso.a.detoeleveringenaandemengvoederindustrie envan
niet-agrarische grondstoffenaandezuivelindustrie,isvoor
zoverhetdienstenetc.betreft eencoëfficiënt 1aangehoudenenvoordeandere toeleveringenvan0,5.Gemiddeldkomt
de coëfficiënt voordezebedrijfstakkenopcirca0,8.

Uitdenota "Effectenvandesuperheffing opdewerkgelegenheid indezuivelindustrie"-eenbijlagebijdeagendavan
deopenbarevergadering vanhetBestuurvanhetProduktschap
voor Zuivel-valtaf teleidendatperprocentmindermelk
eendalingvandewerkgelegenheid van0,26%wordtverwacht.
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2.2 Resultaten
Gevolgenvoor inkomenenwerkgelegenheid
Tabel2.1 geeft eensamenvattend overzichtvanderesultaten
vandebeschreven berekeningen.Daaruit blijktdat inde(geconstrueerde)uitgangssituatie detotalemetdemelk-enkalfsvleesproduktie samenhangende toegevoegdewaardezo'n9miljard gulden
bedraagt ende totalesamenhangendewerkgelegenheid ongeveer
130.000arbeidsjaren.Ditkomtovereenmetzo'n3%vanhet
NationaalProdukt,respectievelijkdetotalewerkgelegenheid bij
bedrijfslevenenoverheid.
Uithetoverzicht blijktvoortsdathettotaleverliesaan
toegevoegdewaardealsgevolgvaneenmet7,6%verminderdemelkproduktie opbasisvandeeerder aangegeven veronderstellingen
ongeveer460miljoengulden zoubedragen.Dit iscirca5%vanhet
totalesamenhangende inkomen.Vanhetgenoemdebedragkomtongeveer45% tenlastevandeprimaire sector (vooraldemelkveehouderij)enongeveereenkwartvoor rekeningvandevoedings-en
genotmiddelenindustrie.
Hetaldusberekende totaleverliesaanwerkgelegenheidbedraagt (excl.investeringseffecten)circa3.200arbeidsjaren,
waarvan ruimeenvijfdedeel indeprimaire sectorenruimeen
derdedeel indevoedings-engenotmiddelenindustrie.Zo'n40%
komtdusvoorrekeningvandeoverigebedrijven.Vanditdeel
heeft ongeveer tweederdebetrekkingophandel,verkeerendiensten.Hierbijdient bedacht tewordendatdedistributievanzuivelprodukten nadefabriekbuitenbeschouwing isgebleven.
Uitgedrukt inprocentenvandetotalesamenhangendewerkgelegenheid komthetverliesaanarbeidsplaatsen overeenmet
ongeveer2,5%.Metbetrekking totdedalingspercentages vande
afzonderlijkebedrijfstakkenzijeropgewezendatalleendemet
demelk-enkalfsvleesproduktiesamenhangendewerkgelegenheid in
debeschouwingen isbetrokken.Veelalbetreft dit slechtseen
(klein)deelvandetotalewerkgelegenheid vandebetrokkenbedrijfstak,zodathetdalingspercentage voordegehelebedrijfstak
beduidend lagerkanzijn.Zoheeftdewerkgelegenheid indemengvoederindustrievoorongeveereenderdedeelbetrekkingopdegenoemde produkten.Ditneemtnietwegdatdemengvoederindustrie
(endekalfsvleesverwerkendeindustrie)bijdeaangegevenveronderstellingenverhoudingsgewijsdemeestenadelenondervindt.Ter
illustratiemogedienendathetverliesvan3.200arbeidsplaatsen
overeenkomtmet0,07%vandetotalewerkgelegenheid inNederland.
Eenvraag inditverband isinhoeverrehetberekendeverliesaan
arbeidsplaatsen ook totuitingzalkomenineenwerkelijketeruggang.Aannemelijk isdatvooreen(beperkt)deeleenzekeremate
vanonderbezetting zal (moeten)wordengeaccepteerd,zekerop
kortetermijn.
Eennauwkeurige regionale specificatievanhetverliesaan
arbeidsplaatsen isnietmogelijk.Eenindicatiekanwordenver16
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kregendooruit tegaanvandeveronderstelling datdespreiding
vandezeverliezen correspondeert metdeverdelingvandemelkproduktie.Onderstaand overzicht ishetresultaat.

Tabel2.2 Globale schatting vandewerkgelegenheidsvermindering
per regio1)
Regio

Noord
Oost
West
Zuid
Totaal

aandeelmelk- afgeleid ver- idem,in%
produktie
liesarbeids- regionale
1983(%) 2)
plaatsen
actieveberoepsbev.in
19833)

30
31
19
20

960
990
610
640

100

3200

0,2
0,1
0,03
0,07
0,07

1) Exclusief eventueleeffectenviabestedingenenviainvesteringen.
2) Bron:ProduktschapvoorZuivel:Statistisch Jaaroverzicht
1983,p.49.
3) Berekend uit:Eurostat-Jaarboek Regionale Statistiek1984.

