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WOORDVOORAF

Nadathet Landbouw-EconomischInstituut sinds1949
eenaantal diepgaandestudiesheeftgemaakt overhetmarktenprijsbeleid indelandbouwvanacht Europese landen(te
wetenNederland tweemaal,Belgiëtweemaal,Zweden,GrootBrittannie,West-Duitsland,Frankrijk,Zwitserland enDene-,
marken),werd omstreeks 1955beslotendit onderzoekniet op
deoudevoetvoort tezetten,dochoverteschakelenoponderzoeknaar deprijspolitiekzoalsdezeineenaantal landen
wordt gevoerd vooreenprodukt.OpdezewijzezouNederland,
dat eenactieve landbouwpolitiekvoert,nuttigebouwstenen
kunnenvergarentenbehoevevanditbeleid.
Metditdoelvoorogenishet onderzoekgestartmet een
studievan het inenkele landengevoerdemarkt-enprijsbeleidvoormelk enzuivel.Destudiewerdbegonnenmetvijf
Europese landen,welkealsafzetgebied voordeNederlandse
melk-enzuivelprodukten inmeerdereofminderematevanbelang
zijn;hetVerenigdKoninkrijk,België,West-Duitsland, Frankrijk
enZwitserland.
Inhet onderhavige rapport ishet prijsbeleid zoalsdit
indegenoemde landentenaanzienvandemelk enzuivelwordt
gevoerd,invijfhoofdstukkenafzonderlijkbeschreven.Deze
beschrijvingenwordenvoorafgegaandooreenbeknopteanalyse
vande indebetrokken landengekozensystemen.
Destudiewerdverricht doorG.Greidanus,ec.drs.,vande
afdelingAlgemeenEconomischOnderzoek.Het onderzoekisbijgewerkt tot 1augustus 1957.
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-4HOOFDSTUKI
BEKNOPTE ANALYSEVANHETMELKPRIJSBELEIDVANVIJFWESTEUROPESE
LANDEN:HÉTVERENIGDKONINKRIJK,BELGIË,WEST-DUITSLAND,FRANKRIJK
ENZWITSERLAND

Eenhalveeeuwgeledenwasderegeringsbemoeienismetde
landbouwindemeestestatenvangeringebetekenis.Inde loop
der jarenisindezesituatiegeleidelijk aanveranderinggekomen.Alsgevolgvandegrotewereldcrisisisvooralinde jaren
dertighetbesefsterkgegroeid,datzonder ingrijpenvande
overheid degewenste stabiliteit voordelandbouw eneenredelijk
inkomenvoordegenen,die indelandbouwwerkzaam zijn,niet
kanwordenverwacht. Dezeovertuiging isnadeTweedeWereldoorlogindemeeste economisch ontwikkelde landenzodaniggemeen*
goedgeworden,dateendoorgenoemdedoeleindenbeheerste landbouwpolitiek invrijwelaldezelandenwordt gevoerd.Uiteraard
verschilt dewijzevanuitvoeringalnaarde omstandigheden
inde landenuiteenlopen.
Devijf landen,waarvan inditrapport hetmelkprijsbeleid
wordtbehandeld,tewetenhetVerenigd Koninkrijk,België,WestDuitsland,Frabkrijk enZwitserland,zijnconsumentenlanden.Daar
menzichindeconsumentenlandenbijdebeschermingspolitiek in
hetalgemeenniethethoofdbehoeft tebrekenoverdevraaghoe
hunafzetbelangen opdewereldmarkt dienentewordenbeveiligd,
kaneeningrijpen inbeginsel opvrijeenvoudigewijzeworden
geëffectueerd. Deprijspolitiek voormelk enzuiveldie inde
genoemde landenwordtgevoerd,loopt evenwel zeeruiteen.Inhet
VerenigdKoninkrijk enZwitserlandwordt hetbeleid inzeermonopolistischegeestdoor organenvanhetbedrijfslevengevoerd^
België,West-Duitsland enFrankrijk trachtendoorinvoermaatregelenaandegrenshunmelkveehouderijdegewenstebescherming
tegeven. (België pastooknogopgeringe schaalhetmiddelvan
produktiesubsidiëringtoe.)
