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-3WOORDVOORAF
Het isalgemeen"bekend,dathetverdrag inzake deEuropese
Economische Gemeenschapnrginvele opzichtenmoetworden geconcretiseerd.Metnamevoor deLandbouw staanopallerlei puntennog
verschillende mogelijkhedenopen,waaruit pasgedurende deovergangsperiodeeenkeuzemoetwordengedaan.

Aangezienhet stadiumvaninwerkingtredenspoedig zalaanbreken, ishet zaakt.a.v.dezemogelijkhedennategaanwelk effect
zijzullenhebben opdeeconomische positievandeagrarische sector
inonsland.Het"bestuurvanhetL.E.I.heeft inverband hiermede
"beslotenookvraagstukken,die inhetkadervandegemeenschappelijke
markt urgent zijn,inhetwerkprogram vanhet instituut optenemen.

De problematiek,diehierbijaande ordekomt,isveelomvattend.
Omhanteerbaar tezijnmoet zijwordengesplitst ineenreeks concrete
vragen,die successievelijkkunnenworden onderzocht.Het ligt inde
bedoelingbijhetdoorhotL.E.I,teverrichten onderzoek dezegedachtengangtevolgen.

Het eerste onderzoekvandezereeks isgereed.Ditbehandeltde
vraagwat er gedaanmoetworden omtevoorkomendatdeNederlandse
veeteeltsectorwordtbenadeeld -met namet.a.v.deafzet indelidstaten- doordebeschermingdiede granen zullenkrijgen aandebuitengrensderE.E.G.-landen.Deresultaten vandit onderzoekworden in
dezenota- gepubliceerd.

Denotaissamengesteld opde afdelingAlgemeenEconomisch Onderzoekdoor ir.J.F.v.Riemsdijk.

's-Gravenhage,december 1957

DEDIRECTEUR,

(Dr.J.Horrfng)
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DEBUITENTARIEVEFVANDEB.B.G.VOORV
CEDE
EMI
DDELEN
ENDIERLIJKE PRODUKTEN

