VERGELIJKING VANTWEE PROGNOSES VANDE GRAANPRODUKTIEIN FRANKRIJK
doorJ.A.Vriens

InterneNotaNo.80

I«Inleiding
Detweeprognosesvan degraanproduktie inFrankrijk wölkehier
aaneennaderebeschouwing zullenworden onderworpen zijn:
a.eenstudievandeskundigen insamenwerking'methet Directoraat-Generaal
vandeLandbouwvoor deE.E.G.,weergegeven in "E.E.G.-studies,serie
landbouw, 2.,Brussel i960".Op delijst vanmedewerkerskomenvoor
Frankrijk denamenvoorvanprof.J.Klatzmann,Ecole desHautesétudes,
Parijs en G.Rottier,directeurvanhet CBEDOC,Parijs;
b. een studievan dr.D. Grupe,gepubliceerd in "Agrarwirtschaft,okt.
I90O"onder detitel "EntwicklungundMöglichkeiten dor Getreideproduktion inFrankreich".
Kortheidshalve zullenbovengenoemde publikatiesverder aangegeven
wordenmet "Studies"en"Grupe".
Deopzetvanbeidepublikaties looptvrij sterkuiteen.Studies
geeftprognoses zowelvanproduktie alsvan consumptievandezes
E.E.G.-landen.Dezeprognosesbetreffen allebelangrijke landbouwprodukten.Degranenmakenvandeze studie slechts eendeeluit,terwijlvande granen Frankrijk slechtséénvan de zesproducenten is.De
beschouwingen over de graanproduktie inFrankrijk staanhier dus steeds
in zeerruimverband.Deprognoses zijnopgesteldvoor 19^5« Grupe
geeft inzijnpublikatie precieswat de titel aanduidt,waarbij diep
opverschillende aspectenwordt ingegaan.Ook hijtracht het eenen
ander inE.E.G.-verbandtebezien.Deprognoses zijnopgesteldvoor

1970.
II.Uittreksel vanbeide publikaties
Deexcerpten zullenvooral die gegevensbevattenwelkevoorde
vergelijkingvandeprognosesvanbelanggeachtworden.
A.Studies
De toegepaste methodebestaat uit trendextrapolatie,waarbijwordt
uitgegaanvan eenreeksveronderstellingen:
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1.deeconomischepolitieke en sociale structuurblijft gelijk;
2. het groeitempo van delandbouwproduktie zet zichvoortvolgensgeconstateerde tendenties^ vooral afhankelijk van de technischevooruitgang;
3.gelijkeprijsverhoudingen.
Alswaarnemingsperiode is gebruikt deperiode 195l/'59omdatvan
1951 afnormaleproduktievoorwaardenaanwezigwarenvoor deE.E.G.landen.Alsbasisperiode voor de indexcijferswerd gebruikt doperiode
1954/'58om eennormaal enniet teverafliggenduitgangspunt tehebben.
Ontwikkelingvandebebouwde oppervlakten: debebouwde oppervlaktevoor landbouwproduktenisvrij stabiel t.g.v.detechnische
eisenvan delandbouwproduktie (wisselbouw)endeeconomische factoren
dievoortvloeienuit reeds door delidstaten ten aanzienvan deze Produktengenomenmaatregelen.Prijsstijgingenvooralprijsgaranties
zouden eengeheel andere ontwikkelinggeven.
ONTWIKKELINGVANESBEBOUWDE OPPERVLAKTE INFRANKRIJK (x1000ha)

Tarwe
Voedergranen
Totaal granen
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4.58O

1965
4.500
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4.375
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Figuur 1
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Wel wordenverschuivingen vervachtbinnendevoodergranen nl.
uitbreidingvanmaïsen gerst tenkostevan rogge,haver enmengkoren«
De ontwikkelingvanrendementen isvoorvoedergranen sterkerda,n
voor tarwe doordevervangingvan tarwe door gerst,wat eenhogerrendement geeft endoor de aanwendingvanhybridemaïssoortenmet hoge
produktiviteit„
ONTWIKKELINGVANDERENDEMENTEN VAN GRANEN INFRANKRIJK (100KGPERHA)

