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DISCUSSIE-NOTA OVERENKELEASPECTENVANDu
MONOPOLIEHEFFINGEN OPGRANENEN VEEKOEKEN

Naaraanleidingvandediscussie in devergaderingvande
Melkprijscommissievan 25November 1953> waarbijaanhetL.E.I.
gevraagdwerdberekeningen uit tevoeren overhet effectvande
monopolieheffingen,volgenhieronder enkele opmerkingen overde
noodzakelijkheid endemogelijkheid van dezeberekeningen.
Besproken zullenwordendevolgende punten:
a. tegenstelling akkerbouw-veehouderij;
b.het alofniet effectiefzijnvan deheffingen;
c.hetkaraktervan dewereldmarkt inverbandmet onze concurrentiepositie;
d.hebben deheffingen hetzelfde effectalseen kostenstijging?
e.mogelijkheden tothet opvangenvan eeneventuele kostenstijging;
f. degevolgenvandeprijsmanipulatiesmetde veehouderijproducten}
g.denoodzaak enmogelijkheidvan deberekeningen;
h. standpuntvanhetL.E.I.t.a.v.hetuitvoerenvandeberekeningen.

ada. Demaatregelen t.a.v.het oppeilhoudenvan debinnenlandse
graanprijzen zijngenomen enaanvaardmet alsachtergrond degedachte,
dat dezeniet tenlastemogenkomenvan deveehouderij.Dituitgangspunt lijktophet eerste gezicht logisoh,maarhetverliestaanwaarde,
wanneermenbedenkt,datdeveehouderijvan dezemaatregelen ookvoordeel
heeft.Ditblijkthet duidelijkstbijdegraanproducerende gemengde
zandbedrijven,welke overigensvoor dein demelkveehouderijverwerkte
granennogeenhogere garantieprijskunnenhebbennl. voor zover inde
kostprijsvan demelk degranenboven deminimumprijzen zijn gewaardeerd.
Ookvoor deweidebödrijvenzijndebedoeldemaatregelen,welke een
bescherming inhoudenvandebinnenlandse voederproductie,-ranbetekenis.
Wemogennl.aannemen,datmethethandhaven van deprijzenvande
granen opeenzekerpeil,hetgenele prijsniveau,dus ookdatvande
veehouderijproducten, opeenbepaaldpeilblijftgehandhaafd.
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Hiermede,wordt ookdewaardevanhet opdeweidebedrijven geproduceerde
grasopeen"bepaaldpeil gehandhaafd.Wijgaan erdushierbijvanuit,
dat degarantieprijsook oplange termijn inelkgevalwordt gerealiseerd.
Onderpuntdworden degevolgenvandemonopolieheffingen ietsnader
uitgewerkt.Deconclusiemoet luiden,dat ondervoorwaarde,datdegarantieprijzen teallen tijdeworden gerealiseerd,eropkorte termijnmogelijk
een tegenstellingbestaat,doohzekerniet oplangetermijn.
Wijmerkenhierbijnogop,datwanneeralsuitgangspuntwordtgenomen,
datdeveehouderijmoetkunnenproduceren alsofhetbuitenlandse graan
ongehinderd zoubinnenkomen,ditinhoudt, datdekostprijsberekeningen van
deveehouderijproduotentenbehoevevan degarantieprijzendanookopbasis
vandegraanprijzen opdewereldmarkt dienen tegesohieden.

adb.Er isgesproken overhet doorberekenenvandemonopolieheffingen.
Het zalnoodzakelijk zdjnnategaan inhoeverre demonopolieheffingen
inderdaad oorzaakzijnvaneenprijsverschil tussen debinnen-enbuitenlandsemarkt.Het isnl.mogelijk,datdeheffingenvoorbepaalde granen
(rogge)nietwerken.Er zaldanmoeten wordenuitgegaanvanhetverschil
tussenbinnen-enbuitenlandse prijzen.Eventuele berekeningen kunnendus
niet zondermeeruit demonopolieheffingen (endewijzigingen hierin)
wordenafgeleid.Dithoudt in,dathet tijdstip,waaropherzienebereke-.
ningenmoetenwordengemaakt,nietgoedis tebepalen.Hierover zullen
van tevoren afsprakenmoetenwordengemaakt.