Probleemstelling
InhetverdragvandeEuropeseEconomische Gemeenschap isaan
delandbouwinverschillende opzichten eenbijzondere plaats toegekendi Deagrarische-sector zalevenals deanderebedrijfstakkender
E.E.G.-statentegenconcurrentievanniet-ledenwordenbeschermd
dooreengemeenschappelijk invoertarief.Hetverdragopent evenwel
bovendiendemogelijkheid,inhetverbandvaneengemeenschappelijk
landbouwbeleid ookandere protectionistische middelen toetepassen,
zoalsbijvoorbeeld heffingen.
Voordemeeste produkten ishet gemeenschappelijkeinvoerrecht
reedsbekend,o.a.voorde dierlijke produkteneierenenvarkensvlees.
Voorandere,o.ra.granen,heef*het overlegderE.E.G.-landentot
dusvernogniet toteenbeslissinggeleid,hoewel soms toch reeds
isaangegeven opwelkewijzeditbuitentarief zalworden berekend.
Voorgranen isb.v.vastgelegd,dathet zalwordengesteld ophet
rekenkundiggemiddelde vandeinvoerrechtenwelke op1januari 1957
doordelid-statenwordengeheven.
Uiteraard ismen geneigd aan tenemen,datreeds sindsdeze
datumbekend ishoehoogdeze rechten zijn.Voortspleegthetberekenenvan eenrekenkundig gemiddelde inhetalgemeen geenonoverkomelijke moeilijkheden op televeren. Technisch zouhetduszeer
zekermogelijk geweestmoetenzijnookvoordegranendehoogte van
hetgemeenschappelijkeinvoerrecht tijdig teberekenen enoptenemen
inhetop25maart 1957 teRomeondertekendeverdrag.
Datditvoorgranenniet isgedaan,istoeteschrijvenaanhet
feitdatdeze inverschillendelid-statenweliswaar insterkemate
wordenbeschermd,doch slechtsvooreen geringdeelmetbehulpvan
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invoerrechten.Verwachtmagwordendatdelandenwaardithet
geval isnietbereid zullen zijnzichuitsluitend teverlaten
ophetbuitentarief,alsdaarinalleende eigenlijke invoerrechten zoudenwordenverdisconteerd.Zijzulleneropstaan,
datookrekeningwordtgehoudenmetde overigeprotectionistische middelen,aangezienhunbeschermingspolitiek totdusver
hoofdzakelijkopdezemiddelensteunde.
Ditbehoeftniettebetekenendathetbuitentariefvoor
granen opeenanderewijze zalworden vastgesteld danvolgens
deconcrete bepalingen diedaaromtrent inhetE.E.G.-verdrag
zijnopgenomen.Inhetkadervandegemeenschappelijke landbouwpolitiekdie indekomende jarentotstandmoetkomenkandit,
zoalsreeds isopgemerkt,worden aangevuld metheffingen.Het
zieternaaruit,datvooral dezelaatste inde overgangsfase
onderhanddelingsobjectzullenzijnbijdebesprekingen overhet
gemeenschappelijke landbouwbeleid.
Het resultaatvan deze onderhandelingen zalnietslechts
vanbelang zijnvoorde positievandegraanteeltindeE.E.G.landen,maarookvoordeveeteeltsector enwelspeoiaalvoordie
vanNederland» Ofdedierlijke produkten,die inverschillende
produktiegebiedenwordenvoortgebrachteengelijkeconcurrentiepositie innemen,isimmers ondermeerafhankelijkvandehoogte
dervoedergraanprijzenindezegebieden.
Methet oogopdelandendie tothetNederlandseafzetgebied behoren,gaathet inditverband zowel omde concurrentiepositievan onzedierlijke produktenopdemarktbinnendeE.E.G.,
alsomdie,welke buitendelid-statenis gelegen.Voorbeidegevallenkandevraagwaden gesteld,inhoeverre dehoogtevande
toekomstige buitentarieven voorvoedergranen -d.w.z.invoerrechtenpluseventueleheffingenvansoortgelijkewerking-al
danniet schadelijk isvoor de concurrentiepositie vanonzedierlijke produkten.
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Develediscussies,diereeds overdebuitent&rievenzijn
gevoerd,warenmerendeelsgericht ophuneffect tenaanzienvan
demarkt buitendeE.E,G.Indien inhetverdrag geen"bepalingen
waren opgenomen,die tendoelhebbendepositievan deexport
naarderdelanden tebeveiligen, zoudendebuitentarieven der
voedergranen inderdaad schadelijk zijn,voordeze export.Hetverdragbepaalt echtero.m.dataaneenlid-staat tariefcontingenten
kunnenworden toegekend inzake de invoervanagrarische produkten
tegeneenverlaagd recht ofmotvrijdomvanrecht,mits daardoor
opdebetrokken goederenmarkt inhetE.E.G.-gebied geenernstige
storingenkunnen ontstaan.Wordt dezebepaling toegepastovereenkomstigdealgemene beginselenwaarop hetE.E.G.-verdragsteunt,
danmagwordenverwacht datde importvanagrarische grondstoffen
uitderdelandenmogelijk zalblijven tegenwereldmarktprijzen,
althansvoor zoverdeze grondstoffendienenvoordevoortbrenging
vanproduktendiebuitenhetE.E.G.-gebiedwordenafgezet.Ditbetekentuiteraard,datdeconcurrentiepositie van onze dierlijke
produkten opdezemarkt danniet zouwordenbedreigd doordebuitentarievenvoorvoergranen.
Hangtde invloed opdeafzetnaarderde landenafvandewijze