1954/58
Tarwe

22,3

1965
27,0

Voedergranen

18,5
20,6

23,5
25,3

Totaal granen

Figuur 2
ONTWIKKELING VAN HETRENDEMENT VAN TOTAAL GRANEN (X 1000 kg per ha)
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De totaleproduktio zal inFrankrijk toenemenmet 4miljoenton
gespecificeerd alsvolgt (x1000 ton):
1954/58
tarwe
voedergranen
totaal granen
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Confrontatieproduiktioongebruik
Tarwe
In 1965zalFrankrijk eenuitvoeroverschot hebtenvan 3,3 min.
ton,waarbij isuitgegaanvan devolgendeveronderstellingen:
dereSle tarweprijzenenhet tarweareaal blijvenconstant;
degebruikte hoeveelheidvoorveevoeder zalverdubbeld zijn.
Ontwikkelingvande zelfverzorr''ingsgraadvan tarwevoor Frankrijk
endeE.E.G.:
Frankrijk

E.E.G,

1955/56-57/58 109,8

89,3

1965 136,9

99,4

In 1956zal dusvoor tarwevolledige zelfvoorziening mogelijk
zijn.Invoer omkwaliteitsredenen zal gelijkeuitvoer ofopslagnoodzakelijkmaken. Van 19^5afvoortdurende druk op detarweprijzendie
op denduur invloed zalhebben opdeproducentenprijs.
Behalve door rendementsstijgingkan detarweproduktiebeïnvloed
wordendoorloonstijgingen,daarde tarweverbouw zichgoedleentvoor
mechanisatie.
Als deprijsstabiliteit inFrankrijk niet gehandhaafd blijft zal
deproduktie snellertoenemen»
Dehoeveelhedenvoor consumptie blijvenvrijconstant (toononiem'c
bevolking,minderverbruik perhoof'1.)onzijnniet tebeïnvloeden,
Mogelijkhedentot oplossingzijn:
1.verminderingvanhet tarweareaal;
2.bevorderingvan deaanwendingvoorveevoer;
3.hulpverlening aanontwikkelingslanden,
Voedergranen
Frankrijk neigt steedsmeer tot zelfverzorging terwij] in deE• z. •.
de invoerstijgt.
De toekomstige behoeftenkunnennietv/ordengeschat losva:iOIVLO]
andere Produkten zoals aardappelen,voedertarwe,afvali.roduktoi:; vandaaromrekening ingraanwaarden,
Debeschikbare hoeveelheid moet devolgendebehoeften dekken;
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1orechtstreekse menselijke consumptie vanvoedergranenenaardappelen;
2.indirectemenselijke consumptie viaindustrie ofveevoer.
Doorverbeteringvan deopbrengst engeringe vermindering vanhet
areaalwordt een stijgingvan graanwaarde verwacht van 12$.Debeschikbarehoeveelheden nemen toemet 20$door dalingvanhet aantal paarden
endoorverminderdverbruik van tarwe alsveevoeder.
Door toenemend verbruik van dierlijke produkten (varkensvlees,
gevogelte eneieren)zaldebehoefte stijgenmet 13tot 18$afhankelijkvan de inkomensontwikkeling.
Alleendoor aanzienlijkestijgingvan de consumptie zaldemarkt
voorvoedergranen eenharmonische ontwikkelingkunnenvertonen.Een
verstoringvanhet evenwicht zal niet zo groot zijn alsop detarwemarkti De invoer in 19^5zal4?4tot 6,6 min.tonbedragen (eventueel
indevormvanvarkensvlees enz,).
De concurrentie zalbij eengemeenschappelijkemarkt beslissen
aanwelkeproducenten desupplementaire afzetmogelijkhedentendeel
vallen,
B.Grupe
Detoegepaste methodebestaat OOK hieruit trendextrapolatie.De
waarnemingsperiode looptvan 1910tot 1959.

