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-5DELANDBOUWINBBINFLATIE
DrsoS.Cuperus,medewerkervandeAfd.Bedrijfssynthesevanhet
ProefstationvoordeAkkerbouw.
Inflatieisslechtseenbepaaldonderdeelvaneencomplex
economischgebeuren.Hetkannauwelijksalseenzelfstandigonderwerpwordenbehandeldenhetisookonmogelijkditenéénofanderhalfuuraftedoen.Opeenvorigebijeenkomst isaleensop
detheoretische-achtergrondeningegaanenerkomtnogeenapplicatiecursusvooroudcursistenvan"Woudschotên",waardezeproblematiekzekertersprakezalkomen«
1.Watisinflatie
Debehoeftenvandemenszijninprincipeoneindig.Uitde
bohoeft'enspruiteenvraagnaargoederenendienstenvoort,en
dezevraagisdemotorvanheteconomischeproces.Omdatereen
vraagis,wordenergoederenaangeboden.Zondervraagstopthet
aanbod.Depotentiëlevraagisinprincipeoneindiggroot.Het
potentiëleaanbodwordtbeperktdoordebeschikbareproduktiemiddelen,dekwaliteit daarvanendeefficiencyvangebruik.
Inflatieontstaatzodradekoopkrachtigevraaggroterwordt
dandie,waarbijvolledigebenuttingvandeproduktiecapaciteit
optreedt.Erisdaneenkoopkrachtigevraagwaargeenaanbodvan
goederentegenoverstaat.Andersgezegderisoverbesteding.Het
onvermijdelijkegevolghiervanis,,dathetalgemeneprijsniveau
gaatstijgen.
Detoenemendebestedingendoenhetnationalegeldinkomen
(netto produktiexwerkelijkeprijzen)inversterktematetoenemenviahetz.g.n.multiplicatoreffect.Dezetoenamevanhet
natonalegeldinkomenisechtervooreendeelhetgevolgvan
prijsstijgingen.
Hetreëlenationaleinkomen(=nettoproduktiexconstante
prijzen)groeitdanookveelmindersneldandegroeivanhetnationalegeldinkomensuggereert
(tabel1).
Hetgevolgvandeinflatieiseenvoortdurendewaardeverminderingvanhetgeld.Hetgrotegevaarvaninflatieisdatdeze
zichzelfsteedsmeergaatversterken,zodatdeprijzenvaneindproduktenenproduktiefactorenelkaarsteedssterkerenineen
steedssnellertempoomhooggaanjagen,metalsgevolg,dateen
.vertrouwenscrisisgaatontstaanwaardoorhetgeheleeconomische
levenineenstort (vgl.Duitslandin1922-1923.Inseptember-oktober1923verdrievoudigdendeprijzenzichiedereweek.Deprijs
vanéénbroodbedroegopeenzekermoment428miljardmark).
DeheerZijlstraheeftgezegddateengeringeinflatie
(beneden5/)geenprobleemis.Komthettussende5en10%dan
wordthetmoeilijkerenkomthetbovende10%danwordthetland
onbestuurbaar.InNederlandzittenwetussende5en10%enhet
isduseenmoeilijkezaak.
2.Hetontstaanvandeinflatie
Eenvandebelangrijksteprioriteitenvandeeconomische
politieknadetweedewereldoorlog,v/ashethandhavenvanvolledigewerkgelegenheid.Iedereregeringhadnogdeschrikinde
benenvandedertigerjaren.Indezedertigerjarenstondmen
machteloosenwistnie-''",wattedoen.Mendachtdatdeinflatie
vanzelfweeropzouhoâden,omdatmenvanaf 1800fasenvaneconomischebloeieneconomischeterugganghadgekend,meteen
periodiciteitvan10jaren.In1929kregenweechtereendepressie,diegewoondoorzetteenwaarmennietmeeruitwisttekomen.

-6Menprobeerdehetoptevangendooreenpolitiekvan."bezuiniging,
maarmenvergat^Latalsdelonenomlaaggaan,erookeenlagerinkomenismethetgevolgdatmensteedsminderkankopen» Hetgevolgwasdatheteconomischevenwicht zichopeenzeerlaagpeil
gingafspelen.
In1936echterwarendoor deEngelseEconomistdemiddelen
ontdektwaarmededeoverheideendepressie,alsdieindedertigerjaren,konvoorkomenofbestrijden.Viahaarbestedingen,die
eenbelangrijkdeelvandetotalebestedingenuitmaken,moetde
overheidtrachtenhetnationaleinkomenzodanigomhoogtestuwen
datvolledigewerkgelegenheidwordtbewerkstelligd» Metandere
woordensdeoverheidmoetervoorzorgendatzij zoveeluitgeeft,
dathetnationaleinkomen,viaallerleimultiplicatoreeffecten
omhooggeschroefdwordt,zodatvolledigewerkgelegenheidontstaat.
Dezepolitiekistotvoorenkelejarenbijzondergoedgeslaagd,
hoewelzichinde50erjarenalinflationistische tendentiesopenbaarden.Theoretischisdegewenstehoogtevanhetnationaleinkomenexacttebepalen,dochindepraktijkisditnogalmoeilijk.
Verhoogtmendebestedingenteveel,danvolgtinflatie,verhoogt
menzenietgenoeg,danvolgtdeflatie» Pasachterafblijktofmen
welofnietjuistheeftgehandeld.Hetgevolgisdatdeoverheid
altijdietsindeinflatoirerichtingzalsturen.Eengeringemate
vaninflatieisimmersaltijdboveneendeflatoiresituatiemet
werkeloosheidteverkiezen.Eerikleinbeetjeinflatiescheptin
eenlandeenoptimistischeconomischklimaat.
DeinflatieinNederlandisvooréenbelangrijkdeeluithet
buitenlandgeïmporteerd.Inhetbeginvande50©rjarenwasNederlandeengoedkoopte eilandinVestEuropa.Hetgevolghiervanwas
eentoenemendeexportvangoederenendiensten,dieeentoenemend
overschotopdelopenderekeningvandebetalingsbalanstengevolg
had.Ditleiddeviamultiplicator-effectentoteenVersterkte
groeivanhetnationaleinkomen,metalsgevolgeenversterkte
groeivandenationalebestedingenetc.
Destijgingvanhetnationaleinkomenleiddetotvergrote
investeringen,dieviageldcreatieinflatoirdoordebankenwerden
gefinancieerd.Hierdoornamdewerkgelegenheid toe,terwijlreeds
volledigewerkgelegenheidwasbereikt (zwartelonen).
Wijkwamentoeneigenlijkaltegenonsproduktie-plafondaan
enindietijdkwamenwijookaanonzeeerstebestedingsbeperking
toe.Debestedingenbegonnentesneltelopentenopzichtevan
onzeproduktie-capaciteit.De vakbewegingenverkreeghierdooreen
bijzondersterkeonderhandelingspositie enwisteensteedsgroter
deelvanhetnationaleinkomenalsbeloningvoordefactorarbeid
teclaimen.T>einkomensstijgingvandegezinnenleiddetotgrotere
consumptie-bestedingenvandezesector.
Samenvattendkanwordengesteld,datallesectorenuitde
maatschappij,degezinnen,debedrijvenincl.debanken,devakbeweging,deoverheidenhetbuitenland,verantwoordelijkzijn
voordeinflatie.NederlandwerddekoploperinhetEuropeseinflatie-pelotonenhettekortopdebetalingsbalanswerdsteeds
groterenkreegeenchronischkarakter.Eentekortopdebetalingsbalans.isopzichzelfniet-zo erg,hetkangefinancierdworden
metcredietenuithetbuitenland,echterslechtsinbeperktemate,
mengaatnatuurlijkgeengeldineenbodemlozeput.gooien:.
Deinflatiedievannaturealseenbepaaldefasevaneen
conjunctuurgolf,eenverschijnselopkortetermijnis,heeftin
deWestEuropeselandeneenstructureelkaraktergekregen,
Ditisineersteinstantieeengevolgvandevrijwelononderbroken
economischegroei.Hetgeheleprobleemvandeeconomischegroei
is,dezezotelatenverlopen,datzesamenvaltmetdegroeivan
deproduktiecapaciteit endegroeivandearbeidsmarkt.