waaropdebepalingenvanhetE.E.G.-verdragzullenwordengehanteerd,
dit geldteveneens tenaanzienvandeafzetvandierlijke produkten
binnendeE.E.G.,alstaat hetnu reedsvast,datNederland een
- onverdiend -voordeel zalverliezen.
Totdusverprofiteerde deNederlandseveehouderij-enookde
Deense-immers inzekerematevanhetfeit,datde graanteeltin
sommige derhuidige E.E.G.-landensterkerisbeschermd dande dierlijke produktie.Deze situatie zalzichinde overgangsfase geleidelijk zodanigwijzigen,dat onzeveehouders t.a.v.de afzet inde
E.E.G.-landennaverloopvan tijdmetdezelfde prijzenvoorvoedermiddelen eneindproduktenworden geconfronteerd als dievande
andere lid-staten.Ditinbeginsel overigens gezonde principe
betekent uiteraard,datdeconcurrentiepositievan deNederlandse
veehouderij tenopzichtevandie inenkelevandeze staten ongunstiger
zalwordendannuhet gevalis.
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Hetisevenwel devraagofdit principe-hetnivelleren
vandeverschillen in"bescherming tussendelid-staten-ten
aanzienvandedierlijke produktenwerkelijktotoen gezonde
situatie zalleiden» Ditzalmetnameafhangenvanhetniveau
derbuitentarieven (invoerrechten +heffingen)voorvoedergranenenvan deverhoudingwelke erzal"bestaantussendeze
graanrechtenendievoordierlijke produkten.
Verwachtmagworden,datdepositievandeveehoudersin
deE.E.G.-landenongunstiger zalzijnnaarmate de graanrechten
eenhogerpeilbereiken.Dehoeveelheid dierlijke produkten,
die zijbijgelijkblijvendevraag oprendabelewijze inhet
E.E.G.-gebiedkunnenafzetten,zal immersdalen doordatde
prijzenvanvoergranenbijverhoging dergraanrechteneen
stijgingzullenondergaan.
Deveehouderij-enwel speciaal deNederlandse -zou
echter inbijzonderematewordengedupeerd,indiendebuitentarievenvoorvoergranen relatiefhogerzoudenwordendandie
voordierlijke produkten.Indatgeval zouimmersdeconcurrentiepositiewordenverzwakt die onzedierlijke produktenthans
opdemarktderE.E.G.-staten innemen tenopziohtevanovereenkomstige produktenuitderde landen,zoalsbijvoorbeeld Denemarken.
Bendergelijke situatie zoualleszins ongezond zijn.
Omtevoorkomendatdezo situatie ontstaat,dientdevraag
tewordenbeantwoord,hoehoogdebuitentarieven (incl.heffingen)
voorvoedergranenmaximaalmogen zijninvergelijkingmetde
reedsinhetE.E.G.-verdragvastgestelde tarievenvoordierlijkeprodukten.Metderesultaten vanditonderzoek zalreeds
rekeningmoetenwordengehoudenbijdeonderhandelingengedurende
deovergangsfase,dieaanhetverwezenlijkenvan deE.E.G.voorafgaat.
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Wadere analyse
Inalgemene zinkandegesteldevraagalsvolgtworden
beantwoord.Uitde invoerprijsvanesndierlijkproduktdat
wordt ingevoerd enhetvoorditprodukt geldende invoerrecht
kanwordenberekend hetbedrag,f.x,-,datpergewichtseenheid dierlijk produkt aaninvoerrechtverschuldigd is.Dit
bedraggeeft tevensaanhoeveel ermaximaal aan invoerrecht
magworden geheven.opdehoeveelheid voedermiddelen die als
grondstofnodigisvoorhetvoortbrengenvaneeneenheid dierlijkprodukt inhetimportland,indienmoetworden voorkomen
dathetvoordeliger isdierlijke produkten te importeren dan
voedermiddelen.
Voortsmagworden aangenomen,dathetinvoerrecht opde
voedermiddelendieniettotde graansectorbehoren reedsis
vastgesteld, terwijl ditvoor devoedergranennogniet hetgeval
is.Uitdeprijzenderniet-granen ende invoerrechtenvoordeze
produktenkanwordenberekendwelkbedrag,f.y,-,aaninvoerrechtenmoetworden betaald voordehoeveelhedenvan dezevoedermiddelen,dienodigzijnper eenheid dierlijkprodukt.
Hetverschil tussenditbedrag f.y,- enhet eerstgenoemde
vanf. x,-,ishetbedragvanf. z,-datmaximaal beschikbaar
isvoorhet compenserenvandeinvoerrechten opde hoeveelheid
voedergranen,dienodigispereenheid dierlijkprodukt.
Uitgaande vandeinvoerprijs dervoedergranen isuithet
bedragf. z 5 -hetadvalorem-tariefvoorvoergranen teberekenen,
datbijdeaangenomen prijzenrelatiefgelijk isaanhettarief
voor hetdierlijke produktenderhalve als"break-evenM-tarief
kanwordenaangeduid.
Hetbuitentarief (incl.heffingen)voorvoergranenzal
niethogermogenzijndanhetuit f. z,-berekende,indien
moetwordenvoorkomen datdeconcurrentiepositievan het in
Wederlandvoortgebrachte produktbijdeaangenomen prijzen
wordtverzwakt t.o.v.hetzelfde produkt uitniet-E.E.G.-staten.
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Uithetvoorgaande volgt,datrekeningmoetwordengehouden
metdevolgendefactoren:
a debuitentarievenvoordeverschillende dierlijke produktenj
"b.