Deontwikkelingvande arealen >/an1910/l3tot 1955/58.
Akkerbouwareaal gingachteruit van 24,4tot 18,7min.ha,Het
graanareaal liep terugmet+_5min.havan 13?9mine hatot 8,6 min,ha.
Het tarweareaal bedroeg steeds+47?°v a n het totaal granen.Gerst en
maïsuitgebreid tenkoste vanrogge enhaver.
Oorzaken:ongunstige ontwikkelingvandevraag;
geringaanbodvan arbeidskrachten;
achterblijvenvan deprijzenvanlandbouwprodukten.
Sinds 1950echter gunstiger ontwikkelingen,

Mogelijkhedentotuitbreidingvande graanverbouw
Grond enklimaat inhet algemeengunstiger daninW.-Duitsland,
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Bedrijfsgroottengunstigvoor degraanverbouw (l6'/ovandebedrijven
< 10 ha).
Uitbreidingvanakkerbouwgrondtenkostevanwoeste grond geeft weinig
mogelijkheden.Doorontginning zou akkerbouwgrond met 500*000hauitgebreidkunnenworden.
Tenkostevanweidegrond zouhet akkerbouwareaal gemakkelijk uitgebreid
kunnenv/ordenmet ruim imin.ha,tenkostevanbraaklandmet +_680.000
haen tenkoste vanvoedergewassen met+_365.000ha.
Alshet aandeelvan de graanverbouw inhet akkerbouwareaal evenals
in 1913 57j2^.gaatbedragen, zalhet graanareaal uitgebreidkunnen
wordenmet+_2,6min,ha.Dit zouongeveer dehelft zijnvanhet deel
dat sinds 1913aande granenonttrokken is.Een feitelijke toeneming
van 1951-'59van ruim 600.000hawijst indeze richting.
Ontwikkelingvan degraanopbrengsten
Tussen debeide wereldoorlogen eentoenemingvan 15-20$.Nade
TweedeWereldoorlog sterke stijging (gemiddeld 1955/59 74$bovenhet
peilvan 1910/13)t.g.v,technischevooruitgangenmeerbelangstelling
voor delandbouw.

Opbrengstenstijging van 1950—'58met 76kgperhaperjaar
+,25kgdoormeerkunstmest
_+10kgverschuivingvanrogge enhavernaar gerst
+_ 5kg doormechanisatie (minderoogstverlies)
+_40kgoverige factoren (betere graansoorten, irrigatie).
Blijvende toenemingvandeopbrengsten teverwachtT.wierbijde
matevan stijginglangzaam afneemt van 76kg perhaper jaar tot 57kg
perhaper jaarover deperiode 1958/70.
Doortrekkenvan detrend geeft een stijgingte zienvan 22^0kgper
hain 1959 tot 2910kgperha in 1970.
Bij stijgingvandebebouwde oppervlakte dievoormogelijk wordt
gehouden zaldooogst in 1970+ 33min. tonzijn ('55/'58 j_ 19min.ton
1959+ 22min.ton).
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Bijgelijkblijvende oppervlakte (1959)zal detotaleproduktie in
1970;+27min.tongroot zijn.
Dijgunstigerprijs/kostenverhouding zaldeproduktie sterker
stijgen (uitbreiding vanoppervlakte,moerkunstmestverbruik), evenals
eenverschuiving indeprijzenvan landbouwprodukten.
IndeE.E.G.werd gemiddeld in 1957/59+.51min.tongraangeproduceerd en+_59min.tonverbruikt.
Hetverbruik in 1970zal+_70min. tonzijndus+_19min,tonmeer dan
degemiddelde produktie in1957/59«
In Frankrijkkan ^3min.tonmeer geproduceerd v/ordenin 1970danin
1957/59.
DeoverigeE.E.G.-landen produceren +_31min.tongraan.Een stijging
van+_1,6$per jaar (20$totaal)zoudaninvoeroverbodigmaken.
Als debeschikbare oppervlakte inFrankrijk nietbenutwordt blijft
invoerbehooftebestaan.
III.Vergelijkingvan debeide prognoses
Eenvergelijking stuit allereerst op demoeilijkheid dat dejaren
waarvoor deprognoses gemaakt vierdenverschillen.Ombeide resultaten
vergelijkbaartemaken,zal dusde trendvan Grupe geïnterpoleerd
moetenwordenofdievan Studies geëxtrapoleerd.Daarde deskundigen
vandeE.E.G.bezwaren hadden tegen eenplanningvoor eenlanger-:periodedantot 1965? lijkt een interpolatievandetrendvan Grupe demeest
reëleoplossing,ondankshet feit dat Grupenadrukkelijk stelt,dat zijn
prognose alleenwaarde hoeft op lange termijn.Deinterpolatie dient te
geschiedenvoorbeide veronderstellingen nl.gelijkblijvende oppervlakteenbijmogelijk geachte toenemingvandeoppervlakte, (2,6min.ha)
welke gevallen resp,met GrupeIen Grupe II zullenworden aangeduid.
Gezienhet gogevùn materiaal zaldeopbrengst porha grafisch worden
bepaald,deoppervlakte rekenkundig, de totale produktie wederom grafisch.Do cijfers zijnafgerond ophalve eenheden om geen grotere
nauwkeurigheid te suggereren danop dezemanier tebereikenvalt.Interpolatie irbeidehiernavolgende grafieken levert voor iyopeen
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van