adc.Er isgesteld,dathetnoodzakelijk isdeexportiniedergevalte
baseren opwereldmarktprijzen omonzeconcurrentiepositie niet teverzwakken.Maatregelen zoudenmoetenwordenberaamd omdit oplonendewijze
mogelijk temaken.Hierbiji8dangedachtaanhogereprijzenvoorde
veehouderijproduoten.inhetbinnenland.
Dewereldgraanmarkt wordt veelalbeschouwd alseen overschottenmarkt
("het vuilnisvat derprijzen"),waaroppartijenwordenaangeboden tegen
lagereprijzen dandeboeren ontvangen indeexporterende landen,b.v.
Amerika.Indienditzois,danmoet onze concurrentiepositie nietworden
beoordeeld opbasisvandewereldmarktprijs vangranen,maar opbasisvan
degraanprijzen in deimportlanden.Indienwijofonzeconcurrenten toch
zoudenaanbieden opbasis vanwereldmarktprijzen,zouditopdenduur
tengevolgehebben,datmaatregelen tegenonze lage exportprijzen zullen
worden genomen.Hierdoor zullen onzemaatregelen eendeelvanhunwerkzaamheidverliezen enhet gevalisniet ondenkbaar,datonzeexportrestituties alsimportheffingen tengoedekomenaan deimporterende landen.
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a d d . Gemakshalvewordtmeestalgesproken over eenkostenverhogende
werkingvan de im^ortheffingen.Dit isjuist,wanneermenuitgaatvan
hetpeilvan debuitenlandse prijzen.Er is daninderdaad eenkostenverhoging,wanneer deheffingen wordeningesteld; debinnenlandse
granenstijgendaninprijs.Het zoudanmogelijk zijndezekostenverhogende invloed te"berekenen.Enwanneer ditniet onmiddellijk
zoukunnen,zouditinieder gevalna enige tijdmogelijkzijn.
De economische structuur zouimmerswaarschijnlijkniet dezelfde
blijvennahetinstellenvan deheffingen,maar deeventueleveranderingen,b.v.indekostensamenstelling, zoudennaverloopvantijd
vanzelfuit deboekhoudingenblijken.
De concrete situatie isnuechteranders.Debinnenlandse prijzen
blijven oppeil,alleendebuitenlandse prijzen zakkenweg.HetL.E.I.
isnu gevraagdde gevolgen teberekenenvanhet instellenvande
heffingenvoordeveehouderij.Nudegranenniet tegen lagereprijzen
binnenkomen isditnietmogelijk.De gehele agrarische structuurin
onsland zou,althans oplange termijn,drastischwijzigen ende
veehouderijzouhierdoor ongetwijfeldniet onberoerdblijven.Debedrijfsvoeringzouook opvrijkorte termijnveranderen endaarmede dekostenopbouw.Het loonpeil zouv/aarschijnlijkookniethetzelfdeblijven,
vele akkerbouwers zouden zoveelmogelijknaar deveehouderijoverschakelen endeprijzenvan deveehouderijproducten zouden inieder geval
onderdrukkomen testaan.
Daarvan ditallesnimmer ietsuit deboekhoudingen zalblijken,
ishetvoorhetL.E.I. onmogelijk deze effecten teberekenen.
De situatie lijkttezijn dievanhetbekende lage peilnaarhetnieuwe
hogere peil.Beide stadia zijnteanalyseren.
De situatie iswerkelijks alleenhethoge niveauisbekend.Het "nieuwe"
lagepeilwordtverhinderd teontstaan enishierdoorniet teanalyseren.
Analysevanhet "nieuwe"onbekende peilvan deprijzen isalleen
mogelijkvoordezeerkorte termijn,wanneer alleende graanprijzen
zoudenveranderen ende overige aanpassingennogniet zijn gerealiseerd.
Opdeze,mogelijk zeerkorte termijn,wanneer ookde zuivelproducten
nog ophet "oude"peilmogenwordenverondersteld, iser inderdaad
sprakevan schadevoordeveehouderij.Opdelangere termijn,wanneer
dusdeaanpassingen zijn gerealiseerd, zijn deeffectenniet teberekenen.