-7Bewezenkanworden dat een storingsvrije.groei slechts te
verwezenlijken is,a,lsdevoorgenomen investeringen steeds groter
zijn dande-voorgenomenbesparingen,en dit impliceert een blijvende inflatoire situatie.Het verschil inontwikkeling van de
arbeidsmarkt endekapitaalmarkt,maakt het bewerkstelligen van
een storingsvrije groei eenbijzonder gecompliceerde zaak.
De groei lijkt.thans te stagneren,hetgeen ten gevolge
heeft,datwerkeloosheidgaat optreden,terwijl de inflatie rustig
verderwoekert (stagflatie)»
3' Gevolgen van de inflatie
-.Eengeringemate van inflatie schept eengunstiginvesteringsklimaat«
-.Bij eengeringe mate van inflatie bestaat geen conjuncturele
werkeloosheid. " , . . • ' •
-Bij een sterkerwordende inflatie vindt een scheef trekken van
de inkomens-envermogensposities plaats.De sterken worden
steeds sterker, en de zwakken steeds zwakker.
Speciaal diemensen,dievannominale inkomensmoeten rond
komen zullen,getroffen worden.Bijvoorbeeld mensen,die jaren
geleden eenlevensverzekering hebben gesloten ennuvan nominale
lijfrentes e.d.moetenleven.Er vindt eenoverheveling vanvermogenplaats.Bijv.bijnominale leningen tegen eennominalerentevoet (iedereen die eenhypotheek heeft tegen 4 à5 f°rente is
eengelukkigmens enwordt rijk tenkostenvan dehypotheekverstrekker).Eenvan de grootste profiteurs is deStaat.De staatsschuld,islichter te dragen (denkbijv. aan staatsleningen van
rond 19.00tegen 2c/o rente). De staatsschuld isinverhouding dan
ook sterk afgenomen.
Inhetkort ishet zosWie heeft zal gegeven worden envan
wie niet heeft zal genomenworden,ookvrathijheeft.
-Loopt deinflatie in onsland sneller dan inhet buitenland,
dan leidt dit tot eenchronisch tekort'op de betalingsbalans
doormeer import enminder export.
- Te sterkemate van inflatie leidt tot werkeloosheid.Een aantal
zwakkebedrijvenkanniet meermeedoen en een asmtalbedrijven,
gaat -gezien de discrepantie tussenprijs voorkapitaal enprijs
voor arbeid -overpp zoveelmogelijk investeringen waarbijarbeid doorkapitaal wordt vervangen.
-Een sterke inflatie isongunstigvoor debesparingen enleidt
tot een sterke stijgingvan de interestvoet.Tegen detijd dat
menhet gespaarde geldwil gebruiken,kanmen ernogmaar weinigvoorkopen.De koopkracht van debesparingsbedragen loopt
snelterug.Bij een inflatie van8c/oishet prijsniveau in 10
jaar tijds.verdubbeld.Dekoopkracht van degulden is dangehalveerd.Ermoet duswel eenhoge rentevoet gesteld,worden,wil
men demensennog tot sparenverleiden.
-•Behadeling van de ontwikkelingslanden..Dit zijninprincipe agrarische landen,diehetmoetenhebben van de export van agrarische
Produkten enallen zijn aangewezen op deimport vankapitaalgoederenuit deWestelijke landen.Deze goederen worden steedsduurder enhun produkten..gaanniet.ofnauwelijks,inprijs omhoog,
met alsgevolgbetalingsbalans problemen
- Gevaar van eeninflatiespiraalneemt toe..Dit kan op zijnbeurt
weer leiden tot het onbestuurbaar wórdenvan eenland,ofhet
volkomen ineenstorten vanhet economisch systeem.

-84«Inflatiebeatrijding•
ViademonetairepolitiekvandeNederlandseBank.
a. Discontopolitiek.Hierdoorwordtderentevoetbepaaltdiede
Nedërïandle~Bânkaandealgemene bankeninrekeningbrengtvoor
huntegoeden,dusvoorleningenvandealgemenebanken.Alsde
NederlandseBankhetalgemenediscontoverhoogt,danmoetende
algemenebankenmeerrenteaandeNederlandseBankbetalen.endit
houdtindatzijophunbeurtderentemoetenverhogen,diezij
aan*huncliënteninrekeningbrengen,
b. Openmarktpolitiek.DithoudtindatdeNederlandseBank
schatkistpapiër"gaatverkopenaandealgemenebanken.Ditkunnen
schatkistpromessen,schatkistbiljetten,ofschatkistcertificaten
zijn,alnaargelangvandelooptijdvandezeschuldenvande
staat.Dealgemenebankenzijnoverhetalgemeengeneigddit
schatkistpapiertekopen,maarzijverkrappendaardoorhunliquiditeitçZijkrijgenpapier,maarhetgeldgaatnaardeNed.Bank
toe.
c. Verhogenkasreservesvanbanken.DeNed.Bankkandezereserves
verhogen.Eriseengentleman'sagreement,waarbijisvastgesteld
datdealgemenebankent.a.v.decrediet-verleningeenbepaalde
kasreserveaanhoudenvanbijv.lO^o.Zoueenbankf100.000,-in
kashebbendankanerf1.000.000,-aancredietenwordenuitgezet.
DeNed.Bankkanditpercentageverhogen.Zouditpercentagebijvoorbeeld 12-jj^öworden,dankanmennietmeerfT.000.000,-uitzetten,maarnogslechtsf800.000,-.
d. Instellenvancredietplafonds.DeNed.Bankkaneéncrédietplapondinstellen.Ditisslechtséénkeergebeurd,in1962.Het
credietplafondwerdtoenabsoluutaaneenbepaaldpercentagegekoppeld,hetwelknietoverschredenmocht'worden.Hetcredietwordt
duurdergemaaktenmentrachtopdezemanierdeinvesteringenaf
teremmen.
Definanciëlepolitiekvandeoverheid
a. Uitgavenpolitiek.Deoverheidsuitgavenvormen2"3-30^ovande
totale'bestedingen.Hetbeperkenvandeoverheidsuitgaveniseen
vandedoeltreffendsteinflatiebestrijdingsmiddelen,dochpolitiek
moeilijkterealiseren,.Iedereenzalervanovertuigdzijndatde
inflatiebestredenmoetwordenmaarhetiswelzodatiedereen
vindtdatanderenmoetenbeperken.Ditwordtnogverergerddoordatvrijweliederegroeperingvanenigeinvloedinvrijweliedere
politiekepartijeenspreekbuisheeft.Hierbijkrijgtmendat
trekkenenduwenindekamer,waaralsbelangrijkstepuntuitkomt
datniemandwildatdebeperkingeninzijneigensectorvallen.
BovendienheeftdeOverheideenaantaltaken,zoalsbijv.de
Deltawerken,dienietzondermeergestoptkunnenworden,daarhier
veelkapitaalsverliezenmedegepaardgaan.Dezepolitiekisdus
vrijweleenonhaalbarekaartineenparlementairedemocratie,tenzijmenzulkekrachtigefigurenheeft,diedittochwetendoorte
zetten.
b. Debelastingspolitiek.Verhogingvandebelastingenverlaagt
hetTbësteidbafeinkomenenalsgevolgdaarvandebestedingen.De
belastingverhogingismindereffectiefdanhetverlagenvande
uitgavenenwelomdevolgenderedenen.
-belastingverhogingwordtpasopeenlatertijdstipeffectief
-belastingverhoginggaatgedeeltelijktenkostevandebesparingen
-belastingverhogingverzwakt deeconomischeprikkelsenwerkt
verspillingindehand.Hendenkehierbijaanduredirektieauto'shogerepresentatiekosten,hypothekenopparticulierehuizenenz. (debelastingbetaalttochdehelft).