opbrengst op van +_ 2650 kg per ha en eon g r a a n p r o d u k t i e voor 19^5

23,5 min. ton en 27,5 min. t o n , a f h a n k e l i j k van de g e b r u i k t e hypot h e s e b e t r e f f e n d e de a r e a l e n .

Figuur k

Figuur 3

TWIKKELINGSMOGELIJKHEDEH DER GRAAN
KTIE IN FRANKRIJK

GRAANOPBRENGSTEN PER HA IN FRANKRIJK
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I bijstijgende oppervlakte,
II bijgelijkblijvende oppervlakte.

Door delingvandegevonden groothedenuitfiguur4doordo
gevondengrootheiduitfiguur3vindenwijcorresponderende oppervlaktenvanresp.+_10,5min.haen+_9min.havoordehypothesen
I enII.De gevonden 9min,hakomen overeenmetdeoppervlaktevan
1959»Deoppervlakte voor hypothese Ikanookgevondenworden doord<;
totale opporvlaktetoeneming (2,6min.ha)tedolen doo^he'-aantal
jarenvandereeks (12)„ Voor 1965komtmendaneveneensaaneenoppervlaktevan+_10,5min.ha 0
Met dogevondenresultatenkunnenwijnuhetvolgende overzicht
weergeven.
Graanareaal i n min. ha
O p b r e n g s t p e r h a x 100 k g
T o t a l e produfctie i n mïriV t o n
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PROGNOSES VOOR 1965
Studies
8,9
25_,3
22,5

Grup
9,0
26
?5_
23,5

Grupe I I
~1 0 , 5
26,5
27,'5

Deop dezewijze gevondenverschillen zijnaanzienlijk.Deverklaringvandeverschillen istevinden zowel indoopbrengst perha
alsindobebouwde oppervlakte.Eenbeoordelingvan decijfers isniet
gemakkelijk tegeven.Hetbeschikbare cijfermateriaalisniet altijd
goedvergelijkbaar,terwijlrecente gogovons steedsalsramingengegevenworden.Dehiernavolgende gegevens zijnontleend aan "Ernährungsdienst", "LePetitMeunier11 en "Lemoniteur agricole".
Deberichten over doFransegraanproduktieverraden dikwijls een
paniekstemming,terwijl de zaakuiteindelijk tochvaak andersuitpakt
danzichaanvankelijk liet aanzien.Zomaakiemen zich zorgenoverde
afzetvan deoogst 1961, terwijluiteindelijk zelfs gerst,tarwe en
haver geïmporteerd moestenworden,omdat deexport aanvankelijk te
groot was ten gevolgevande tehoge ramingenvoor de ingeleverde
hoeveelheden.Hiermede dientmenrekening tehoudenbij debeoordeling
vandeoogstramingen.
Eenbelangrijke factorindeontwikkelingvan de graanproduktie
isderegcringspolitiek.Door de geringe continuïteit die de Franse
regeringenbezitten endoor de grotemachtvando diverseorganisaties,
iseen gelijkmatige ontwikkelingniet tevoorspellen.Inhet algemeen
gaat doregeringuitvan stimuleringvan deprodukticverhogingbij
gelijkblijvende oppervlakten.Tevens streeft deregeringnaarconstanteprijzen.Vanhot succesvandit streven zalhetvooral afhangen
hoe dograanproduktie zichgaat ontwikkelen.Een feit is,dat de Franse
graanprijzen delaagstebinnen doE.E.G. zijn,,Inditverband gezien
lijkt dedruk diedeorganisaties opd~regeringuitoefenen nietvan
kansop succesontbloot« Vanbelangisinditverband ook hetgestelde
doelvoorde graanproduktie in 1965,opgenomen inhot IVeplanvoor
economische en socialeontwikkeling.Het doelbeoogt eenrichtlijn,
geenprognose,maar de cijfers geventoch aaninwelke richting degedachtengaan.
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GRAANPRODUKTIEX 1000TON
1959
Zachte tarwe
Dorum