Zoals-gegevendeveronderstellingen,deverdelingvande
melkproduktie envandeeconomische activiteiten inhetalgemeen-voordehand lag,zullendegevolgenhetsterkstmerkbaar
zijninhetNoorden (Groningen,Friesland,Drente)eninhet
Oosten (OverijsselenGelderland)vanhetland.
Inparagraaf2.1werd reedsopgemerkt,dat nietkanworden
uitgeslotendatnaastdetotdusverrebehandelde effecten,ook
gevolgen optredendievoortvloeienuiteenteruggang indebestedingenalsgevolg vandevermelde inkomensdaling.Uit schattingen
metbehulpvande input-output tabelvaltafteleidendatdeze
bestedingseffecten-als zezichvoordoen-intotaalhoogstens
ongeveerhalf zogroot zijnalsdetotdusverreberekendegevolgen.Daarbijisreedsrekening gehoudenmetdeeerder aangenomen
afwezigheid vaneenbestedingseffectbijdemelkveehouders.De
genoemde verhouding isberekend onderdeveronderstelling datde
consumptieve bestedingenvoorelkesector volledig endogeenzijn
bepaald;d.w.z.wanneerhet inkomengeheelwegvalt,dandalenook
debestedingen vandebetrokkenen totnul.
Dezeveronderstelling lijktaanvechtbaar.Indeeerste
plaatsomdat nietvaststaat dathetberekendeverliesaanarbeidsplaatsen ookdaadwerkelijk vertaald zalworden ineeneven
grootaantalontslagen.Indetweedeplaatsomdatviadesociale
18

uitkeringen (vooralwegenswerkloosheid)eendeelvanhetkoopkrachtverlieswordtopgevangen.Daardoorkanechterweleldersin
deeconomiedekoopkracht (vandeoverheid ofvandegenendiede
socialepremiesmoetenopbrengen)negatiefwordenbe'invloed.Maar
daar staatwellicht eenbezuiniging opdeoverheidsuitgavenals
gevolg vandeverandering vanhet zuivelbeleid tegenover.Hetis
derhalvenietonaannemelijkdathet "uitsmeren"gepaard gaatmet
eenafzwakking vandenegatievekoopkrachtimpuls.Wanneermenzou
aannemendatdeconsumptievebestedingen toteenbedrag ter
groottevanhetminimumloonperarbeidskracht exogeenenvoorhet
overigeendogeenzijnbepaald,dankomthet totale "bestedingseffect"opcirca75miljoengulden.Hetbijbehorendewerkgelegenheidsverlies zouindeordevan500à550arbeidsjarenliggen.
Benadruktmoetwordendatdezecijferseensterkhypothetischkarakterhebben.
Gevolgenvoordeagrarische handelsbalans
Totdusverre isalleenaandacht besteedaanwerkgelegenheids-eninkomenseffecten;degevolgenvoordeagrarischehandelsbalansenmeer inhetalgemeendelopenderekeningvandebetalingsbalans zijnbuitenbeschouwing gebleven.Dezeeffecten
zijn (nog)nietdoorgerekend, zodatvolstaanmoetwordenmetde
volgende indrukken.
Eenbelangrijk gegeveninditverband isdat,opbasisvan
deeerderaangegevenveronderstellingen,deinvoervanveevoedergrondstoffenmet ongeveer 150à250miljoenguldenzouverminderen.Wanneerdelagere produktievanrund-enkalfsvleesgeheel
tenkostevandeexport zougaan,zouhetnadeeldaarvanvoorde
agrarische export,bijgelijkblijvende prijzen,indezelfdeorde
vangrootte liggen.Wanneerverderwordtaangenomen dateeneventueledalingvandezuiveluitvoerwordtgecompenseerd dooreen
lagere zuivelinvoer inverband meteenteruglopenvandegeïntervenieerdehoeveelheden,danzoudushetsaldovandeagrarische
handelsbalansweinig veranderen.Heteffectopdit saldo zoueen
paarhonderdmiljoenguldennegatief zijnbijdeveronderstellingendata)delagere zuivelproduktie geheel tenkostegaatvande
uitvoervanboter enmagere-melkpoeder naarderdelandenenb)
vanbeideproduktendeinvoer-vooralvoormaligeinterventievoorradenuitandereEG-landen-met 10%vermindert.Bijdeze
becijferingen isuitgegaanvanongewijzigde prijzenenzijnde
betalingsbalanseffectenvandegeldstromen tussenNederland en
"Brussel"buitenbeschouwing gelaten.Concluderend kanwordengesteld datdeinvloed vandeonderhavigevermindering vandemelkproduktieopdeagrarischehandelsbalans beperktis.
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3. Gevolgen van lagere investeringen

3.1 Uitgangspunten
Hetkwantificerenvanderepercussies vaneenvermindering
vandemelkproduktie voordeinvesteringen iszeerproblematisch.
Men zoukunnenaannemendat zowelindemelkveehouderijalsinde
zuivelindustrie-degevolgenvaneeneventueleverminderingvan
de investeringen inanderebedrijfstakkenzijnbuitenbeschouwing
gelaten-devervangings-endiepte-investeringen grotendeelsop
peilzullenblijvenendatdeuitbreidingsinvesteringen geheel
wegvallen.Het probleemisechterdatde investeringsbedragen
nauwelijks zijnuit tesplitsennaardegenoemdecategorieën,
omdat deze indepraktijkvaak sterkzijngekoppeld.
Melkveehouderij
De investeringen ingebouwenendodeinventaris opdeLEIweidebedrijven bedroegen in1982/83intotaalongeveer 1.050miljoengulden.Indejaren 1978/79,1979/80en1980/81warendeze
investeringen,waarschijnlijk tendeleonder invloed vandeWIR,
aanmerkelijk hoger.In1981/82lagenzijopeenlagerniveau.Medevanwegezekereverzadigingseffecten-vrijwelallemelkveehoudershebbeneenmelktank ennaar schatting isinmiddels tweederde
vandemelkkoeiengehuisvest ineenligboxenstal-lijkthetrealistischom1982/83alsreferentiepeilaantehouden.Weliswaar
zaldeautomatisering (enmisschienrobotisering)indemelkveehouderijleiden toteenverdere concentratievandeveestapelin
grotere eenhedenendus totnieuweinvesteringen,het isechter
onwaarschijnlijkdatbijachterwegeblijvenvandesuperheffing,
zeker indeeerstkomende jaren,weer zouzijnteruggekeerd naar
hethoge investeringspeil vanenkele jarengeleden.
Vandeinvesteringen ingebouwenvanintotaal540miljoen
guldenhadnaarschatting zo'n65%,duscirca350miljoengulden
betrekking oprundveestallen 1). Vande rentesubsidie-aanvragen
isbekend datdebouwvaneennieuwe stalgepaardgaatmeteen
uitbreiding vandemelkveestapelvanindoorsnee45totgemiddeld
circa70koeien.Aannemendedatdezeinvesteringengeheelbetrekkinghebbenopnieuwbouwzoumendusruimeenderdedeelalsuitbreiding enderestalsvervangings-ofdiepte-investeringenkunnenzien.Hetuitbreidingsdeel komtdanovereenmetcirca115