idem

vooreiwitrijke enmatigeiwitrijkevoeder-

middelenvanplantaardige endierlijke oorsprong;
c.dehoeveelhedenvan deverschillende voedermiddelenjdienodig
zijnalsgrondstofpergewichtseenheid dierlijkprodukt;
d.deprijzenvanvoedermiddelenendierlijke produkten.
ada.Devraagstellingheeft in"beginselbetrekking opeenvrij.
grootaantal dierlijke produkten.Hetisevenwelnietnoodzakelijk
alle produkten inbeschouwing tenemen,aangezien dekans ophet
ongunstigerwordenvande concurrentiepositie groterzalzijn,
naarmate devoergranen eenhogerpercentagevande totaleproductiekostenuitmaken.Inverband hiermedeworden slechtsdeprodukten
varkensvlees en kippëeiersn indeverderebeschouwingenbetrokken.
Zoalshiervoor isaangegeven,dient bijhetbeantwoordenvan
degesteldevraagtewordenuitgegaanvande voordierlijke produktenvastgestelde invoertarieven.VolgenslijstFvanhetE.E.G.verdrag ishetbuitentarief vooreierenbepaald op12$vandewaarde
dereierenbijinvoergedurende deperiode 16/2totenmet31/8en
15$voordeperiode1/9tot enmet 15/2. Hetbuitentariefvoor
varkensvleesbedraagt 20$,terwijlvoor lovendevarkenseen tarief
van16$isovereengekomen.
Tenaanzienvandeze tarievenkanterloopshetvolgende
worden opgemerkt:
1«,wanneermenrekeninghoudtmethet'slachtrendement,dat circa
80$bedraagt,zijndetarievenvoor slachtvarkensenvarkensvlees goed opelkaarafgestemd;
2.debeide tarievenvoor eierendienen tewordenbeoordeeld in
verband metde seizoenpatronenvaneierproduktieeneierprijs.
Dewinterleglevert inNederlandbijdehuidige standvande
pluimveehouderijca.57$vande jaarproduktie.InandereE.E.G.-
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landenishetaandeelvandewinterleglager;inWest-Duitsland
ishetb.v. slechtsca.30$. Dedifferentiatie inhetbuitentariefvoor eierenkomt inonslanddusaan eenaanzienlijk
groterdeelvande jaarproduktle tengoede,danb.v. inWestDuitsland hetgeval is.Aangeziendeeieren indewinterperiode
gemiddeld eenmeerdan 10$hogere prijs opbrengendande eieren
die inde zomerperiodewordengeraapt,iadewinterlegaanzienlijk zwaarderbeschermd danopheteerste gezichtuitdeinvoertarieven isaftelezen}
3.devraag ofdebuitentarievonvoorvarkensvlees eneierengoed
opelkaarzijnafgestemd kanpaswordenbehandeld alsde punten
c endaande ordekomen.
adb.Devoorvarkensvlees eneierenbenodigde voedermiddelenbestaannietuitsluitend uitgranen.Derhalve dient ookrekeningte
worden gehoudenmetdebuitentarievenvoorde overigevoedermiddelen,
namelijk eiwitrijke enmatigeiwitrijke produktenvan plantaardige
endierlijke oorsprong.Hetbuitentariefvoor deze produkten is
immers ookvan invloed opde concurrentiepositievande dierlijke
produktendie inonslandwordenvoortgebracht.Voordiermeelbedraagthetbuitentarief4$vande'invoerwaarde,voorvismeel geldt
5$,terwijl opdeinvoervan oliezaden geen rechten zullenworden
geheven.
Aangezien deze percentages laagzijnendeze voedermiddelen
maareenkleindeelvande rantsoenenuitmaken,kanhun invloed
opde concurrentiepositie nietgrootzijn.
adc.Zoals onderareedsisvermeld,wordthetgevaar opverzwakking
vande concurrentiepositie groter,naarmate de produktiekostenvoor
eengroterdeeluitvoederkostenbestaan,Inditverband zijngegevensnodig overdehoeveelheden vandeverschillende voedermiddelen,
die pergewichtseenheid dierlijk produktals grondstofwordengebruikt.Hetgaathierbijniet omdehoeveelheid diewordtvervoederd.
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Demeestevoedermicldelenondergaan immersallerleibevrerkingen
voor zijopeenbedrijf alsveevoederwordenverbruikt.Voor
dehieraande orde gesteldevraag ishetnodigdehoeveelheden
tekennenvandevoedermiddelen inonbewerkte toestand,ofbeter,
overeenkomstighet stadiumwaarin zijbijimportverkeren.
Uitdegegevensderkostprijsrapportenvanhet L.E.I.kan
wordenafgeleid,datvolgensde inrekeninggebrachterantsoenen gemiddeld overeenvol jaar devolgende hoeveelheden
onbewerktevoedermiddelennodigzijn.