-9- eenverhogingvan deuitgaven die door een evengrote belastingverhogingwordt gecompenseerd werkt inflatoir vanwege detijd
die zit tussenhet "bestedenenhet ontvangen van'debelastingsuitgaven,,
.' '
,
•
Overheidspolitiek t.a.v. dewaarde van degeld-eenheid.
Revaluatie -ëenwijzigingvan dekoersvan debinnenlandse geldeenheid,ofwel eenverhogingvan deprijsvan de binnenlandse
geld-eenheid, ofwel eenverhogingvan dekoers van debinnenlandsegeld-eenheid.Het geld vanNederland wordt duurder.t.o.T,anderelanden.
Revaluatievan deguldenremt de export af enmaakt de import
goedkoper--Hierdoor-wordtdegroei vanhetnationale'.inkoirrenafgeremd, omdathet overschot op delopende rekeningvan debetalingsbalans kleinerwordt,Hiernaast vindt eenprijsverlagingvan geïmporteerde produktenplaats.
Of de doelstellingen wordenbereikt hangt afvan degrootte vande
import- enexportelasticiteit. Is de somvan dezebeiden 1dan
heeft derevaluatie geen enkel effect gehad enisdusneutraal.
Treedt er eenkwantitatieve wijziging op in de import en export en
isbijvoorbeeld de ene 0,15 ende andere 0.85» dan is de som 1dus
is er geenresultaat.Is de somkleiner dan 1,dan ishet tegengestelde effect bereiktj enis de som groter dan 1,danheeft men
succes gehad enneemt het overschot van debetalingsbalans af.
Investeringscontrole
Viahet alofniet toestaan van investeringsaftrek ofvervroegde afschrijving.Dit structuur-politiek middel wordt veelal
alsconjunctuurpolitiekmiddel aangewend.
Loon- enprijsbewaking
Dit is een zeer actueel.enpolitiek moeilijk punt.Iedereen
wilwel eenprijsbewaking,maar dan ook eenloonbewaking. Dewerknemers,zijnhet hiermede danweerniet eens, omdat zijde oorzaak
.zoekenin deprijzen enwillen dat die in dehand gehoudenworden.
InNederland ismomenteel sprakevan.eenvrije loonvorming,waarvoor deverantwoordelijkheid bijhet bedrijfslevenberust..Dit is
eenmooie,maar geenpraktische,stelling,want eenregeringblijft
altijd verantwoordelijk voor deze zaken.Het systeem van degeïndexeerde lonenwerkt zondermeer inflatoir.Deprijzen gaan omhoog
endeze stijgingenwordenmeteenverdisconteerd indelonen.De
volgende stap is dat de ondernemers deze loonstijgingen weer willen doorberekenen in deprijzen.De prijzen gaan danweer omhoog
eninxirezenisdithetbegin van deinflatiespiraal.
InNederland was deloonontwikkelingeentijd lang gekoppeld
aandeproductiviteitsontwikkeling.Dit isofficieel niet meer zo,
.maarinwerkelijkheid is deproduktiviteitsontwikkeling nogvan
het allergrootstebelangbijhet loonoverleg. Theoretisch isdit
een zeermooie zaak.Menkan stellen dat ergeen inflatoire effecten zijn.als delonen stijgen overeenkomstig deproduktiviteitsontwikkeling.Menkrijgt net voldoende loonmeer om de extrageproduceerde goederen tekunnenkopen.Dangaan dus de lonen omhoog,maar deprijzenbehoevenniet te stijgen.Het metenfrande
produktiviteit.isechter eenhachelijke zaak.In sommigebedrijfstakkenis datregelijk gelukt -denk aan demetaal- enbouwindustrie.
Stel dat erin ééndezerbedrijfstakken eenpróduktiviteitsstijging is endat dewerknemers indeze tak een loonsverhoging
ontvangen.Het gevolg zal zijn dat dewerknemers in anderebedrijfstakken ook eenloonsverhoging willen.Maar inhet geval van

- 10ambtenarenbijvoorbeeld zouhet onmogelijk zijndeproduktiviteitsstijginguit terekenen.Als erdus in de éénofandere sector een
produktiviteitsstijgingisvan 6of 10^bmet een overeenkomstige
loonsverhoging, danwil iedereen dat.Dezekoppelingkan dusinflatieremmendwerken ofinflatiestoten geven.Hierop volgt dusautomatisch een inflatoire impuls ook alworden delonen aan deproduktiviteit gekoppeld.
De gehele inflatiebestrijding is eenbijzonderhachelijke en
moeilijke zaak.Wat wekunnen bereiken is tevoorkomen datwe snellergaanlopen danhetbuitenland. Het is detaakvaniedere overheid.,om dat tevoorkomen.Verder ishet alleenmogelijk dit opte
lossen ininternationaal verband -geheelEuropa zoute dieneinde
om detafelmoetengaan zitten.Het zal echternog jarenduren voor
het zover zalkomen eninmiddels kanmen alleenmaarhopen,dat de
situatie niet alte ernstiggaatworden.
5.De landbouw inde inflatie
Depositie van de landbouw inde inflatiekanhet besteworden bepaald aandehandvan deprijsontwikkelingvan dekostenfactoren endecntwikkelingvan deprijzenvan de eindprodukten.
Kostenontwikkeling (tabel 2)
Uit dezetabel blijkt dat deprijzenvan alle genoemde kostenfactoren zijngestegen. In 10jaar zijn deloonkosten ongeveer
verdrievoudigd. De toename in6o/6l is 5s4?âdaarnawordt het 11,9
15»3etc.Vanaf 65/66 is erweer eenteruggang inde stijgingvan
arbeidslonen tebespeuren (9?8; 9?55 9en 5J9$>)° Na 1969gaathet
weerveelhoger liggen enwordt hét 11,1$ 11,65 15en15,6^i.
De grondprijzen vertonen sinds deopheffingvan dewetvervreemdinglandbouwgronden aanvankelijk eenvrij sterke stijging en
blijven in deperiode '65-'69vrijwel constant.Na I969 schijnen
zijweer te stijgen.De grondprijsstijgingen zijnniet zegeweldig.
Wel zijn erregionaal verschillen,bijv. inZeeland zijn zesterker gestegen daninhet gemiddelde vanNederland ofGroningen.De
laatste jaren is de stijgingwelweer groter geworden.Deprijsstijgingmanifesteert zich eveneens t.a.v. depachtprijzen,de
prijzen vanbrandstoffen, trekkers,,werktuigen en deloonwerktarieven.Deveevoeders zijn eigenlijk pas delaatste jaren flink in
prijsgestegen.Dekostenstijgingen, die deafgelopen jaren hebben
plaats gevonden,zijn zekerniet alleen op deinflatie terugte
voeren. Ook andere factoren zijnvan invloed geweest (b.v. deBTV).
Al dezeprijsstijgingenleiden tot eenverhogingvan dekosten.
Dezekostenverhoging wordt nog extrageaccentueerd door de sterke
stigingvan de interestvoet,die thans tot 8à97°isopgelopen.
De sterke toeneming van dekosten vanvermogensbeslag brengt veel
bedrijven beneden derendabiliteitsgrens,hetgeen betekent dat
veel bedrijven opkortere oflangere termijnniet continueerbp.ar
zijn. Inveellandbouwkringen blijkt hetmoeilijk deze realiteit
onder oge.nte zien.Met name wat betreft dekosten vanhetvermogensbeslagvandegrond,wordenopvelerleiwijzengemanipuleerdomde
bedrijfsresultaten eengunstiger a.anzientegeven,danopbasis
van zuiverbedrijfseconomische grondslagen het geval zouzijn.
Vanuit de akkerbouwkant hoort mennogwel eens: "Maarwij
doenhet heel anders dan de derundveehouderij,want daar rekenen
zemaar 3of4/bvoor degrond".Ikkanme ditniet voorstellen en
vraagme afwat isde zinhiervan.Derendabiliteit van eenbedrijf
hangt afvan de opbrengsten enkosten.Eenbedrijf isrendabel als
deopbrengsten hoger zijn dan dekosten,opbasisvanvervangingswaarde.Alswijvan dat standpunt uitgaan,heeft het weinig zinom
met lagerekostenvan degrond rekening tehouden.