tarwe

1965

11.490

12.600

60

Rogge

470

110
300

Gerst

4.930

7.5OO

Mais

1.820

4.100

Haver

2.810

2.400

Rijst

130

150

21.710

27.I6O

Totaal

Eennadeel /andeze gegevensis,dat niet aangegeven isofdeze
produktiocijfersbereiktmoetenworden doorverbeteringvand^-opbrengstenperhaofdooruitbreidingvanhet areaal. De eerstemogelijkheidligtmeervoor dehand,geziende Franse landbouwpolitiek.
De geraamde produktie volgens GrupoIImoot dusmogelijk geachtworden, zijhet opandere gronden dan Grupeveronderstelt.Dit zoubetekenen,dat deopbrengstenperhaaanmerkelijk sneller zoudon stijgendandoor Grupegeraamdwerd,welkeramingalhoogisvergeleken
bijdeprognosevanStudies.
Deontwikkeling indeopbrengsten is inderdaad stormachtig,
althansvoor sommige graansoortenmet name gerst

m mais.Dobebouwd,.

oppervlakte neemtvoor deze gewassendelaatste jaren snel toe,terwijl dekg-op'brc-ngst,diehoger isdanvoorrogge,haver entarwe,
zeer sterk stijgt.Do totale graanp.roduktil beweegt zichsinds 1959
opeenaanmerkelijk hogerniveau danindevoorafgaande jaren,bij
oenconstant areaalvanongeveer 9min.ha.Van 1955t/m 1958wasde
totale graanproduktie steeds 18à 19min.ton.De jaren V'59t/m 1961
gevenoogstenvan achtereenvolgens bijna22min,ton,bijna 23min,
ton (rocordoogst)enongeveer 20,5min.ton.Deverwachtingenvoor
I962zijninhet algemeen,dat deoogst zekernietgeringer zal zijn
dan1961.
Bepaald onjuist ishet,voor debeoordelingvan de prognosesde
aandacht te zeer te fixeren op de reoordoogs
(
, |o^o. Hu^o;i"-i:-i->ririoover-

1359

11

wegingeninaanmerking genomen*,mogenwij concluderen,dat eenoogst
van 27min.tonin 19^5zekerniet alsnormaalbeschouwd zalmoeten
worden,terwijl eenoogstvan 22,5min.ton in 1965waarschijnlijk
onderde trendlijn zalkomenteliggen.Deprognose van Grupe Ilijkt
momenteel demeest reële,zijhet eenvoorzichtige voorspelling.
Debeschouwingen inE.E.G.-verbandvanbeidepublikaties zijn
niet gelijkwaardig.Domotivering inStudies gaatveel dieper enis
meer gespecificeerd.Demeningvan dedeskundigenvan Studiesis
aanvaardbaar,met dienverstande,dat de graanpositie waarschijnlijk
minder gunstig zal zijnalswij aannemen,dat deproduktiestijging
verlooptvolgens delijnen door Grupe aangegeven.Ditbetekent,dat
voortarwe in 19^5reedsmet demogelijkheid van oen netto-overschot
binnondoE»E.G.gerekendmoet worden,terwijlvoorvoodergranenhet
lage importalternatief (4,4min.ton)eenbeterebenaderinglijkt
danhethoge.
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