1) VolgensLEI-Publikatieno.3.218 (Vanbedrijfsuitkomstentot
financiële positie,1981/82)figuur4.2,had in1979/80en
1980/81 80à85%vandeinvesteringen ingebouwen betrekking
op stallen,enin1981/82circa60%.
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miljoen gulden,ofwelmet ruim20%vanheteerdergenoemdebedrag
van540miljoen voorde totale investeringen ingebouwen.Alsdit
percentageookwordtaangehoudenvoordeinvesteringenindode
inventaris zoudedalingvandeinvesteringen indemelkveehouderijintotaaldusongeveer210miljoengulden (per jaar)kunnen
belopen.Hierbijisimpliciet verondersteld datdeuitbreidingsinvesteringen geheelwegvallen endatdeoverigeinvesteringenop
peilblijven.Dezeveronderstellingen lijkennietonaanvechtbaar.
Geziendeleeftijdsopbouwvandemelkveehouders endemogelijkheid omviagrondverwerving demelkproduktie tevergroten zullen
deuitbreidingsinvesteringen nietgeheelwegvallen.Wanneereen
"wegvalpercentage"van75wordtaangehouden,zoudedalingvande
investeringen circa 160miljoenbedragen.Ditbedrag ligt indezelfdeordevangrootte alsdeinhetvorigehoofdstuk berekende
inkomensteruggang indezesector.Terzijde zijvermeld datdeze
investeringsteruggang sterker isdandiewaarmeehetETIFrekeninghoudt.
Het laatstgenoemde bedragmoetalseenminimum-variantwordenbeschouwd.Uitbreidings-envervangingsinvesteringen zijnnamelijknauwmetelkaarverbonden;eenveehouder zalinderegel
geennieuwe stalbouwenwanneerdezenietgroterkanzijndande
oude.Menzou,bijwijzevanmaximum-variant kunnenveronderstellendat-afgezienvanuitzonderingsgevallen inruilverkavelingsgebiedene.d.-debouwvannieuweligboxenstallen grotendeels
wegvalt.Delaatste jarenwerdenergemiddeld ongeveer900van
deze stallengebouwd,met eengemiddelde prijsvannaarschatting
300.000gulden.Onderdeveronderstelling dathet tebouwenaantaldaalttot200per jaarzouditeenterugvalvandeinvesteringen ingebouwenbetekenenmet210miljoengulden,ofwelcirca
40%vanhet totale inrundveestallengeïnvesteerde bedrag.Ten
aanzienvandeoverige investeringen isindezevariant-volledig arbitrair-eendalingvan30%verondersteld.
Dat dergelijke dalingspercentages nietonmogelijk zijn
blijktuitdecijfersvanhetCBSinzakedebouwvanmelkveestallen:volgensgegevensopbasisvanaanvragenvoorbouwvergunningenwasdegeplande bouwsom inhet tweedeenderdekwartaalvan
198465%,resp.55%lagerdanindeovereenkomstige periodevan
1983.Bijdeze terugval speeltookdeverslechterde inkomenspositie indemelkveehouderijeenrol.Voorts iserwaarschijnlijk
sprakevaneenzekere "schrikreactie",terwijldemeesteveehouders,naaraangenomenmagworden,meerbezig zijngeweestmetde
aanpassingsproblemen vanhetmoment,danmethetopstellenvan
bouwplannen.Eenbeperktherstel isdaaromnietuitgesloten.Op
grond vandeze overwegingen lijktdeindetweedevariantveronderstelde teruggang van40%geenonredelijkekeusvooreenmaximumvariant.
Eenderdevariant zoukunnenwordenberekend doordebrutoinvesteringen ingebouwenvandeLEI-weidebedrijventevergelijkenmetdeafschrijvingen. In1982/83bedroegende laatsteruim
70%vandeeersteenwarendenetto-investeringen dusgelijkaan
21