Eenvluchtige schetsvanhetmelkprijsbeloid indevijf
gekozenlandenleerthetvolgende:
1,InhetVerenigd Koninkrijkwordt jaarlijkseenbepaaldemelkprijsdoorderegeringaandeboerengegarandeerd.Dezegarantie
isbeperkt tot eenz.g. standaardhoeveelheid. Zijwordt inEngeland
enWalesdoordeMilkMarketingBoard,een producentenmonopolie
metvergaande publiekrechtelijkebevoegdheden,verwezenlijktdoor
demelkvandeboerenovertenemenenvervolgensdeconsumptiemelkmarkt endeindustriemelkmarkt vanelkaartescheiden.De
consumptiemelkmarkt isverreweg debelangrijkstevandezebeide
markten,75$vandedoordeveehoudersafgeleverdemelkwordt
nl.alsconsumptiemelkverbruikt inEngeland enWales.Depolitiek
vandeMilkMarketingBoard isdan,voordeconsumptiemelk eenhoge
prijstebedingen (bovendeproduktiekosten)envoor deindustriemelkgenoegentenemenmet eenprijsdiedevrijemarktopbrerigt.
Dekleinhandelsprijs vanconsumptiemelkwordt ophetogen^blikinhetVerenigdKoninkrijknogdoorderegeringvastgesteild.
DeBritseregering steunthetstrevenvandeMilkMarketingBoard
echterdoordeconsumentenprijsopeenzodanig peilvastte
stellen,dathetdoordeMilkMarketingBoardbeoogdedoel
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wordt bereikt.InfeiteisdesituatieinhetVerenigd
Koninkrijk zo,datderegeringbijhetvaststellenvande
algemenegarantieprijsvoordemelk tevens eenvaste (hoge)
prijsvoordeconsumptiemelkaandeveehoudersgarandeert
entegelijk eenbepaalde prijsvoor deindustriemelk bekend
maakt.Bijhetvaststellenvandelaatstgenoemde prij-sbaseert
menzichzogoedmogelijk opdeopbrengst diedeindustriemelkvermoedelijk opdevrijemarkt zalmaken.Isdewerkelijke
opbrengst evenwelanders,danwordthetvoordeligeofnadelige
verschil tussenvastgestelde prijsendewerkelijkgemaakte
prijsopgelijkevoetdoorderegering endeMilkMarketing
Boardgedeeld.
Dealdusvoordeconsumptiemelkgegarandeerde envoorde
industriemelk gerealiseerde opbrengst dienenvolgensde
gekozenopzet-althansvoorzoverhetdestandaardhoeveelheid
betreft- degegarandeerde prijsvoordegeleverdemelkgoed
temaken.Wanneerditniethetgevalis,isderegeringvanwege
degarantiegebondenhetverschilbijtepassen.
2.InBelgiëwaarongeveer2/3gedeeltevandemelkproduktie
wordtaangewend voordeboterbereiding,tracht deregeringde
inkomensstabiliteit indemelkveehouderijtebereikendoor
enerzijdsvoorboter,room,melk,gecondenseerdemelk zonder
suiker enkoffiemelkbeperkende invoermaatregelen inhetkader
vanhet landbouwprotooolvandeBenelux tenemenenanderzijds
deproduktievankaas,melkpoeder engecondenseerdemelkmet
suikertesubsidiëren.
Erwordt inBelgiëgeenbepaaldemelkprijsaandeboeren
gegarandeerd. Naeenvoorafgaandekostprijsberekeningvande
melkwordt eenrichtprijsvoorboterenondermelkvastgesteld.
Derichtprijsvoorboterwordt zoveelmogelijkgeëffectueerd
doortoepassingvanhet stelselvandeminimumprijzenvande
Beneluxopdeinvoervanboter-doordit stelseltoetepassen
krijgenNederland enLuxemburgautomatisch preferentie opde
Belgischemarkt- endoor deopslagvanboterdoordeparticulierehandelgedurende dezomertebevorderen.
Deproduktiesubsidioringvankaas,melkpoeder engecondenseerdemelkmetsuiker isverdergebondenpandevoorwaarde
datdefabriekendiedebetrokkensubsidieontvangen deboeren
tenminste eenbepaalde prijsvoordemelkbetalen.
3.Debescherming dieWest-Duitsland aanzijnmelkveehouderij
verleent,isbetrekkelijk eenvoudig.West-Duitsland vormt
eenBondsrepubliekbestaandeuit negen"Länder".Iedervan
deze"Länder"voert eenminofmeerautonoommelkprijsbeleid.
Voor consumptiemelk geldt eenmaximum-kleinhandelsprijs,welke
voorgeheelWest-Duitsland doordefederaleregeringwordt
vastgesteld. Demaximum-consumentenprijzenbehoeveninde
verschillende"Länder"weliswaar nietevenhoogtezijn,doch
delandsregeringenmogendedoordeBondsregering vastgestelde
maximumgrens nietoverschrijden.Deindustriemelkprijswordt
totopzekerehoogte oppeilgehoudendoorinvoerrechtenop
boter,kaas,gecondenseerde melkonmelkpoeder.
Ondanksditingrijpenisdeopbrengstvande industriemelk
inde"Länder"inderegel lagerdandievandeconsumptiemelk.