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?,0. o.' E r i s gedachtaanhet instellenvanheffingen opdeveehouderijproducten omhetbinnenlandse prijspeil omhoogtebrengen.Aldus zou
dekostenverhogende werkingworden opgeheven (aangenomen, datdeze zou
kunnenworden berekend).Men zoudezeheffingen kunnen instellen.Het
zouwelveel administratieve rompslompmeebrengen.
Aannemende,datmen inderdaadheübinnenlandse prijspeilwil verhogen,bestaathiertoe nog een tweedemogelijkheid.Wanneermen tegen
wereldmarktprijzen van degranenwil exporteren,moetbijexporteen
toeslagworden gelegd op degeëxporteerde produoten.Dit i3mogelijk,
doordat in degeëxporteerde veehouderijproducten minderzetmoelwaarde
isverwerkt (buitenlands +binnenlands)danwordt ingevoerd.Be heffingenaan de grens zijn dusruimschoots voldoende voordebijexport
teverlenen toeslagen.Dobinnenlandse prijzen,zullen danmet hetzelfde
bedrag stijgen. Do toeslagen zoudenkunnenworden toegekend inevenredigheid metde in deproducten verwerkte zetmeelwaarde.Debinnenlandse prijzen zouden dan ookboven dewereldmarktprijzen liggenin
evenredigheid met de indeproducten verwerkte binnenlandse+buitenlandse zetmeelwaarde,maarhetprijsverschil tussen doproduoten op
dewereldmarkt zoudenblijven bestaan*Hierdoorblijft de aanpassing
aan dewereldmarkt (vanveehouderijproducten)bestaan.
Bijdoze tweedemogelijkheid behoeft dus door hei L.E.I.niets
teworden berekend.
adjf,Er is in devergaderingreeds opgewezen,dat deverhoging van
hetbinnenlandse prijspeilkan leiden totverschuivingen in debinnenlandse consumptie tonnadelevan deveehouderij.Ditbetekent,dat de
garantieprijs mogelijk eerder zal zijnbereikt ofindien deze reedsin
"werking isgetreden,erhogere eisen aan destaatskasworden gestold.
Ditbetekent tevens,dat de onzichtbare steun aan deakkerbouw tot
uitingkankomen inoen zichtbare steun aan deveehouderij.
Deverlagingvan deexportprijzenkan tot effecthebben, dat deze door
de importlanden wordt teniet gedr„an,nl. als dewereldgraannarkthet
karakter heeftvan een oversehotten^arkt (ziead c).
Ditbetekent,dathbb ingrijpen indeprijsverhoudingen van de
veehouderijproducten met de grootstebedachtzaamheiddient te geschieden»
Dit temeer, omda'chetmoeilijk teverdedigen iss dat deprijzenvan de
veehouderijproducten moeten stijgen, omdat degraanprijzen dalen.
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ad_£,Denoodzaakomt.a.v.deprijzenvan deveohoudorijproductontot
ingrijpen overtegaan op"basisvanberekeningen,uitgevoerd doorhet
L.E.I., isgering,omdathetzelfde doelkanworden"bereiktzonder
L.E.I.-berekeningen (ade2emogelijkheid).
Dezenoodzaak isinhet algemeengering,omdat:
1.deveehouderijookvoordelen heeftvan dezemaatregelen (ad a ) ;
2.het effeotvan demaatregelen eerst zalmoetenwordennagegaan
(adcenf ) .
De"berekeningenkunnen doorhetL.E.I.nietwordenuitgevoerd
(ziead"ben d ) . Dit zoualleenmogelijk zijn,wanneerverschillende,
niet te"beoordelen,invloedenals"bekendzoudenwordenverondersteld.

adh.HetL.E.I.zou"berekeningenkunnenuitvoeren,wanneer overdeniet
doorhetL.E.I.te"beoordeleninvloeden overeenstemmingzou"bestaan"bij
Overheid enStichting.
Dekostprijsberekeningen zoudenhierbijdanmoetenwordenaangepast.

AFD.BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEKLMDBOOT
'sGravenhage,7December 1953
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