eenkleine30%vandebruto-investeringen.Verondersteld zoukunnenwordendatde totaleInvesteringenvandeweidebedrijvenonder invloed vandewijziging vanhet zuivelbeleid met30%afnemen.Aangezien deuitkomstenvandezevariant tussendievande
beide andere inliggen,blijft eenverdere uitwerking achterwege.
Zuivelindustrie
Evenals voordemelkveehouderij zijnvoordeveronderstelde
teruggangvandeinvesteringen indezuivelindustrie eenaantal
variantenmogelijk.De investeringen indezuivelindustriebedroegen inde jaren1980-1983gemiddeld ongeveer400miljoenguldenper jaar,terwijldeafschrijvingen-opbasisvanvervangingswaarde-geschatkunnenwordenopca.280miljoengulden1 ) .
De netto-investeringen kwamendusovereenmet30%vandebrutoinvesteringen.Hetgenoemdebruto-investeringsbedrag isvrijhoog
inverband met belangrijke herstructureringen. Het isaannemelijk
datdeafschrijvingsbedrageninderegelworden geherinvesteerd,
teneinde hetproduktieapparaat oppeil tehouden.Voortszullen
denetto-investeringen,onderanderegericht oparbeids-enenergiebesparingen enmilieuinvesteringen,voor eendeeloppeil
(moeten)blijven.Opbasisvandezeoverwegingen tekent zicheen
maximale teruggang vandeinvesteringen indezuivelindustrie in
deordevangroottevan20%af.
De tweedevariant gaatuitvandehypothese datde teruggang
indeinvesteringen beperktblijft totdesectorenboterenmagere-melkpoeder,debeide interventieprodukten.Daarnaast iseen
beperkte dalingvandealgemene investeringen (transport etc.)
verondersteld. OpbasisvangegevensvanhetProduktschapvoor
Zuivel2)latendedirecteafschrijvingskostenvoorboterenpoeder zichschattenopresp.8en 12miljoengulden.Daarbijkomt
eenbedragvannaar schatting 15miljoenguldenaanafschrijvingskosten inhetkadervanhet transport endev&órbewerking
vandebetrokkenmelk.Intotaalkunnendeafschrijvingskosten
voordeze sectorenduswordengesteld opzo'n35miljoengulden,
hetgeen overeenkomt met12à13%vandetotale afschrijvingenvan
de zuivelindustrie.Hetaandeel indeinvesteringen vandezesectoreniswaarschijnlijk hoger geweestgelet opderelatief sterke
produktiestijging. Inde jaren1980-1983bedroeg dezevoorboter

1)

2)
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Gebaseerd opartikelen,gepubliceerd in:Zuivelzicht,1982,
p.813;idem,1983,p.1073;idem,1984,p.773,aangevuld
metmondelinge informatie vandeauteur,drs.J.D. Landheer
(FNZ).
Produktschap voorZuivel,KostencommissieZuivelproduktenRapportbetreffende hetonderzoeknaardekostenvanver
werking vanmelk totboter,kaasenmelkpoeder overhetjaar
1982endevoorcalculatie 1984,(zonder jaartal),aangevuld
metmondelinge informatie vanDrs.H.P.H.J. Broekhuijse,PZ.

8,5%per jaarenvoormagere-melkpoeder ruim9%per jaar.Aangehoudenisvaneenaandeelvandezeprodukten indetotalebrutoinvesteringênvan17%.Opbasisvandezeaannamesendeeerder
vermelde investerings-enafschrijvingsbedragenlaat zichvoorde
beide sectorensamen (plustransport etc.)eengemiddeldenettoinvestering vanongeveer35miljoenguldenper jaarberekenen.
Ditkomtovereenmetbijna9%vandetotale bruto-investeringen
vandezuivelindustrie.Indezerekenvariant isverondersteld dat
denetto-investeringen indegenoemde sectorengeheelwegvallen
enisvoordedalingvandetotale investeringeneenpercentage
van10aangehouden.Erzijopgewezendatditpercentage tamelijk
gevoelig isvoordeveronderstelling tenaanzienvanhetaandeel
vandeboter-enpoedersector indetotale investeringen.Stelt
menditbijvoorbeeld op25%i.p.v.op 17%,dankomthet aandeel
indenetto-investeringen op17%i.p.v.9%.Aandeanderekantis
nietbijvoorbaat uit tesluitendatookindeboter-enpoedersectordenetto-investeringen slechtsgedeeltelijkwegvallen,
bijvoorbeeld inverbandmet energiebesparing ofherstructurering.

3.2 Resultaten
Deinvesteringen ingebouwenendodeinventaris indemelkveehouderijbedroegen (in1982/83)1.050miljoengulden,dievan
de zuivelindustrie400miljoengulden.Degecumuleerde toegevoegdewaarde inbouwnijverheid eninstallatiebedrijvenomvatongeveer63%vandebruto-produktiewaarde.Detoegevoegdewaardeper
arbeidskrachtwasongeveer61.000gulden.Hettotalemetdebedoelde investeringen samenhangend inkomeninbouwnijverheid,in-

Tabel3.1 Daling toegevoegdewaardeenwerkgelegenheid inbouwnijverheid eninstallatiebedrijvenalsgevolgvan
vermindering investeringen inmelkveehouderijenzuivelindustrie
Veronderstelde teruggang
investeringen (%)
Melkve:ehouderij
gebouwen

I
II
III
IV

15
40
15
40

dode
inventaris
15
30
15
30

Vermindering

Zuivelindustrie

tot.inv.
(mln.gld.)

10
10
20
20

200
410
240
450

bouw-eninstallbedr.
toegev.
werkgeleg.
waarde
(arbeids(mln.gld.)jaren)
125
260
150
285

