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Interne notanr.49.
Stellingenoverhetwintermelkvraagstuk
door
IrH» Dijkstra

1.Insteedspreteredelenvanhet land ontstaat er indewinter
een tekort aanconsumptie-rpelk.Bittokortkanworden opgevangen
dooraanvoervanmelkvanbuit/.nde tekort-gebiedenendooreen
hogere produktie indewinter inde tekort-gebieden.Infeite
geschieden"beide,hoewel de jndrukbestaat,datdeaanvoervan
melkdegrootstebetekenis^eeft.
2.Deaanvoervanmelk.gaat gepaardmet aanvoerkostonenwaarschijnlijkmet eendalingvandekwaliteitvandemelk.Bovendien
ontstaat erbijdeleverendesuivelbedrijveneenovercapaciteit,
die niet rendabelkanv/ordengemaakt.
3.Het onder2genoemdemaaktdeverschillen inbezetting inde
zomer endewintervandezuivelfabrieken groter.De leveringen
vanmelkaancentrale coöperatiesvoorb.v. condens-verwerking
makendezeverschillen invele gevallen delaatste jarentoch'
reedsgroot.
4.De ongelijkebezettingvanhetverwerkingsapparaat opdezuivelfabrieken indezomer endewintermaakt dekostenvanverwerking groter.Devraag isdanookreedsherhaaldelijk gesteld,of
het nietmogelijk souzijndeaanvoervanmelk gelijkmatigerte
doen geschieden doordoproduktievandemolk in.de"winterte
verhogen.Datditmogelijk isbewijstEngeland,waardeproduktie
vandemelk indewinter ongev-er evenhoog isalsde produktie
indezomer.
5.Verhogingvande v'/intermelkproduktieheeft echterkonsekwenties,
die indehuidige tijdsomstandighedenvanbelangzijn.
a.De totalemelkproduktie stijgt nietonaanzienlijk.
b.Degemiddeldemelkprijsstijgtslechts ingeringemate.
c.Dekostprijsvandomelkwordthoger.
d.Debedrijvenkrijgenbehoefte aanmeerarbeid.
e.Het inkomenvandeboerblijft ophetzelfde peil.
6.Dathet inkomenvandebo,;!«ophetzelfde peilblijft,wordt
ongetwijfeld veroorzaakt doorhet feit,datdemelkprijsbijeen
hogeremelkproduktie indewinter slechts ingeringemateblijkt
testijgen.Dit ondanksdehogereprijsvandewintermeik.Do
kostprijsheeft deneigingmeer testijgen.
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7.Demelkprijs indeverschillendeperiodenvanhet jaarkomt
tot stand onderdirekte invloedvan dezuivelwaarde diedemelk
indezeperiodenheeft.Gegevendezezuivelwaarde ishetniet
mogelijk degemiddeldemelkprijs overhetgehele jaarteverhogendoordeprijsvandemelk indewinter teverhogen.Deze
verhogingmoet immersvandeprijsvandezome-rmelkworden afgenomen.
8.Uithet onder7gesteldevloeitvoort,dathothijeengegeven
zuivelwaardevandemelknietmogelijk iss doorde prijszetting
derentabiliteitvanhetwintorrnclkontevergroten.Naast een
hogereprijsvandemelk indewinter ishiervoor nodig eenhogere gemiddelde prijsoverhot hele jaar,daardoorhetwintermelkendokostprijsvandemelk stijgt,
9.Onder dehuidige omstandighedenheeftverhogingvandewintermelkproduktienadelige effecten.Dezezijns
_a.De totalemolkproduktiewordt groter,tex'wijleen
inkrimpingvan domolkproduktieeerderwenselijkzouzijn.
TD.Dekostprijsvandemelk stijgt,terwijlhet thansin
de eersteplaatsdringend nodig isnaar oenverlaging
vandekostprijstestreven.
_c.Er ismeerarbeid nodig, terwijlvooral opdoweidebedrijvende arbeid steeds schaarserwordt.
10.Het zal duidelijk zijn,dat deondor9opgesomde nadelen
vanhotwintermeiken detegenhangers zijnvan evenzovelevoordelenvandeverlaging vandewintermelkproduktio.Daarhetinkomenvandeboer inhetalgemeen cphotzolfdepeilblijft,
zalhet daarom omnationaal-economischereden enookomredenen
van laiidbûuw-politiekcaard gewenst zijntestrevennaarmeer