Daarombestaanerinde"Länder"egalisatieregelingen,waarbij
opdeconsumptiemelk eenheffingwordt gelegd,teneindede
middelenteverkrijgenomdeopbrengstvandeindustriemolk
enigszinsoptetrekken.Deegalisatie diehiermeewordtbereikt,
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isechternietvolledig.
Daardemelkprijs diedeboerenrealiseren,indeverschillende "Länder"nogaluiteenloopt,iserbovendieneen
beperkte egalisatieregeling voordeopbrengst vandemelk
tussende"Länder"onderling,
4.Deprijspolitiekvoormelk enzuivelvanFrankrijkwastot
dusverweinig doelgericht enblijft feitelijkbeperkt tot
enkeleincidentelemaatregelen.Voormelkgeldt eenrichtprijs,
gebaseerd opdeproduktiekosten,Dezerichtprijswordtvoor
deconsumptiemelkleveranciersgeëffectueerd doorinhet
Departement ParijsenenkeleandereDepartementendegroothandels-enkleinhandelsprijsvanconsumptiemelkopderichtprijsaftestemmen,Inderesterendedepartementenkande
consumentenprijsvrijfluctuerentussenmaximum- enminimumgrenzen.
DeorganisatievandeFransezuivelmarkt isverdervan
dieaard,dat ervrijwelwaterdichte schottentussende
sectorenconsumptiemelkvoorziening,boterproduktieenkaasproduktiebestaan.Herhaaldelijkkomt hetdanookvoor datef
groteverschillenindemelkprijs tussendeverschillende delen
vanFrankrijkoptreden.
Groteprijsfluctuatiesopdebotermarkttracht deregering
tematigendoorhetvaststellenvaneenmaximum- enminimumgroothandelsprijs.Bijdalingvandemarktprijsbenedende
minimumprijswordt erboterdoordeSociétéInterlait (semiofficieel orgaan)uitdemarkt genomen.Zodrademaximumprijs
naarbovenwordt overschreden,wordt hijweer opdemarkt
gebracht.
Deinvoervanmelk- enzuivelprodukten isgecontingenteerd.
Deinvoervanboter enkaasisinstaatshanden,dievangecondenseerdemelkenmelkpoedergeschiedt doorde particuliere
handel.Terwijlderegering deprijsvormingvandebinnenlandse
botertracht teregelendoorhetvaststellenvaneenmaximumeneenminimum-gr©othandélsprijSy geldenvoordeimportboter
maximum-afgifteprijzen«
Hetgrootsteprobleemwaarvoor deFranseregeringzich
tenaanzienvandelandbouwzietgeplaatst,iseendoeltreffende
organisatievandeagrarischemarkten.Dit probleemwordt
steedsdringender,aangeziendelandbouwproduktie voortdurend
toeneemt.Voordezuivelsector isinoktober1954eenFonds
d'assainissement dumarché delait etdeproduits laitiers
ingesteld.Dit fondsheeft inbeginsel devolgendetaken;
a.dekostprijsvandemelkteverlagen»,
b.debinnenlandse consumptievanmelk enzuivelproduktente
verhogen«
c.bijuitvoerhetprijsverschilteoverbruggen«
d.dekwaliteit vandemelk enzuivelproduktenteverbeteren.
Devoornaamstemiddelenvanditfondsbestaanuit 6%van de"taxeunique"opvlees.
5.Zwitserland isgeenzuiver consumentenlandvanzuivelprodukten.Aande enekant ishet nli eeninvoerlandvanboter,;
dochaandeanderekant ishet eenbelangrijkuitvoerland van
kaas.Demarkt-enprijsregelingenvoormelk enzuivel zijn
wettelijkverankerd indemelkwet (derMilchbeschlusz,Ie
Statut duLait), éénvandeuitvoeringswettenvandeAlgemene
Landbouwwet van3oktober 1951.Detenuitvoerlegging vande
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regelingenberustgeheelbijdegroteorganisatievan
melkveehouders,hetZentralverband Schweizerischer
Milchproduzenten.Deregelingenzijnvanzeermonopolistische
aard.
Deregering stelt jaarlijks eenbasisprijsvoorde
melkvast.Voorboter enkaasgeldengarantieprijzen; deze
zijngeheelopdeproducentenmelkprijsgebaseerd.
Ookdekleinhandelsprijsvanconsumptiemelkwordt van
deproducentenmelkprijsafgeleid.Voorde consumptiemelk
geldtbovendieneenegalisatieregcling metalsvoornaamste
doeldeconsumptiemelkprijsintekortgebieden engroteverbruikerscentra laagtehouden.
Zwitserlandvoorziet inongeveer7/8deelvanzijn
boterbehoefte dooreigenproduktie,derestwordt ingevoerd.