2.050
4.260
2.460
4.670
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stallatiebedrijven etc.bedroeg dusruim900miljoenguldenende
totalewerkgelegenheid bijna 15.000arbeidsjaren.Ditlaatste
aantalkomt overeenmet4à4,5%vandetotalewerkgelegenheid in
dezebedrijfstak(ken).
Opbasisvandezegegevensendeeerdervermeldeveronderstellingenlatenzichdeintabel3.1weergegevenresultatenberekenen.
Zoals teverwachtenwas lopenderesultatenvandeverschillende rekenvarianten sterkuiteen:voorwatbetreftdedalingvan
het aantalarbeidsplaatsen indebouwnijverheid eninstallatiebedrijvenvancirca2.000totongeveer4.700.Dezegrotespreidinggeefteenindicatie vandegrotematevanonzekerheid ten
aanzienvandevermindering vandeinvesteringenalsgevolgvan
devermindering vandemelkproduktie.Ondanksdezeonzekerheid
lijktdeconclusiegerechtvaardigd datdoordewijzigingvanhet
zuivelbeleid de toegevoegdewaardeinbouwnijverheid eninstallatiebedrijvenmetenkelehonderdenmiljoenenguldens zaldalenen
dewerkgelegenheid met enkeleduizendenarbeidsplaatsen.
Debovenstaande becijferingenhebbenbetrekking opeentermijnvan-omdegedachten tebepalen-anderhalf àtwee jaar.In
eerste instantiekandeterugval indeinvesteringennogsterker
zijn.Voordelangere termijnmag eenzekerherstelwordenverwacht.Daarop zalindevolgende paragraaf naderwordeningegaan.
Bijbovenstaande berekeningenmoetbedachtwordendatalleen
demogelijke teruggangvandeinvesteringenindemelkveehouderij
endezuivelindustrie ismeegenomen.Hetisnietuit tesluiten
dat ook inbijvoorbeeld dekalvermesterij,derund-enkalfsvleesverwerkende industrie enindemengvoederindustrie deinvesteringenomlaag zullengaan.Daarbijgaathetechteromaanzienlijkkleinere bedragendanbijdeeerstgenoemde bedrijfstakken.
De investeringen indeslachterijenenvleesverwerkende industrie
bedroegendelaatste jaren100à150miljoenguldeneninde
mengvoederindustrie 150à200miljoen.Inbeidegevallenkan
hoogstenseenderdedeelworden toegerekend aanrundveehouderijen
kalvermesterij.Intotaal zoudatduseenbedragvan80à120
miljoengulden bedragen.Zelfsbijeenaanzienlijkematevanvermindering vandeze investeringenkostdit "slechts"eenpaarhonderd arbeidsplaatsen indebouwnijverheid eninstallatiebedrijven.Er isgeen rekening gehoudenmetafgeleideeffecten,zoals
dievoordetoeleveringenaandebouwnijverheid isenmetmogelijke uitdeverlaging vandeinvesteringenvoortvloeiendebestedingseffecten.
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4. Gevolgen op langere termijn

Voorspellenmoeilijk
Deeffectenvandewijziging inhetzuivelbeleidvoorde
langere termijnzijnnieteenvoudig aantegevenennogmoeilijkertekwantificeren.Debelangrijkste redendaarvanisdatdegenendiedebeleidswijziging "aandenlijve"ondervinden,vooral
deveehouders,hungedrag ineconomisch opzicht zullenwijzigen,
teneindedenadelige gevolgen teontwijkenoftecompenseren.Het
aantalmogelijkhedendaartoeisdermategrootdatvoorspellingen
daaromtrent nauwelijks zijnoptestellen.Daaromzalinhetvolgendewordenvolstaanmeteenvoornamelijkkwalitatievebeschouwingovermogelijkhedenenwaarschijnlijkheden.
Cruciaalvoordelangere-termijn-effectenishetgedragvan
demelkveehouders.Ditwordto.a.beïnvloed doorhetbeleid.Wanneerbijvoorbeeld demelkveehouders doormiddelvaneenhogere
prijs zoudenwordengecompenseerd voordeinkomensteruggangdie
voortvloeit uitdesuperheffing,zullenzijwaarschijnlijkanders
reageren danwanneereendergelijke compensatie achterwege
blijft.Ookeeneventueleverruimingvandeoverdraagbaarheid van
de leveringsrechteneneenloskoppelingvandezerechtenvande
grond zalvaninvloed zijn.Ineerste instantiewordt inhetnavolgende uitgegaanvanhetvigerendebeleid.
Meer ofminderveevoeder?
Watdeverdere ontwikkeling vandeveestapelendeaankopen
vanvoederbetreft zijnertwee "scholen".Deeerstezegtdatde
melkveehouders zullendoorgaanmethetfokkenvanhoogproduktieve
melkkoeienendemelkveestapel dusinrelatief sneltempozullen
inkrimpen.Erisdannaverloopvantijdmindergrondnodigvoor
demelkveehouderij.Erzoudaneenrundveehouderijontstaanmet
enerzijdshoogproduktieve,veelkrachtvoedergebruikendemelkkoeienenvansterkopdeproduktievanrundvleesgerichtekoeien
anderzijds.Het isnietuitgeslotendatdezeontwikkelinggepaard
zalgaanmet eentoenemende specialisatievandebedrijvenop
melkproduktie,respectievelijkvleesproduktie.De tweede"school"
meent datdemelkveehouder zichmeerzalrichtenopdubbel-doelkoeien (zoalsdeMRY-koeien),diemindermelkgeven,minder
krachtvoerenrelatiefmeer ruwvoedergebruiken.Indezevariant
blijft ermeergrasland nodigvoordemelkveehouderijenhoudtde
rundveehouderijeenmeerhomogeenkarakter.
Welkevandebeide "scholen"gelijkkrijgtismoeilijkte
overzien.Dedoordeeersteschoolaangegeven richting sluithet
meest aanbijderecenteontwikkelingen indeNederlandsemelkveehouderij.Ookopgrondvandeteverwachtenprijsverhoudingen
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lijktdeeersteschoolhogereogentegooien:deprijsverhouding
vanmelkenkrachtvoer zaldoordesuperheffing eerderverbeteren
danverslechteren,terwijlvoorderundvleesprijswellichthet
tegendeelgeldt (zieookverderop).Eenlaatsteargument voorde
waarschijnlijkheidvandeeerstgenoemde zienswijze isgelegenin
demogelijkheden tot "robotisering"vanhetmelken.Deze zaler
ondermeer toeleidendatdoorhetmeerderemalenperdagmelken
deproduktie perkoeendushetkrachtvoederverbruik zalstijgen.
Ookdehierbijnoodzakelijkeruimtelijke concentratievande
koeienzoupositievegevolgenvoorhetkrachtvoedergebruik kunnen
hebben.
Wanneerdeeerste "school"gelijkkrijgt zouhetkrachtvoederverbruik perkoehogerzijn,maarhetaantalmelkkoeienlager,
zodatnognietbijvoorbaatvaststaathoehettotalekrachtvoederverbruik zichzalontwikkelen.Inelkgevalmagwordenaangenomendateenzekerherstelzaloptredennadescherpe terugval
in1984.Oplangeretermijnzoubijhetgelijkvandeeerste
schoolhetkrachtvoederverbruik als "stabieltotietsstijgend"
kunnenwordenomschrevenenbijhetgelijkvandetweedeschool
als "stabiel totietsdalend".
Bijeenblijvende beperkingvandemelkproduktie zaler
vroegeroflatergrasland (ofmaisland)gaanvrijkomen.Inde
specifiekeweidegebieden,waardegrond alleenvoorgraskanwordengebruikt,zalditwaarschijnlijk toteenuitbreidingvande
schapenhouderijenwellicht totenige toenamevanderoodvleesproduktie leiden.Inbeidegevallenzalsprakezijnvaneenextensivering vanhetgrondgebruik.Indeanderegebiedenbestaan
ermogelijkheden omdevrijkomendegrond (zaaiklaar)teverhuren
voorakkerbouw-oftuinbouwprodukten,dezeproduktenzelfvoort
tebrengenmet inschakeling vandeloonwerker ofbijvoorbeeld
snijmaistetelenvoor (stieren-)mesterij.Ditlaatsteis,mede
vanwegedevrijgekomen stalruimteendevrijgoede inpasbaarheid
inhetmelkveebedrijf,waarschijnlijkniethetminstaantrekkelijkealternatief.Zoweleenextensivering inhetgebruikvandelenvanhetgrasland alseenomschakeling opakkerbouwgewassen,
zalhetverbruikvankunstmest,vooralstikstof,negatiefbeïnvloeden.
Meerofminderrundvlees?
Bijeenmedio1984gehoudenenquêtewerdendegenoemdeactiviteiten (schapenhouden,stierenmestenenhetverbouwenvanvoedergewassen)hetmeestalsalternatieveactiviteitenvoordelangere termijngenoemd 1 ) .Doordezeaccentverschuiving zoudeuit
de inkrimping vandemelkveestapelvoortvloeiende teruggangvan
derundvleesproduktie tendelegecompenseerd kunnenworden.Op