molieindepernorinplaatsvannaar__moormolk indewinter.
11.Ditgaat juist integenhot strevenvanvele fabrieken.Naar
mijnmening zullendehogerekosten opdefabriekenbijongelijke
aanvoervanmelk inverhouding geringzijntonopzichtevande
nadelen,welke aijnverbonden aa:ihet opvoerenvandewintermelkproduktio endaarmedemothot opvoerenvande totalemolkproduktie inon;:sland.Ophet ogenblikbedragende totaleverwerkingskostenopde fabriek inFriesland ongeveer4j10cent perkgmelk.
Ookalzouden dezekosten stijgenbijverhogingvandemelkproduktio indozomer enbijeendalingvande totaleaanvoer.van
melk,diehiervanoengevolg zalzijn,danzaldezekostenstijging opde fabriekvoor eengroot deelworden opgevangen (misschienwol geheelwordengecompenseerd,)door oendalingvande
kostprijs opdeboerderij.Gezien dovoordelenwelke erzijn
verbonden aan een inkrimpingvandemolkproduktie innationaaloconomisch opzicht enook inlandbouwpolitiek opzicht,meenik
daarom,dat ermoot worden gestreefd naarmeermelk indezomer,
iaplaatsvannaarmeermelk ir.dewinter,ookalbetekent dit
hogerekostenvoor do zuivelfabrieken.
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12.Het onder11 gesteldegeldt alleenvoorhot landalsgeheel.
Het zoumeen ikniet juist zijnvoorde tekort-gebieden ookte
strevennaar eenverminderingvandomolkproduktie indewinter.
Hotprobleemvandeaanvullingsrnelkzoudan indeze gebieden
spoedigtot grotemoeilijkhedenaanleidingkunnen geven,temeer,
daardo overschotteneldersgeringer zullenworden.Juist omdeze
redenzou inde tekort-gebiedondeproduktie aanv/intermelkmoetenv/ordenopgevoerd.
13.Inpunt 12wordt dus eenaanpassingbepleitvandomolkproduktieaanderogionalobehoefte.Hotzoutevensbetekenen,dat
demelkproduktie inde eersteplaatszouworden gericht opde
binnenlandsevraag.Eenkrappere aanpassing vandemelkproduktie
aandebinnenlandsevraagzoutot gevolghebben,datdoconsument inhetbinnenland eerderbereid iseenhogere prijsvoor
dozuivelproduktentebetalendanthansmisschienh;otgevalis.
Bovendien zoudendoopdebuitenlandse markten teplaatsenoverschotten geringerworden,hetgeendeprijspolitiekaanmorkolijk
gemakkelijkerzoumaken.
14.Indepunten7en8 isreedsgesteld,dathetbij oen gegeven
zuivelwaardevandemelkniet mogelijk isdoorverschuivingenvan
dewinterprijs naardezomerprijsenomgekeerd,verschuivingen
optewekken indemelkproduktievandewinter naardezomer en
omgekeerd.Dergelijkeverschuivingenkunnenalleenwordenteweeggebracht door extra toeslagen opdewinter-ofopdezoraermelkprijs.
15.Dergelijke toeslagenkunnenvooralworden gegeven incon
tuatiev/aarindegemiddelde opbrengstprijsaanmerkelijkboneden
degarantieprijs blijft.Niet alleendatdergelijke toeslagen
dankunnenwordengegevon,maarhet zal ook noodzakelijk zijn
om indeze situatiedoproduktie zoveelmogelijk ingunstige zin
tebeïnvloeden,omdat immershet groteverschil inopbrengstprijs
engarantieprijs eropwijst,datdeproduktie niet goed isaangepast.
16.Hetbovenstaandehoudt in,dat ikvanmoningbon,dathetgewenst zouzijndetoeslagen opdeopbrengstprijsniet zondermeer
ineenzelfdebedragoverhet hole jaarenoverhot geheleland
uittebetalen,maardeze toeslag indetekort-gebiedenhogerte
stellen opdewintermeik danopdezomermclk en indeovorschotgebjedenhoger testellenopdozomermelkdanopdewintermeik.
Opdezewijze zouhetgarantiesysteem eenprikkelvormenvoor
eenzo goedmogelijkeaanpassingvandeproduktieaandevraag.

!

s-Gravenhage, 2april 1957.
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