'..';/, Voedermiddel

Per kg e i e r e n '1)

voergraan

3,84

perskoeken, o l i e zaden
diermeel

0,26
0,07

vismeel

0,14

Per kg v a r k e n s v l e e s '
(koud g e s l . gewicht)
k

kg

5,09

ii

0,15 M

1!

0,21

„

11

0,06

H

e

De pervoedermiddel benodigdehoeveelheden zijnuiteraard
afhankelijkvande samenstelling derrantsoenen»Dezekunnen
opzodanigewijzewordengevarieerd,dato.m,hetaandeelvan
degranennogietshogerwordt danhierboven isaangegeven,
terwijl ookeenvariatiemogelijk is,dieneerkomt opverlaging
vanhet aandeeldergranen..Vorenstaande uitkomstennemeneen
tussenpositie in;zijzijndaarom als grondslaggebruiktvoor
denogvolgendeberekeningen.
Uitvorenstaande gegevensblijkt,datop jaarbasis perkg
eierenmindervoergraanalsgrondstof nodigisdanperkg
varkensvlees;dedesbetreffende hoeveelhedenverhoudenzich
ongeveerals3 s4» Devooreierenenvarkensvlees vastgestelde
tarievenverhouden zich indezomerperiode als3 !5e ninde
winterals3 '-4« Voorzoverde invoerprijzenvaneierenen
varkensvleesgelijk zijn,biedthetwintertariefvoor eieren
1)Deopbrengst aan omzetenaanwas perkipenper jaarisvoor
dezeberekening gelijkgesteld aan36eieren,
2)Voorvarkensvan 90kglevend gewicht.
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aande pluimveehouders duseen gelijke-;compensatie t.o.v.
hetgraantarief,alsdevarkenshouders verkrijgenopgrond
vanhetvoorvarkensvlees geldendebuitentarief.Inde
zomerperiode isdecompensatie hijeierenechter slechts
ca.80?ovandiehijvarkensvlees,althans inhetgevaldat
deinvoerprijzenvaneieren envarkensvlees gelijkzijn.
Dezekomen inhetvolgende punt aandeorde.
add.Aangezien debuitentarievenwordengehevennaarde
waardevanhetingevoerde prodvit,kunnendetarievenvoor
voergranen endierlijke produktenalleen zinvolwordenvergelekendoor tevensrekeningtehoudenmetde verhoudingen
tussende invoerprijzenvandeze produkten.Dezeprijsverhoudingen zijninvrijsterkemate aanwisselingen onderhevig (o.m.doorseizoen-encyclischeprijsschommelingen,
vooralbijdierlijke produkten). Hierdoor is ookdeverhoudingtussenenerzijds degraadvanbescherming,dievoorde
graanteeltsector zal geldenenanderzijds dievandeverschillende produktenuit deveeteeltsector,nietconstant.
Omdekans,datdeconcurrentiepositie vandeveeteeltsectorwordtverzwakt,geheel totnul tekunnen reduceren
zoudendebuitentarievenvoor granenuiteraard moetenworden
vastgesteld opbasis van deongunstigste prijsverhouding,die
zichinde praktijkkanvoordoen.Ongunstigv/ilhiorzeggens
voedergranen hooginprijsendierlijke produktenlaag.
Hoe ruimerdeverhoudingis,dieaande tarieven ten
grondslagwordt gelegd,des tegroterwordtuiteraard dèkans,
datdepositievande inonslandgeproduceerde dierlijke produktengedurende eenzekere periodewordtverzwakt t.o.v.overeenkomstige produktenuitderdelanden.
Hoedezekansenverdeeld zijn,zalmoetenwordenbeoordeeld aandeprijsverhoudingendie zich inhotverleden opde
wereldmarkt hebbenvoorgedaan.Dehiernavolgende tabelgeeft
enige informatie overdezeverhoudingen.
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Prijsverhoudingenvoedergraan idierl.
Produkten 1)