- 11Deinflatiewordtdandankbaaraangegrepenomeenlaaginterestpercentage inrekeningtekunnenbrengen»Bedrijfseconomisch
is.dezeredeneringtenenenmaleonhoudbaar«Dewaarderingvande
kostendienttegeschiedenopbasisvande.vervangingswaardeofop
basisvandedirecteopbrengstwaarde ennietopbasisvaneenvoor
éénfactorgecorrigeerdeprijsi.v.m.deinflatie,diebovendien
foutiefwordtbepaald.Alsmenwilbegrotenbijeeninflatie-van
8a9/jmoetmenniet•uitgaanvan ùf/orentevoordegrond,maardan
moetUnietsofzelfsnegatiefrekenen.
Deconclusieis,datmenmetwerkelijkkostenrekeningmoet
houden» Dekostendus,waartegeneenvermogenkanwordenaangetrokken,.Enhetzijnnatuurlijkdezekostendieindeberekeningen
moetenwordenopgenomen.
Ontwikkelingvandeprijzenvandeeindprodukten (tabel3)
Ookdeprijzenvandeeindproduktenzijngestegen,alhoewel
dezestijgingvaneenveelbescheideneraardisdandievande
kosten.Watdegegarandeerdeproduktenbetreftisde'prijsontwikkeling'geheelafhankelijkvanhetEEG-overleginBrussel.Gezien
deafnemendebetekenisvandelandbouwindeEEGzaldegeorganiseerdelandbouwooksteedsminderinvloedopdezeprijsvaststellingkunnenuitoefenen.Watdenietgegarandeerdeproduktenbetreftwordendeprijzenvolledigbepaalddoorhetspelvanvraag
enaanbod.Dezeprijzenwordennietofnauwelijksdoordeinflatie
beïnvloed.Deoorzakenhiervanzijn;
1odemarktvormwaarmeedeindividuelelandbouwerm.b.t.deafzet
vanzijnproduktenwordtgeconfronteerdiszodanig,dathij
geenenkeleinvloedopdeprijskanuitoefenen.
2.degeringeinkomens-enprijselasticiteitvandevraagnaar
landbouwprodukten.Iseenmaaleenbepaaldwelstandsniveaubereikt,danreageert devraagnaarvoedingsmiddelennauwelijks
ensomstegengesteldeopdetoenamevanhetinkomen(decapaciteitvandemaagisbeperkt) (tabel4)?
Degeringeprijselasticiteitbrengtmee,datdevraagmaar
weinigfluctueertmetdeprijs.Bijlageprijzenzaldevraag
maarweinigtoenemen,zo.datlageprijzennietdooreenvergroting
vandeafzetwordengecompenseerd,metalsgevolgdatlageprijzen
vrijwelgeheeltenlastevanderendabiliteitkomen.Ditbetekent,
datdeinflatie,diewelvolledigindekostenzijdedoorwerkt,en
nauwelijksofnietaandeopbrengstenzijde,deinkomensproblematiekvandeagrarischebedrijvenverscherpt enzodoendeeensnelle
saneringindehandwerkt.
Eendeelvandelandbouwheeftdenadeligegevolgentotdusverredelijkwetenoptevangendoors
hogerekg-opbrengsten,intensiveringvanhetproduktieplan binnen
debestaandecapaciteitenenvergrotingvandeproductiecapaciteit
waardoorgunstigerkwantitatieveverhoudingenbinnendebedrijven
ontstonden.
Deinflatoireontwikkelingzalookindetoekomstdeinkomensvormingindelandbouwonderdrukblijvenzetten.Dezedrukwordt
nogverscherpt doordatdetoenamevandevraagveelgeringeris
dandetoenamevanhetaanbodalsgevolgvandeproduktiviteitsstijgingindelandbouw,tenzijeenzeersnelleafvloeiingvan
personenuitdeagrarische sectorblijftplaatsvinden.Pasdan
kanookeenbehoorlijkeverbeteringvandebedrijfsstructuurwordenverwezenlijkt indevormvaneenoppervlaktevergrotingperman
enkandesteedswijderwordendeklooftussendetechnischeontwikkeling(steedsgroterecapaciteitenvanmachinesenwerktuigen)en
deNederlandsebedrijfsstructuurwordenoverbrugd.

- 12Hetkunnen continueren van eenlandbouwbedrijfvergt een
voortdurende aanpassing aangewijzigde omstandigheden« Deze aanpassingen gaanveelal gepaardmet hoge investeringen,waarvan de
financiële verplichtingen een zware aanslag doen ophet inkomen
vanhetbedrijf« Doordat bij demeeste financieringsvormen aanpassingvan derentevoet mogelijk is endoordat deprijzen van
landbouwproduktenniet door de inflatie omhooggestuwdworden,
blijven deze rente-enaflossingsverplichtingen zwaar op debedrijven drukken.Dit dwingt'toteenwelbewuste keuze van debedrijfsopzet ende.investeringen die daarvoor nodig zijn« Alles
wat overbodig is,dient daarbijteworden vermeden«
Doordat de inflatie dekosten sterk beïnvloedt,dient de
kostenbewaking eenhoge prioriteit tehebben op debedrijven«
Hierbij isvooral vanbelang, dat produktieplan,oppervlakte,
gebouwen,mechanisatie en arbeidsbezetting zogoed mogelijk
(optimaal)op elkaarworden afgestemd.
Tenslotte ishet vangroot belang dat debedrijfsaanpassing
tijdigplaatsvindt, d«w.z« op een zodanigmoment dathet eigen
vermogennogniet is aangetast door een jarenlange verliesgevende
exploitatie..:
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Tabel 1

Ontwikkeling van het nationale geldinkomen
en het reële nationale inkomen in Nederland

Jaar

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

100

117

129

130

150

165

185

203

226

100

108

113

114

120

128

134

139

UI

Natogeldink. per hoofd van
de bevolking.(1963 = 100?ó)
Reëel nat»ink. per hoofd van
de "bevolking (1963 = 100^)

Tabel 2

Ontwikkeling van een aantal kostenfactoren

Jaar

6Q€1 61^2 62&3 63/64 64/65

Loonkosten
per gewerkt
uur vaste
vakarb. A.

2,22 2,34 2,51 2,81

Koopprijzen
boerderijen%
46OO
Nederland
Groningen
; 4280
5320
Zeeland
Koopprijzen
bouwland1
3480
Zeeklei
Koopprijzen
graslands
;
:
Zeik!ei
3370
:
2890
V/eidestreken
"2680
Zandgronden
Pachtprijzen
boerderijens
Zeekleigeb.
213
V/eidestreken
174
Zandgebieden
136
Pachtprijzen
los graslands
150
Zeeikleigebo
V/eidestreken
127
Zandgebieden
101
Eundveekoek A
31,10
32^0
B
Trekker petroleum(1958=100)
97
Motorolie
: 100
Trekkers/werktuigen^2^4=100)
Loonwerk weidebouw(l960=100)
Loonwerk akkerbouw
Loonwerkgemengd
bedrijf
Rente 1e hypotheek

6^66 66/67 67/68 68/69 69/f0 70/71 7^2 7^3

3,24 3,56 3,90 4,25 4,50 5,00 5,82 6,58 7,61

4800 6400 7720 8540 8670 8930 8770 867O 8730 8990
4650 5870 6820 7900 7980 7800 .7620 7740. 7522 727O
5180 7810 84-60 9610 9040 11240 11090 II43O 11016 11110

-

-

3750 6780 7840 8120 8450 8780 8790 8500

9200 9310

-

-

7490 7580 7490 6940
6750 7040 7260 709O
6790 7I00 7560 7320

-»
-

_

-

-

3640 5780 6650 7280 7560" 7230
2930 2930 5720 653O 6790 6580
2810 2890 5670 627O 6670 6650

208
179
144

220
182
152

225
191
158

244
204
164

258
216
181

267
223
191

281
238
198

299
251
227

303
263
230

300
269
238

162 173 179 187 199 200 202 212 -•
138 144 149 153 161 168 174 178 107 117 123 126 135 134 143 146 33,— 3430 3460 35,90 3740 38,10 38,20 37£0 38,70 40,30 37,70
3440 36,10 36,10 37,— 38,30 30,30 39*50 39,— 39*80 41,70 39,90
155
130
107

-

159
128
103

-

-

"•

101
124

99
129

107
129

112
132

112
134

116
137

118
149

120
159

-

„

--

99

100

102

105

108

112

117

125

132

145

155

-

106

110

118

120

126

128

130

146

152

152

165

-

105

108

115

117

121

123

123

140

143

142

150

-

-

...