1) Amro-onderzoekindemelkveehouderij,PersberichtAmro-bank,
oktober1984.
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lange termijngeldtditwellicht nogsterker,omdatdanhetzij
eenzekereverschuiving inhetfokdoelvanderundveehouderijin
derichtingvanmeervleeskanoptreden,hetzijeengroterdeel
vandemelkkoeien zalwordengelnsemineerdmet spermavan typischevleesrassen.
Devraag isofdewellicht teverwachtenverschuivingenin
derichtingvanderundvleesproduktie persaldototeenintotaal
grotere rundvleesproduktie zullenleiden. Modelstudiesvoorde
Bondsrepubliek 1)endetotaleEG2)wijzenmeeropeenbeperkte
stijgingdanopeendalingvanderundvleesproduktie,doordat
vrijkomendegraslandenworden "bezet"doorvleesvee,metname
zoogkoeien.OokdeervaringeninOostenrijk enZwitserland nade
invoeringvandemelkquotering,wijzeneerderopeenhogeredan
opeenlagererundvleesproduktie,hoeweldaarvoorookcyclische
aspectendeverklaringkunnenvormen.Gravert concludeert ineen
studienaardeervaringenvanmelkquoteringsregelingen datdeze
geenaanwijsbaar negatieve gevolgenhebbenvoorderundvleesmarkt 3 ) .Oostendorpmaaktmeldingvanramingendievoordehele
EGuitkomenopeendalingvanhetaantalslachtingenvanvolwassenrunderenmet3à3^%eneenvermindering vandetotalerundvleesproduktie 4). Geziendesterkeverbondenheid vanmelkproduktieenrundvleesproduktie inWest-Europa zoumenopheteerste
gezichtgeneigd zijndelaatsteprognose teonderschrijven,maar
denkbaar isdatdatdekoppelingvanmelk-envleesproduktievrij
gemakkelijkwat losserkanworden.Daarbijvalt tedenkenaan
zoogkoeienenaankruisingenmetvleesrassen,waardoorzowelhet
aantalmestrunderenalshetgemiddeld gewichtomhooggaat.Niet
uit tesluitenisdatditlaatstededoorslag geeft-hetgemiddeld gewichtvanmestrunderen ligtnogalwathogerdandatvan
(ex-)melkkoeien-endatdetotalevleesproduktie toeneemt.Aannemelijk isdatvrijkomend grasland inhetalgemeenbenutzal
worden,vooral voor rundvleesproduktie envoorschapenhouderij.
WaarindezeaanpassingsprocessenvoorNederland uiteindelijk zullenresulteren isnietgeheelduidelijk;eenomvangrijkestructureleverlagingvanderundvleesverwerkende activiteiten isin
iedergevalonwaarschijnlijk,terwijlvoordemetdeschapenhouderijsamenhangende activiteitenopeentoenemingmagworden
gerekend.