Aantalmaandenwaarindezeprijsverhoudingenvoorkwamentussen
voedergranen envarkensvlees
voedergraneneneieren
in1931en
1932 3)

Lagerdan1s7

0 (O)mnd.

1 s7tot1g8

0 (0) »

1 88tot189

1 (1) "
1 (1) "
22(12) »

1 :9tot1«10
Hogerdan1s10

1)Berekend uithet
Rotterdamvanmaal
(gesiaohtgewicht)
Rotterdamsemarkt,
deproducentenprij
volgensdeCR.E.
2)Van1957alleende
3)Detussenhaakjes
februarit/maugus

in1955,'56
en'572)3)

in1931en
1932

in1955,'56
en '57 2)

5 (4)maanden
10(8) »

3maanden

0maanden

7

7(4)

5
4
4

9(3)

8

3(2)

13
"

"

9
4

rekenkundiggemiddeldevandemaandprijzencif
gerst,-haverenmaïs;deproducentenprijzen
voorslagersvarkens(voor1931/32volgensde
voorI955/57volgensdeL.E.I.-statistiek)en
zenvoor kippëeieren(voor1931/32kg-prijzen
envoor1955/57dievolgensdeL.E.I.-statistiek),
maanden januarit/mseptember,
geplaatstecijfershebbenbetrekkingopdemaanden
tus,deandereopeenvoljaar.

Zoalsindenootonderdetabelisaangegeven,hebbende
vermeldegegevensslechtst.a.v.devoedergranendirectbetrekkingopde"wereldmarkt".Voorwatdedierlijkeproduktenbetreft,
zijndeverhoudingennl.gebaseerdopdeNederlandseproducentenprijzen,aangeziendezeingeredevormvoorhandenwaren.Deze
hangenweliswaarnauwsamenmetdeprijzenopde"wereldmarkt",
dochomhiermeeovereentekomenzoudenzijmoetenwordenverhoogdmeteenopslagvoorhandelsmarges,transport,e.d.Ditis
nietgedaan.Deprijsverhoudingentussenvoergranenendierlijke
produktenzullendusinwerkelijkheidietsruimerzijngeweest
danuitdetabelblijkt.Ineenopzichtisditechterniethet
geval.Deproducentenprijzenvoorslaohtvarkenszijnindeperiode
I955/57nl.beïnvloeddoorhetinonslandgevoerdemarkt-en
prijsbeleid.Daardoorzijnzij,naarmagwordenaangenomen,hoger
geweestdandeprijzenopde"wereldmarkt",zodatinditgeval
deverhoudingtotdevoergraanprijzeninwerkelijkheidwaarschijnlijkietsnauwerzalzijngeweestdanindetabelisaangegeven.
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UUitde tabel blijkt,dat deprijsverhoudingen tussenvoergraaneneierenresp.varkensvlees nietvaaklagerzijndan
1 s7« Indienrekeningwordtgehoudenmetdebeperkingendie
tenaanzienvandeze gegevens inachtmoetwordengenomen,
kanvoortsworden opgemerkt datdeze verhoudingent.a.v.de
eieren sindsde crisisperiode zeerveelnauwer zijngeworden,
terwijldie tussenvoergraanenvarkensvlees thansnogongeveer
hetzelfdebeeld gevenals in 1931/32.Despreidingvan deprijsverhoudingen tussenvoergraan oneierenisnuzelfs ietsongunstigerdandie tussenvoergraan envarkensvleesoOpde oorzaken
vandezewijziging zalhiernietwordeningegaan.
Doorde groteresoizoenfluctuatieindeeierprijzen komen
bijditprodukt de zeerruime enzeernauweverhoudingenvaker'
voor danbijvarkensvlees» Zoalsmochtwordenverwachtisde
frequentieverdelingder prijsverhoudingenvoordeeierenhet
ongunstigst indemaandenfebruari t/m augustus (ziede tussen
haakjes geplaatste cijfers).
Medemethet oogcphetgeen onder cisopgemerkt,kanaan
hetbovenstaande de conclusiewordenverbonden,dathetgewenst
isdebuitentarievenvoorvoergranenaf testemmen ophetinvoerrachtvooreieren indeperiode februari/augustus.