-

120

125

127

129

145

150

150

159

:4,83 4,78 4,79 4,81

5,24 5,75 6,34 6,58 6,60 7,05 8,01 8,32

—

14Ontwikkelingvaneenaantaltelersprijzen

Tabel3
•Jaar
•Tarife-

[60/6l 6 1 / 6 2 62/63. 6 . 3 / 6 4 : 6 4 / 6 5 6 5 / 0 6 6 6 / 6 7 [67/68.[68/69.:69/7.oi70/7l.i7l/72
'-

;30-,;25

Suikerbieten

3 0 , 1G 31-,— 33?05v35» 25135,45 3 5 , - 3 0 i 3 5 , 2 0 | 3 4 , 6 0 [ 3 5 , 8 0 38,45[37,15

i4 5 a 91 4 9 , 9 1 5 4 , 6 4 5 9 , 2 8 [69,25 [70,06 6 9 , 3 0 i60,Q3:57,14:59 >89 [ 6 2 , 7 6 : 6 ^ 4 6

Fabriekswaard.-;• 7 , 3 3

6,38

6,41

6,68; 6,97: 7,65

8,10[ 7 , 9 3 t 7 , 5 0 [ ' 7 , 6 5 ; 7,58; 7,64

;

:'Cons. a a r d
;(klei)
; 9 , 7 0 1 3 , 9 5 1 3 , 8 5 1 1 , 6 0 : 1 3 , 9 0 1 2 0 , 9 0 17 , 35 ; 8,10113 , 25;24, 30;1 0 , 8Ö|10,60
•—•••"• J •
'; [
:
!Melk (gem. I
:
iNederland)
2 8 , 9 0 . - ; 3 3 , 7 o ; 3 4 , 9 o . 36., 30[37:,—]37»AQj36,?60:37,30!41,40
Ixfuchtere
[kalveren
1,51 1,54 1,35 1,36: 1,65: 1,60
1,52: 1,53! 1,69; 1,70: 1,65; 1,62
[Slachtk o e i e n 1e: [
[kwal. A.A.[

3,21

3,30

3,19

3,24; 4 , 2 6 ! 4 , 2 9

4 , 3 3 ; 4 , 3 5 ; 4 , 7 0 ; 5,09; 5,06; 5 4 5

iWorst[koeien

2,52

2,55

2 , 3 4 • 2,40; 3 , 2 5 ; 3,22

3 , 2 0 ; 3 , 2 3 ; 3,44! 3,56; 3 , 5 1 ! 3,92

Tabel4 "Verbruikvanvoedingsmiddelenperhoofdvandebevolkinginkg
:

Jaar

1938

1950

1955

i960

1965

1969

1970

1971 :

-

91,-

82,-

63,-

62,-

62,-

3,2

3,-

3,-i

•Brood

-

G3oter

5,5

. 2,7

3,-

4,7

71,4,6

[Margarine

7,1

17,8

19,2

19,9

19,6

18,4

17,7

17,4;

-

214-

195,-

174-

159,-

154-

150,-

149,- !

7,5

5,2

6,9

7,9

8,7

9,3

9,3

9,5;

[Eieren ( s t u k s )

143,-

79,-

129,-

112.-

189,-

201,-

192,-

179,-[

:Eund- en k a l f s v l e e s

15,3

18,4

17,9

18,6

19,5

19,7

18,9 :

•Varkensvlees

21,3

14,19,2

20,3

22,7

26,1

25,7

26,5

29,3:

0,5

0,2

0,5

2,0

4,4

5,4

6,-

6,3;

Suiker

27,7

37,2

40,-

43,7

42,9

44,6

45,7

45*-|

a a r d a p p e l e n , , Wo 0 . i n

130,-

130,-

89,-

100,-

90.-

89o-

85,-

85,-;

2,-

8,-

14,-

15,-[

67,38,-

67,-

13,82,-

81,-

78,-!

42,-

52,-

52,-

52,-;

[Consumptie melk
•Kaas

Slachtpluimvee

v e r w e r k t e vorm

-

-

-

Groe n t e

67,-

66,-

66, -

Fruit (excl. zuidvr.)

27,-

35,-

35,-

_15•PERSPECTIEVEN-VANJEYLEESYSEKOUDERIJ,GEZIEH
VANUITDETEVERWACHTENMARKTONTWIKKELIMGo
Drs»L.PIink,ProduktschapvoorVeeenVlees.
1.Samenvatting.encijfers
Detoekomstigemarktontwikkeling valtuiteeninvraagenaanbod.Aandehandvanuitvoerigcijfermateriaalwordthieropverder
ingegaan.
Hetrundyleesaanbod inW«,-Europaisoverwegendafkomstigvan
vrouwelijke-.dieren(Bijlage 1).Tochzijneraanmerkelijkeverschillentussendediverselanden.Aantenemenvalt,datdeprijzenvoor
jongeslachtrundereninsterkematesamenhangenmetdeprijzenvan
categoriën,diehetgrootste;deelvanhetslachtveepakketuitmaken,
metnamekoeien.InDuitslandligthetaanbodvanvrouwelijkedieren
rond5Gfo.Belgiëbenadertditaardig,d.w.z.datdaartochinvrij
behoorlijkematedekalverendevleesrichtingopgaan.InFrankrijk
isdatalweerminder.Hetligtdaarnogindeordevangroottevan
Gjfoi InNederland,zoals.datteverwachtenwas,ishetzelfsca80fó.
DevleesproduktieisinNederlandduseenbijproduktvanmelkveehouderij.InItaliëiseenbijzonderlaagpercentagevandeproduktie
afkomstigvanvrouwelijkjongvee.Dezeomstandigheidisdelaatste
jarengegroeid.Italiëheeft enormvandeEEGgeprofiteerd,niet
zozeerindelandbouwsfeer,maaralgemeeneconomischgezien.DeontwikkelingvandeeconomiewasdaarwatachterbijderestvanWest
Europaenheeftzichdoordeontwikkelingvandevrijhandelinde
EEGsnelkunnenoptrekken.Erheeftzichdaareenenormevraagontwikkeldnaaro.a.vleesdienietdoorde-eigen-produktiegedektkon
worden.Deregeringheeftheleprogramma'sopgesteldomdoorgrote
rentesubsidiesdeslachtveehouderij,gebaseerdopingevoerdekalveren,inNrd.Italiëvandegrondtekrijgen.DeItalianenstroopten
dusheelW.Europaafendatreservoirispraktischuitgeput.Zij
wendenzichnutotderestvandewereld,metnameZuidenNoord
Amerika,enookdatluktnietaltebest.Zijkrijgentraditioneel
eengrootdeelvanhunkalverenuit0.Europeselanden,enca1-JmiljoenuitFrankrijkenW»-Duitsland,DezewordeninItaliëgedeeltelijkvoordeproduktievanvleeskalverenenvoor.eengrootdeel
voordeproduktievanjongvleesveebestemd.
Wat zijndevooruitzichtenvanderundvleesmarkt inhetalgemeen?
In197Gen1971werdeninW.-Europaeenrelatiefgrootaantal
runderengeslacht.In1972tradoveraleenvrijsterkeproduktiedaling.op,voornamelijkalsgevolgvaneenhernieuwdeuitbreiding
vandemelkveestapels.Dezeontwikkelingzettezichindeeerste
helftvan1975voort.Erzijnechterduidelijkeaanwijzingendatin
detweedehelftvan1973hetaanbodvanslachtveebeduidendgroter
zalzijndaninhettweedehalfjaar1972(BijlageII).
InbijlageIIisgetracht omvoorde-kortetermijneenaanzet
tekrijgenvoordeteverwachtenontwikkelingvandeproduktiein
dekernlandenvandeEEG.IndeeersteplaatszienweW.-Duitsland
waarhetaanbodvoor1971en1972isuitgezetperjaarenperhalf
jaar.Opgrondvandejongstetellingenhebbenweeenprognosegemaaktvoorhettweedehalfjaarvan1973«.In1972iser,tenopzichtevan19711 eenaanmerkelijketerugganginproduktiegeweest
(6OO.OOOtonminder).Deprognosevoorhettweedehalfjaarvan
1973geeftaandat•ervanenigherstelsprakeis.Vooraldeslachtingenvanjongevleesdieren,ossenenstieren,dieinDuitsland
tochwerkelijkvanbelangzijn,zullenvrijbehoorlijktoenemen.
DitblijktookaluithetfeitdatDuitslandthanshetenigeland
iswaaraanmerkelijkeaankopenwordentoegepastinhetkadervan
hetEEG-interventiebeleid.Inhetlaatstgehoudenbeheerscomité