1) A.Henze,enJ. Zeddies-FürundWedervonKontingentierungsmassnahmenaufdemMilchmarktderEG.In:Agrarwirtschaft28 (1979)8,blz.226e.v.
2) R.WolfframenK.Hoff-Kosten-NutzenanalytischerVergleichvonMilchmarktordnungsystemen. In:Agra-Europe
(DuitseEditie)23 (1983),6juni.
3) H.O.Gravert-AusländischeErfahrungenüberAuswirkungenvon
QuoteregelungenaufdieMilcherzeugung.InKielerMilchwirtschaftlicheForschungsberichte,36 (1984),H.3.
4) Zuivelzicht77 (1985),blz.18en19.
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Eenblijvende inkrimpingvandekalvermesterijendusvande
kalvermelkindustrieendekalverslachterijenlijkt,gegevenhet
kleinere aantalbeschikbare nuchterekalveren,voordehandte
liggen.Voordekalvermesterijzalhetmoeilijk zijnomdehogere
aankoopprijzen vandeminder talrijkenuchterekalveren tecompenseren doorhogere opbrengstprijzen.Een ontsnappingsmogelijkheid iseenvermindering vandeuitvoer vannuchterekalveren,
c.q. eentoenemende invoerdaarvan.In1983bedroegdeexportvan
nuchtere kalverenongeveer280.000stuks;omdeNederlandse kalvermesterijophetoudepeil tehouden zoueenverminderingmet
circa 200.000nodigzijn.
Aannemelijk isdatdearbeidsbeparende technischeontwikkelingen indemelkveehouderijzichondanksdesuperheffing zullen
voortzetten.Wellicht ineenwat trager tempo,omdatdetoepassing vanarbeidsbesparende technieken bijeenexpansieveontwikkelinggemakkelijker isdanineensituatievanstagnatie.Na
verloop vantijd zalerdusindemelkveehouderijarbeidvrijkomen. Ineendeelvandegevallenzalditgepaard gaanmeteen
beëindiging vandeberoepsactiviteiten doordeveehouders.Een
anderdeelvandezeonderbezetting zalmisschienvertaald worden
inkorterewerktijden,mitsdeinkomens indemelkveehouderij
nietblijvend onderdrukkomen.Aandezevoorwaarde zalalleen
voldaankunnenwordenbijeenverbetering vandeprijsverhoudingen. Ineenkrappere zuivelmarktmoet zulksnietuitgeslotenwordengeacht.
Evenwelzalvooreendeelvandevrijkomendearbeid eenalternatieveaanwendingwordengezochtendevraag isinwelke
richtingdit zalgeschieden.Genoemd zijnalderundvleesproduktieendeschapenhouderij.Eengedeeltelijke omschakelingop
akkerbouwzalwelvoorvrijkomendegrond,maarnauwelijksvoor
vrijkomende arbeid eenalternatief bieden.Daarnaast zalwellicht
eenenkelingniet-agrarischeactiviteitengaanontwikkelen,terwijl vooral indemelkveehouderijgebieden opdezandgrondenook
deintensieveveehouderijinditverband denodigeaandachtzal
krijgen.Devarkenshouderijendekuikenmesterijzoudendaarbijafgezienvandeproduktie vanbont,hertevlees,geitekaasenandere "exotische"activiteiten-devoorkeurhebbengekregenomdat
deze (nog)inbetrekkelijk kleineeenhedenkunnenplaatsvinden.
Indeeerdergenoemde studievanHenzeenZeddieswordtvoorde
Bondsrepubliek geconcludeerd dateenquoteringvandemelkproduktiezalleidentoteengroterevarkensvleesproduktie.Ofditin
dezelfdemate zalgeldenvoorNederland,waareenveelsterkere
ontmenging vandebedrijvenheeft plaatsgevonden,isdevraag.
Eeneventuele uitbreiding vandeintensieveveehouderijalsgevolgvaneengedwongenvermindering vandemelkproduktiezoude
negatievegevolgenvooro.a.demengvoeder-endevleesverwerkende industriegedeeltelijk ofgeheel-enmisschien zelfswelmeer
dandat-kunnen compenseren.Debegaanbaarheid vandeze"vluchtroute"zalindekomende jarenevenwelmindergemakkelijk zijn
dan inhetverledenvanwegedeaangekondigdewetgeving inzakede
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mestproblematiek. Indenoordwestelijkehelftvanhetland lijken
echter inprincipenogwelmogelijkhedenindezerichtingen.De
concurrentiepositie vandezegebieden tenopzichtevandezandgronden zalmet betrekking totdeintensieveveehouderijwaarschijnlijk verbeteren vanwege dereedsgenoemdemestproblematiek.
Investeringen enwerkgelegenheid inde zuivelindustrie
Doorbedrijfsbeëindigingkomenheffingsvrijehoeveelheden
vrij,dieaangecontinueerde bedrijvenkunnenwordengegeven.De
investeringen vandemelkveehouderijkunnenzichdanweerten
deleherstellen.Eenherstel tothetoudepeillijktookvoorde
langere termijnechter onwaarschijnlijk.Hierbijspelenookde
eerdergenoemde verzadigingsverschijnselentenaanzienvanmelktanksenligboxenstallen eenrol.Welzouderenovatie eneventuelevergroting vandeoudere ligboxenstallen dekomende jaren
meer investeringenhebbenopgeleverd.Derenovatie zouondanks
hetgewijzigde zuivelbeleid bijeenredelijke inkomensontwikkeling inprincipevooreendeel tochkunnenplaatsvinden,waarbij
vervangings-enuitbreidingsinvesteringen danminder sterkgekoppeld zijndaninhetverleden.Eenandere investeringsimpuls gaat
uitvandeautomatisering.Hetgewijzigde zuivelbeleid zalhierop
waarschijnlijk persaldoeennegatieve invloed hebben,omdat
vooralvoorkleinere bedrijvenautomatisering veelal slechtsrendabel iswanneer tegelijkertijdenigeuitbreiding kanplaatsvinden.Misschienwordteenzekerecompensatiegevondendoordatde
investeringen installenvooranderediereneenpositieve impuls