Enkele berekeningen overde "üreak-even"-tancvenvoorvoedergranen
Hetniveauwaarbij debuitentarieven (incl.heffingen)voor
voergranen precies gecompenseerd wordendoordatvoor eierenin
dezomerperiode,kanmetbehulpvande ondera t/m dgenoemdegegevensalsvolgtwordenbenaderd,voorzovervoorde verschillende
graansoorteneen zelfde tarief zalgelden.
1.Bijeeneierprijs

vanb.v» f. 200,-/100kgbedragendein-

voerrechten opbasisvanhet inde toekomstgeldende invoertariefvan 12$f. 24,-per 100kgeieren.
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2.De invoerrechten,dievoordevoedermiddelenexclusief
granenverschuldigd zijn,"bedragenper100kgeieren
slechtsf.0,70.Ditbedragisgebaseerd opvrije invoer
vooroliezaden,opinvoerrechtenvan5%Q n 4%voorrosp.
vismeelvanf.75>~/l° 0kgendiermeelvanf. 60,-/l00
kgenopeenvoederbehoeftevan 14kgvismeel en7kgdiermeel per 100kgeieren.
3. Tussen deonder1en2genoemdebedragenbestaat dushet
volgendeverschils
(x)invoerrecht/100kg
dierlijkprodukt

f.24,-

(y)invoerrechtopvoeder
exclusiefgraanper
100kgdierl.produkt

"0,70

(z)verschil (z=x-y)per
100kgdierl.produkt

" 23,30

4.Zoalsaangegeven oppag.tl,-is-opjaarbasisberekeml;.•*«•,
inNederlandvoordeproduktievaneieren384kgvoergranen '
nodigper100kgdierlijk produkt.Metbehulpvanditgegeven
kanhet onder3vermeldeverschilwordenuitgedrukt per100
kgvoergraan.
Verschil (z)per100kg
voergraan

f

2 ,, Q

*

'fi.=f. 6,07 ofafgerond f. 6,-

5.Hetbedrag (z)ismaximaal beschikbaar voorhet compenseren
vande invoerrechten opdevoedergranen,dieals grondstofvoor
deproduktievaneierenwordengebruikt.Dooreenbepaaldeverhoudingaantenemen tussendeprijzenvanvoergraan eneieren
kanvervolgenswordenberekend,welk "break-even"-tariefmet
ditbedragovereenkomt«
Bijeenprijsverhouding 1 i 10,zoudeinditvoorbeeld
gebruikte eierprijsvan f.200,-per100kgsamengaanmoteon
voergraanprijsvanf. 20,-.Hetbedrag (z)=f» 6,-komtbij

1)Afgestemd ophetstadium bijaankomstinaanvoerhaven.
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dozograanprijs overeenmeteoninvoerrecht (advalorem)van
30$.Bijandereprijsverhoudingen,b„v.1 s7,1 s8,1 s $
enz.komthet"bedrag(z)overeenmetresp.21$,24$,27$enz.
'/
7 8
9
^\
(nl.resp.--, j ^ en-^x 30fi)*
6. Indieneenzelfdeberekeningzouworden opgezetvoorde eieren
indewinterperiode,zoueenbreak-even-tariefworden gevonden
dat~?anäebovengenoemde percentages bedraagt.Doinvoertarievenvoor zomereieren onwintoreierenverhouden zich immers
als4 i 5«Eenberekeningvolgensdezelfde opzetuitgevoerdvoor
varkensvlees zoudezelfde uitkomsten opleverenalsdievoorde
winterperiodebijeieren; omdat -zoalsreeds oppag.9isopgemerkt -bijgelijke prijsverhoudingen hetwintertariefvoor
eierendezelfde compensatie biedtaandepluimveehouders,als
devarkenshoudersverkrijgenop grondvanhetbuitentarief voor
varkensvlees.Deze uitkomstenkunnenalsvolgtwordensamengevat:
Prijsverhouding
tussenvoorgraan
endierlijke prod.