-16rundvleesteBrussel„kon.menniet.„mededelen^hoeveel.eralwasgekocht.Zehebbengrote.problemen,-niet.voldoende.koelhuisruimteetc,
zodatergeentijdisallesbehoorlijkoptetellenenaandeCommissiemedetedelen.
InFrankrijkiserin1972eenduidelijketeruggangindeproduktiet.o.v.1971«Deprognosehoudtook-hierevenwelweerrekening
meteenduidelijkherstelindetweedehelftvan1973-OokFrankrijk
doetaanenigeinterventie(alsindsbeginseptember),maarineen
merkwaardiglangzaamtempo(50à60tonperweek,watvoorzo'nland
bijzonderweinig is).Ookhierisdussprakevanenigoverschot.
Engeland,eennieuwelidstaatmeteenaanzienlijkerundvleespróduktie,heeftin1972eenLichteteruggangt.o.v.devorige
jaren.Deprognosevoordetweedehelftvan1973laatook'hiereen
duidelijketoenamezien.Hierisdussprakevaneenzekereuitbreidingvandeproduktie.
VoorNederlandhebbenwijwatuitvoerigercijfermateriaalverzameld.Hetaanbodvanslachtrunderenwasin1970en1971verhoudingsgewijsgroot.Tenopzichtevandezejarenisnatuurlijkdeteruggang
in1972destesprekender(van868.000stuksnaar633-000stuks).
Daarbijmoetmenbedenken,dat1971eenrelatief"hoog"jaarwas.
InbijlageIIisgeschatwathetaantalkoeienis,opbasisvaneen
percentagevandestapelvanmelk-enkalfkoeienper1mei.Hetaanbodvanslachtkoeieniserglaaggeweestinverhoudingtotdestapel
per1mei.Ditbetekent eenaanzienlijklagereuitstootuitdemelkveestapel.Deproduktievanjongvleesvee(bijderündvleesproduktie
isdateigenlijkdecategoriewaarhetomgaàt)laatwenigontwikkelingzien.Ookin1972isduidelijksprakevaneenteruggang,maar
intotaalgezienzijndeaantallenverhoudingsgewijsnietzobijzondergroot.
Deprognosevoordetweedehelftvan1973geefteentoenameaan
zowelvanhetaantalmelk-enkalfkoeien,maarvooralvanhetjonge
vleesvee,hoewelditinabsolutezinnatuurlijkweinigzodenaande
dijkzet.Ophetogenblikwordenwijallemaalmet'dietoenamevan
hetaanbodgeconfronteerd,daardemarktprijzendelaatsteweken
hardgedaaldzijn.
Inbijlage2isookdeontwikkelingvandevleesvèestapelzondermelk-enkalfkoeienweergegeven.Hetaantalvaarzenvoorde
vleesproduktie isdalende.Hetaantalstierenisvooralindelaatstejarentoegenomen.Menkannauwelijksvanveelontwikkeling
spreken.Hetaantalossenisinabsolutezinonbetekenend enis
sterkgedaaldindelaatstejaren.Depostoverigvleesveeisconstant,datzaldusover\-/egendhet.weideveezijn.
Uzietdusdatditjaar,opbasisvandeprijsontwikkelingin
deeerstehelftvanditjaar,destierenhouderijwatbegunstigdis
endekalfvleesproduktiewatteruggedrukt.Erzijnin1972minder
vleeskalverengeslachtvoorheteerstsindseenaantaljaren,hoeweleraanmerkelijkmeerkalverengeborenwerden.Daardoorkomener
watmeervleesstieren(40.000meer),maarvoornamelijkmeerjong
fokvee(voordemelkerij).Wijzijnvanmeningdaterin1972
100.000koeienlangeraangehoudenzijn.Totdusverreiseveneensde
normaleuitstoot,diewijin1973zoudenkunnenverwachten,watachtergebleven.Voorzoverwijcijfermateriaalhebben(endatkan
alleenwataanwijzingengevenvoorhetderdekwartaal).,blijftde
aanvoertochduidelijkachterbijvorigejaren.Dusookditjaar
wordt eenaanmerkelijkaantalkoeiennietuitgestoten.
Hetaanbodiswatgroter,maardecijferswijzenertochduidelijkOpdatdestapelsinallebelangrijkelidstatenvandeEEG
watzijnuitgebreid,zodatdusrekeningmoetwordengehoudenmet
eengroter'aanbodindeeerstkomendejaren.
Hetismoeilijkeenuitspraaktedoenoverdeteverwachten
produktieenexport-overschotteninlandenalsArgentinië,Australië,NieuwZeelandenBrazilië,waaropextensievewijzeindroog-