ondergaan.
Desterke stijgingvandearbeidsproduktiviteit indezuivelindustrie- tussen 1975en1982steegdeperarbeidskracht
verwerktehoeveelheidmelkmet circa5,5%per jaar-ginggepaard
met eenbeperktedalingvande totalewerkgelegenheid (2à2,5%
per jaar)dankzijdewassendemelkstroom.Aandatwassenisvoorlopig eeneind gekomeneneenvoortgaande arbeidsbesparende technischeontwikkeling zalindie situatie leiden toteensterkere
daling vandewerkgelegenheid.Aangeziengrotedelenvandezuivelindustrie inmiddels zeervergaand gemechaniseerd engeautomatiseerd zijn,zaldeprocentuele dalingwaarschijnlijkminder
zijndanopgrond vande tendensenuithetverledenverwachthad
mogenworden.Eendalingmet 3%per jaar zouvoordezuivelindustrie overeenkomenmet circa600arbeidskrachten perjaar.
Export
Metbetrekking totdeontwikkeling vandeexportoplangere
termijnkanophetvolgendewordengewezen.Opheteerstegezicht
zoueenlagere produktie eenkleinere zuiveluitvoer doenveronderstellen.Ofdit inderdaad hetgeval zalzijn,hangt echtervan
deafzetmogelijkheden af.De situatievan 1983,waarinruim20%
vandeNederlandsemagere-melkpoederproduktieenruim35%vande
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boterproduktiede interventievoorraden hebben "versterkt",geeft
een indicatie datdeproduktie nietdebeperkende factorvoorde
uitvoerwas.GezienhetaandeelvandeEGopdewereldzuivelmarkt
mag ervoortsvanwordenuitgegaan datdewereldmarktprijzenals
gevolg vandeproduktievermindering indeEGeenopwaartseffect
ondervinden.Ook zoubijvoorbeeld deNederlandse condensexport
minder concurrentie kunnenondervindenvan"recombined-milk",
voor zoverdezewordtvervaardigd metuitdeEGafkomstigmageremelkpoeder.DeNederlandse zuivelindustrie en-exporthandel heeft
in1981laten ziendatzijdankzijeengrotematevanflexibiliteit ookin(ofmisschien juist in)eenwatkrapperemarktuitstekende resultatenweet tebehalen.Inditverband zijeropgewezendatdeNederlandse zuivelindustrie invergelijkingmetandere landenweinig interventieprodukten voortbrengt endusmeer
vaneenkrapperemarktvanniet-interventieproduktenzalkunnen
profiteren.Tenslotte:degetroffenmaatregelenhebbenooktot
gevolg datde(potentiële)concurrentievanandereEG-landenaan
bandenwordtgelegd.
Verhandelbare quota
Bijdezebeschouwing overdeeffectenoplangere termijnis
totnu toeuitgegaanvandevigerendeuitwerking vandesuperheffing.Eeninmiddels indiscussiegebrachte beleidsvariant betreft
hetvergemakkelijken vandeoverdracht vandequota,doordeze
los tekoppelenvandegrond.Wanneerdaartoe zouwordenbesloten
zouhetconcentratieproces vandemelkproduktie opeenkleiner
aantalbedrijven-enmisschien eenkleineraantalkoeien?snellerverlopendanbijongewijzigd beleid.Het iszelfsniet
uit tesluitendathetherstructureringsproces snellergaatverlopendanbijafwezigheid vanhetquoteringssysteem hetgevalzou
zijngeweest,omdatouderemelkveehouders bijverhandelbare quota
hunoudedagsvoorziening veiligkunnenstellen zonderhungrond te
moetenverkopen.Bijverhandelbare quota zalhetvrijkomenvan
arbeid dusmeerdaninhetandere gevalleiden toteendalingvan
het aantalmelkveebedrijvenenvanhetaantalmensendatwerkzaam
isindemelkveehouderij.Doordat eengroteraantalbedrijvende
melkveestapel kanuitbreiden zullendeinvesteringen indemelkveehouderijbijgemakkelijkerverhandelbare quota zichsterker
herstellen.Voorde totaleNederlandse zuivelindustriemaaktde
verhandelbaarheid geenverschil,aangezienhettotalequotum
- zolang ergeenintra-communautaire verhandelbaarheid isgelijk blijft.Wanneerhetsaldoperkilogrammelk,dat inde
noordelijke provincieshethoogst is,dedoorslag geeft,zouer
bijeenvolledig vrijehandel eenverschuiving vandemelkproduktiekunnenplaatsvinden vande zandgronden enhetwestelijk weidegebied naardenoordelijke provincies.Eendergelijkeverschuiving zouopzichhetkrachtvoederverbruik negatiefbe'invloeden,
maar zoalseerder betoogd,zaleenconcentratievandemelkveestapelopeenkleineraantalbedrijven inditopzicht eenposi30

tiefeffecthebben.Welkeffecthet sterkst is,isopvoorhand
moeilijk aantegeven.Hetzelfde geldtvoordeeffectenvoorde
rundvleesverwerkende industrie envoordekalvermesterij.Een
verplaatsing vandekoeienvanrelatief intensieve naar relatief
extensieve produktiegebieden,zouper saldoweleens toteeniets
lagerkunstmestgebruikkunnen leiden.Overigens ishetdevraag
ofhet saldoperkilogram indepraktijk dedoorslag geeft;andere factoren zoalsdeopvolgingssituatie endeaanwezigheid van
alternatievemogelijkheden zijnevenzeervaninvloed.Bijverhandelbare quota zullendemelkveehoudersminder genoodzaakt zijnom
alternatieve activiteiten teontwikkelen,zodatde compenserende
effecten alsgevolgvaneenuitbreiding vanvooral deintensieve
veehouderijkleiner zullenzijn.Bijdit laatste isaangenomen
datdeuitbreidingsmogelijkheden voordeintensieve veehouderij
inde zandgebieden indetoekomstgering zullenzijn.
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