t.0.V.
"Break--even"-tariefvoorvoergranen
eieren
varkensvlees
winter
zomer

1 :6

22,5

18

1 i7

26,2

21

1 ;8

30,-

1 19

33,8

1 :10

37,5

24
27
30

22,5
26,2
30,33,8
37,5

Samenvatting en conclusies
1.Wordendebuitentarieven (incl.heffingen)voorvoergranen
relatiefhogervastgesteld dandevoordierlijke produkten
geldende tarieven,danzalde concurrentiepositie vanlaatstgenoemde produkten,voortgebracht indelid-staten,opde
marktbinnen deE.E.G.wordenverzwakt t.o.v.die,welke
afkomstig zijnuitlandenbuitendeEuropese Economische
Gemeenschap.
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2. Omdit tevoorkomenmoetworden nagegaan"bijwelkniveaude
"buitentarievenvoorvoergranennog juistworden gecompenseerd
doordiederdierlijkeprodukten.
3.Het onderzoeknaardehoogtevandit ""break--even"-tariefkan
worden"beperkttotdedierlijkeproduktendiet.a.v.degrondstoffenhetmeest opvoergraan zijnaangewezen,t.w.varkensvlees eneieren.
4.Het te"bepalenMbreak-even"-tariefiso.m. afhankelijk vande
pereenheid dierlijk produkt"benodigdevoedermiddelen.Voor
onslandkunnendezeworden afgeleid uitde gegevensdiehet
kostprijsonderzoek vanhetLoB.I.heeft opgeleverde Dezemoeten
worden omgerekend tothetstadium van"bewerkingwaarindovoedermiddelenhijaankomst inde invoerhavenverkeren.
5.Bijdeproduktievanvarkensvlees eneieren zijn"behalvevoergranenookanderevoedermiddelen nodig,dochslechts inrelatief
kleinehoeveelheden.Devoordeze artikelenvastgestelde buitentarieven zijnlaag.Zijspelendaardoor bijhet"bepalenvanhet
gewenste graantariefvrijwel geenrol.
6.Aangeziende"buitentarievenworden gehevennaardewaardevan
dedesbetreffende produktenkanhet "break-even"-tariefder
voergranen slechts onderbepaaldevoorwaardenwordenvastgesteld.
Dezevoorwaardenhoudenenerzijds indatbekendmoet zijn,op
welke prijsverhouding tussende dierlijke produkten onderling
entussendierlijk produkt envoergraan degraantarievenmoeten
wordengebaseerd,anderzijds ofmenvoorallevoergranenal of
niethetzelfde tariefzalgelden,
7.Om tebereiken,datde concurrentiepositievan geen enkeldierlijkproduktwordtverzwakt,zalhetgraantarief (incl.heffingen)
moetenwordenvastgesteld opbasisyandeprijsverhoudingenvoor
hetdierlijk produkt,datviazijnbuitentariefde geringstebeschermingheeftgekregen.Ditishet gevalmeteieren gedurende
deperiode 16februari totenmet31augustus.
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8.Alsditwordt gedaanhoudendeandere produkten eensterkere
"beschermingdannodigisvoorcompensatievanhetinvoertarief opvoergranen.
9.Devorengenoemde prijsverhoudingenvertonenaanzienlijke
schommelingen.De"beleidsinstcllingenzullenuitdeinde
praktijkvoorkomendevariatieeenkeuzemoetendoen.
Dekans,datzichpérioden zullenvoordoen.,waarinde
concurrentiepositie vande inhet"binnenlandgeproduceerde
dierlijke produktenwordtverzwakt,wordtkleinernaarmate
het"buitentariefdergranenwordt gebaseerd opeennauwere
verhouding tussendeprijzenvanvoergraan endierlijk produkt.
Anderzijds zullendanvaleerperiodenvoorkomen,waarindedierlijkeproduktenviahun"buitentarievensterkerworden"beschermd
danvoorhetcompenserendergraanrechtennodigis,
10.Uitdegemaakte"berekeningenkanworden geconcludeerd,datde
positiederdierlijkeprodukten inredelijkematewordtveilig
gesteld, indiendegraantarievenintotaalmaximaal 2$fi ad
"SJ.OX'üui

uGQ.X'âgei'i.

's-Gravenhage, december 1957
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