-17tegevoelige strekenopgroteschaalrundvleewordtgeproduceerd.In
Australiëiszeerduidelijksprakevaneentoenemendeproduktie
(BijlageIII).InArgentiniëisdatnognietofnauwelijkshetgeval,
men'ziethiernoggeenreactieopdehogeprijzen,diemenookhier
al'sinds1-J-jaarkent.InNieuwZeelandspeeltditeenveelgeringere
rol,omdatmendaarveelmeeropdemelkgerichtis.
Australiëisindewereldeenzeerbelangrijkrundveeproducerend"énuitvoerendland,enverkeertvoorwatdierziektenbetreftin
eenzeergunstigepositie.Zijkunnendaardooruitvoerennaarhet
grootsteopnamereservoirvanrundvleesindewereld,namelijkdeUSA
diezichondankseenenormeeigen.produktiehebbenontwikkeldtothet
grootsteimportlandvoor"rundvleesindewereld.
AustraliëheeftzijnafzethelemaalopdezeNrd.Amerikaanse
marktgerichtendatbiedtvoldoendeperspectief.Daarnaastkomtnog
Japan,meteenwelvaarts-ontwikkeling,dieongeveeropEuropeespeil
isgekomen.Japaniseenvis-etendland,datwatmeerdiversiteitin
zijnvoedingsgewoontengaatbrengenenwatmeergaatvragenophet
gebiedvanvlees.Wanneereenbevolkingvan110.000.000zichwatmeer
indevleesrichtinggaatwenden,dankuntUbegrijpen,daterplotselingeengrootberoepwordtgedaanopdebeschikbarehoeveelheden.
Japanisintoenemendemateeenvleesimporteurvanbelangen-gezien
zijnligging-isAustraliëa.h.w.denatuurlijkeleverancier.
Deze2dingenbijelkaarleidentotdegedachte,datwijinhet
algemeentochmoetenverwachten,datwatbuitendeEEGaanrundvlees
opdemarktkomtgemakkelijkeenafzetbuitendeEEGvindt,zodatwij
dusglobaalgesprokenwatdetoekomstigevraagenafzetmogelijkheden
betreft,hetoogmoetenhoudenopdeEEGzelf.Wijhebbeneenmarktordeningsregelingvoorrundvlees,dievrijingewikkeldis.Wijhebben
heelwatregelingent.a.v.deinvoer.Erwordtnual1-g-jaarinvrij
geringematevanaldezemogelijkhedenenregelingent.a^v.deinvoer
gebruikgemaakt-eengrootdeelwerktniet-enmenzouzichkunnen
afvragenofdezeregelingenallemaalwelzonodigzijn,geziende
verhoudingenvanvraagenaanbodopdewereldmarkt.
DetoenemendeveestapelsindeEEGwettigendeverwachtingvan
eenverruimingvanhetaanbodin1974e.v.
Watdevraagzijdevandemarktbetreft,vindtUinbijlageIV
deconsumptievanrund-enkalfsvleesinkgperhoofd.Daaronder
vindtUdegemiddeldeprijzenvoorlevendslachtvee,dereferentieprijzen,dievoorhetEEG-beleidwordengebruikt.Ukunthierdus
globaaleenverbandzientussendebewegingvanhetverbruikenhet
prijsniveau.
Deconclusieis,datdeontwikkelingperlandwatverschillend
isgeweest,maarinhetalgemeenishetbeeld-vooralindegrote
EEG-landen-dathetverbruikscherpheeftgereageerdopdeprijsstijgingvanhetvorigejaarendatdevraagduidelijkisafgenomen.
Aandeenekantmoetenwe,watdeontwikkelingvanhetaanbodbetreft,dezeherfst.enkomendjaareenstijgingverwachten,terwijler
duidelijkeenteruggangindevraagis„Er tekentzichduseen
nieuwevenwichtaf.Ditnieuweevenwicht zalwaarschijnlijk opeen
lagerprijspeilliggendanwein1972enindeeerstehelftvan1973
hebbengekend.
DeprijzenzijnvermeldinbijlageV.DaarinzietUdeprijsontwikkelingindegemeenschapvande"zes",inNederland,inWest
Europa,derde-landenenvandewereldmarktalsgeheel(aanbieders
buitenEuropa).Delaatstelijnspringhetmeestinhetoog.Daaris
destijginghetsterkstgeweestenUzietditvooralindeinvoerprijzenvanbevrorenvlees,metnameuitArgentinië.Daarnaastzijn
sterkgestegendeinvoerprijzenuitEuropesederde-landen.Vóór1972
warendatEngeland,Denemarken,OostenrijkenIerland. Tenslotteis
degemiddeldeprijsstijgingvande"zes"alsgeheelgrotergeweest
dandestijgingvandeprijzeninNederland.Datiswaarschijnlijkte

-18wijtenaandesamenstellingvanonsslachtveepakket.'Landenmeteen
slachtveepakketwaarinmeerjongslachtvee,meerstierenen-ossen
voorkomen,haddeninverhouding'totNederlande.ensterkerestijging,
terwijlwijinNederlandeennogalprijsbewusteverbruikerhebben.
Alshetgaatomdeontwikkelingvandeproduktievanjonge
slachtstierenzijntweezakenvooralvanbelang;
a.InbijlageVIisaangegevenhoedeontwikkelingisvandeprijzen
vanhétechtevleesvee (stieren)t.o.v.dekoeien(uitstootvan
demelkveestapel),en'dandebestekwaliteitendaarvan.
Dereeksisnogtekortomconclusiestetrekken(erisalleen
cijfermateriaalvanafapril.1972.:Vóórdietijdhaddenwegeen
aparteprijzenvoordezecategoriën,alleenvoor1esoort,2e
soorten3esoort).Indeloopvan1972zijndestierenduidelijk
uitgelopen,.indiezindatdeprijzendaarvan snellerzijngestegendandievankoeien1ekwaliteit,maarindeloopvan1973
: ;
is.datverschileigenlijkalweereenbeetjeingehaald.
b.Voordeontwikkelingvandevleesveeproduktie inNederlandishet
natuurlijkvanbelanghoedeprijsvandatvleesvee(hl.stieren)
zichheeft:verhoudentotdievanhetuitgangsmateriaal(nuchtere
kalveren).Eriseenvoortdurenderacetussen,deindeloopder
jarengestegenprijzenvanheteindprodukt (indit'gevaldusde
stieren')endeprijsvandenuchterekalveren(BijlageVil).
Hoewelwijmoeitegehadhebbenomeenstatistischverantwoorde
reeksbijelkaartekrijgen,kandeconclusiewordengetrokken
datdematevandeprijsstijgingvandenuchterekalverenveel
sterkerisgeweestdandievandestieren.Opzichzelfduseen
ontmoedigendeontwikkelingvoordevleesveehouderij.
- Degrootsteconcurrent inonslandvandevleesstierenhouderij
isdevleeskalverenhouderij.Omdit.duidelijktemakenzijnwijniet
uitgegaanvandeprijzenvanBarneveld,maarvaneengroteremassa
(gemiddeldeuitvoerprijzenvandegeslachtekalveren).Uzietdatde
buitenlandse consumentbereidIseenvoortdurendhogeprijstebetalen.Uitbijlage.VIIIblijktdatde.prijsvoorgeslachtekalverenen
deprijsvoorslachtstiereneengelijkopgaandbeeldvertonen.Deze
reeksenhebbenelkaardusaardigbijgehouden,behalve in1972,toen
de.prijzenvoorstierenduidelijk,toenamentenopzichtevandeopbrengstprijzeninhetbuitenlandvandeslachtkalveren.Wijhebben
algeconstateerd daterditjaareenbuitengewoonhoogprijspeilwas
enookdatdekalfvleesproduktieditjaarwatisteruggelopenende
stierenvleesproduktiewasuitgebreid.Destierenvleesproduktieheeft
dusopdezeminofmeeruitzonderlijkgunstigeprijsverhoudinggereageerdmeteenuitbreiding.
.
InbijlageIXiseenoverzichtgegevenvandeontwikkelingvan
deproduktievanjongeslachtrunderenindezesoorspronkelijkeEEG
landen."BehalveinNederland zietmenoveraleenverhoudingsgewijs
sterkerestijgingvandestierenvleesproduktie,dieechterinde
terugvalvan1972deelt.
InDuitslandisde'stierenvleesproduktietot1972voortdurend
toegenomen.OokinFrankrijkzietUeenontwikkeling,zijhetdan
datdetoenamepasin1971uitgesprokenwas,welkein1972doorgaat.
InFrankrijkisdestierenvleesproduktiewatde.omvangbetreftmindergrootdaninDuitslandenwordtdoordeoverheidbegunstigddoor
steunmaatregelen,'(ditterillustratievanhetfeit,datzelfsin
1972noguitbreidingvandeproduktieheeftplaatsgevonden),
InItaliëisdegeheleontwikkelingafhankelijkvanwa,taan
uitgazigmateriaalkanwordengeïmporteerd.OokdaarzietIJnogeen
stijgingvandeproduktie,maardezeschijnt zichindelaatste
jarenvrattehebbengestabiliseerd.InItaliëismenooknietoptimistischenmenvoorziet eensterkedalingvanderundvleesproduktie
indekomendejaren.InNederlandiseenduidelijkestabilisatie,
meteendalingIn1972.Belgiëheeftweleentoenamevandevlees-
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eentoename.
Uitalhetcijfermateriaalvaltteconcluderen,datdeperspectievenvoordevleesveehouderij (alsdeomstandighedenendevoorwaardenwaarondergeproduceerdwordtnietveranderen)eigenlijkniet
gunstig.zijn.Indestrijdomhetuitgangsmateriaal ismendezwakkere.Alleenalsdeopbrengstenvanheteindproduktaanmerkelijkuitlopen,schijnthetaantrekkelijktezijnomerwatmeeraantedoen.
Jkkandusmoeilijkoptimistischzijnovereenverdereuitbreiding
vanenigebetekenisinonsland.Erzullenwelwatmogelijkheden
zijn,maartochinbeperktemate.
Devraag,diezichnuvoordoet,'isofdeomstandighedengelijk
zullenblijven.Uwordtdagelijksgeconfronteerdmethetfeit,dat
erindezuivelsektorsprakeisvanoverschotten.Erwordt zelfswel
gesprokenvanstructureleoverschottendiemoetenwordengefinancierd
enditschijnt.ophetogenblik inBrusseléénvandeknelpuntente
zijn.DeheerGuperusheeftookalgezegd,dathetaandeel-vande
landbouwin"detotaleopbouw'vande'bevolking'minderwordt en'menis
..minderbereid,.om.voorde..landbouwgelden.ter.beschikking-te-stellen
ineenroyalemate.DeMinistersvanEconomischeZaken,diehetbelangvandeconsument inhetoogmoetenhouden,krijgenalheel
gauwdeoverhand,endatleidttotdienovereenkomstige instructies
aanambtenaren,dieinBrusseldeonderhandelingenvoeren,endat
bepaaltdaninwezenhetEEG-marktbeleid.Alsmenduszoektnaarmiddelenomdefinanciëlelastenvanhetlandbouwbeleidteverminderen.
en,gezienhethelepolitiekespeldat-daar-achterligt,ishetwellichtmogelijkdatmenkomttotregelingenomdemelkproduktietoch
ergensfina.ncieelminderaantrekkelijktemaken..Ikweetnietofdit
mogelijkis.In1958iserookzo'ncrisisindezuivelsektorgeweest
enmenheefttoenserieusoverwogenomeenbeperkingvandemelkproduktieperbedrijfintevoeren(al'thansdemelkproduktie,diede
garantiekreeg).Menisdaarnietuitgekomen,wanterwarenteveel
praktischemoeilijkhedenenmendurfdehetnietaan.Ikgeloofniet,
datdesituatieveelgewijzigdisenikvraagmeaf,hoemenditin
sommigeandere.EEG-landenzoumoetendoen,waarmenniet.zulkeperfecteorganisatiesheeftopprovinciaal niveaualsinNederland.
Inhetpolitiekevlakliggeneranderemogelijkheden.Menzoubijv.
eenquota-systeemkunnenkiezen(zoalsmenindesuikersektor doet).
Zoumendezerichtinguitgaan,danzouhetkunnengebeuren,datmen
nationaalgedwongenwordtregelingenuittedokterendiedemelkproduktie
drukken.Alsdatzouleidentotregelingen,dietotindebedrijfsvoeringdoorwerken,danzouhetkunnenzijn.dathetonderdieomstandighedenvoormelkveehoudersaantrekkelijkerwordtomeengedeelte
vandecapaciteitvanhetbedrijfoptevullend.m.v,hethoudenvaxt.
vleesvee.Zouhetdezekantopgaan,danmoetUwetenwateropdit
gebiedvoormogelijkhedenzijnzoweltechnischalseconomisch.Wij
moeüendusweldoorgaa,no.a.metonderzoekingenindezesektoren
hetbekijkenvandeinsandoutsvandierundvleesproduktie,maar
alleenmetdatperspectief ennietomdat.-alsde.zakenblijvenzoals
zezijn-erzichinNederlandnogweleenseenrundvleesproduktie
zoukunnenontwikkelen,.Mochthetzozijn,datmeninderdaaddirekt
ofindirektdemelkprijs,gaatkortenendatmendaarcompensatie
voorwilbiedenindesfeervanderundvleesproduktie,danzaldat
gepaardmoetengaanmetopdeeconomischeentechnischekenmerken
vanderundvleesproduktieafgestemdemaatregelendieverdergaandan
watwijnuhebben(.omschakkelingsregelingen).Daarbijmoetworden
gedachtaaneensoortgarantie-systeem alseenbepaaldeprijsniet
wordtgehaald.Alserergensenigezekerheidmoetwordengeboden,
.danmoetmenhetwelaandezeproduktietakbieden.Ditkanhetbest
dooreenbepo,aldeprijsgarantie,dieopeenaanmerkelijkhoger
niveauligtdandehuidigeinterventieprijs.

-202.Discussie
HetprijspeilligtinNederlandthansop91$v a n deoriëntatieprijs«,Belgiëzitop 103$,meteenaanmerkelijkhogerpercentage
jongslachtvee.Duitsland zitop93$?ookmeteenhog3rpercentage
jongvleesvee (dusinabsolutezinmoetdaarderundvleesprijslager
liggendaninNederland,alsjemetdekwaliteitrekeninghoudt).
Frankrijkligtop106à107$» Italiëop114$»maardaarisdesamenstellingvanhetslachtveepakketaanmerkelijkbeterdaninNederland,
omdatdaareen:geringpercentageuitstoot.uitdemelkveestapelis,V.K.
ligtop101$enDenemarkenop90$.IJzietdusdatinNederlandverhoudingsgewijseenlagereprijs.geldt,ook.vooreenproduktvanverhoudingsgewijslagerekwaliteit.DeNederlandse'consument zalwaarschijnlijkperkggemiddeld eenlagereprijsbetalendaninDuitsland
FrankrijkenBelgië,maarhierwordtverhoudingsgewijsmeerlagerwaardigvleesgegetendaninandereEEG-landen.
Devleesconsumptieperhoofdvandebevolking(inkg)inNederland,Duitsland endeVSwasvan1969-1970alsvolgt:
Vleessoort

Nederland

Rund-enkalfsvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Schapenvlees

20
19
5,2
0,2

Totaal

44,4

Duitsland

VS

23
37
7,5

44
30
21,2

•'67,5

Wijmerkenaandeuitvoerprijzen(dietocheenmaatstafzijn
voordematenwaarinhetkalfsvleesopprijswordtgesteld)datdeze
hoogzijnenblijven".enbehoorlijkmeegroeienmetdealgemene stijgingvanderundvleesprijzen. Hetisnognietmerkbaardatdekalfsvleesproduktiedeconcurrentieomhetkalfnietkanbijhouden.Eris
eenbeperkteafzetendeconsumptieperhoofdvandebevolkingis
niettevergelijkenmetdievanrund-ofvarkensvlees.Maarvoorde
consument,diebereidiskalfsvleesteeten(vooralinNrd-Italië)
moeterheelwatgebeurenwillenzijdieconsumptielaten,vallenten
gunstevanrundvlees.
ZonderdesteunmaatregeleninFrankrijkvoordestierenhouderij
endesnijmaisteeltzoudestierenvleesprodüktieinFrankrijklang
nietzovandegrondzijngekomenalsdatnuhetgevalis.Desnijmaisteelthangthiermeesamen,maarhet'geheelwordtmogelijkgemaaktdooreensterkstimulerenvandeoverheidvanhetgeheleprogramma.TegenoverdeEEGkanFrankrijkdezesteunmaatregelenverdedigendoortestellendatdeanderelandenonmogelijkschadekunnen
ondervinden,omdaterbehoefteisaanmeerrundvlees.Erisduseen
zekeregelatenheidomdathetrundvlee'sbetreftenaandeanderekant
iserhetpolitiekeelement,waarbijmeneengrotelidstaatniet
graagvoordevoetenloopt.Het 'afcheckenvansteunmaatregelenen
hetnagaanofdiewelconformhetverdragzijnis,watdeEEGregelingenbetreft,bepaaldwatachtergebleven.
Dewat.hogeprijzenvoorjongestiereninhetnajaarvan1972
enhetvoorjaarvan1973,zijndeelstewijtenaandeprijsstijgingen
inhetalgemeen.Er.zijnwatmeervoorstandersverschenen,vanstierenvleesenbovendienismenbereidmeertebetalenalsereenschaarste
is.Erzijnvandekaritvanslagersorganisatiespogingengedaanom
inhetkadervaneen0.&S-fonds-subsidietoteenmeergeorganiseerde
produktiévail,jonge.stierentekomen.Hetheefttotdusverretotniets
geleid,maar:erwasdussprakevanmeerbelangstelling.Het speeltnu
weerwatminder,wanthetaanbodisweerwathogereri'yexhoudingsge-
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