Deinvoerisgecentraliseerd eninhandenvande"Butyra",een
organisatiemetpubliekrechtelijkebevoegdheid.Dezeorganisatiekoopt eveneens debinnenlandseboter op(tegende
garantieprijs)enzetbeide soortenboter tegendezelfde prijs
afaandebinnenlandsehandel.Heteenenanderkomt eropneer
datdeZwitserseboter tegeneenlagereprijsdande (hoge)
garantieprijswordtafgezet,terwijl deingevoerdeboter inprijs
wordtverhoogd. Eventuelekostenhiervanwordengedragendoor
deschatkist endoorhet prijsgarantiefondsvanhetZentralverband SchweizerischerMilchproduzenten.(De regeringput
ophaarbeutteendeelvandebenodigdemiddelenuitinvoerheffingenopspijsoliën,spijsvettenenmargarinegrondstoffen.)
Dekaashandel en-export zijneveneens inmonopolistische
geestgecentraliseerd. Detenuitvoerlegging vandemarkt-en
prijsregelingenberusthier ineersteaanlegbijdeSchweizerische
KSseunion A.G. (privaatrechtelijkeorganisatie).Tussende
Käseunion enhetZentralverband SchweizerischerMilchproduzentenbestaat eenovereenkomst,neerge]ßgtLindeSchweizerische
Käsekonvention. DeKäseunionkooptallegeproduceerdeharde
kaasoptegendegarantieprijs. (Dehandel inzachtekaasis
vrij.)Deverdereafzet inbinnen-enbuitenland isvolledig
gereglementeerd engeschiedtuitsluitend tegenprijzen,welkedoor
deKäseunionwordenvoorgeschreven. Dewinstenenverliezen
vandeKäseunionkomenvoor eendeeltengoederespectievelijk
tenlaste vanhetprijsgarantiefondsvanhet Zentralverband
SchweizerischerMilchproduzenten.
Demiddelenvanhet prijsgarantiefondsbestaaninhoofdzaak
uitregeringssubsidies enuitbijdragenvandebijhetZentralverband aangeslotencoöperatiesvanmelkveehouders.

Demarkt-enprijsregelingenvoormelk enzuivelinde
vijfbovengenoemde landensamenvattendekanmenallereerst een
indeling intweegroepenmaken:
A,Het initiatiefvandeindividuelebedrijfsgenotenwordt sterk
beknot doorhetoptredenvaneencentraal orgaan,datin
monopolistischegeesthetgeheleprijsbeleid inhandenheeft
(VerenigdKoninkrijk,Zwitserland).
B.Metbehoud vandevrijemarkttrachtmendegewensteinkomensstabiliteitvandemelkproducentenhetzijdoormiddel van
produktiesubsidiëring (België),hetzijdoor invoermaatregelon
(België,West-Duitsland,Frankrijk)tebewerkstelligen.
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A.Wanneer deprijsvorming opeenmarkt nietmeeraanhet
normalespelvanvraag enaanbodwordt overgelaten,doch
eenvoudig dooreencentraal orgaanwordt opgelegd,kanmen
opvrijeenvoudigewijzedoeleindenverwezenlijken,waarvoor
bijbehoud vandevrijemarkt opzijnminst ingewikkelde
regelingennodigzoudenzijngeweest.Het feitelijk gevoerde
beleid zaldanwaarschijnlijkwordeningegevendoorfactoren
diedestructuurvandemarktbepalen.
Ditbeleid isinEngeland enWalesenZwitserland niet
hetzelfde.Hetwerd indevoorafgaande samenvattingen inhet
kortuiteengezet.
Hoofddoelvanhetmonopolistischeingrijpenisinbeid©
landendeboer eenlonende prijsvoordemolktewaarborgen.
Daarhet prijspeilvandemelk indezelandenechterhoger
ligt dandathetwelkbepaaldwordt opdewereldmarkt der
melk-enzuivelprodukten, staathetbetrokken landbijhet
voerenvaneenbepaaldmelk- enzuivelbeleid voordevolgende
keuze:
a.hetzijdebinnenlandsemelk- enzuivelmarkt geheelvande
buitenwereld afsluitenomopdiewijzedemelkveehouders
deverlangdebescherming tekunnenverschaffen;
b.hetzijdeinvloedvandeprijsvorming opdewereldmarkt
gedeeltelijk totdebinnenlandsemelk- enzuivelmarkt
latendoordringen endegevolgendaarvanopdebinnenlandse
melkprijsvoorzoverdezenietwordengewenst opdeéénof
anderemanierwegnemen.
Zowel inEngeland enWalesalsinZwitserlandwordthet
sub.bgenoemdealternatief toegepast.
Menmoetbijeenmelk- enzuivelmarkt onderscheidmaken
tussendemarktvoorconsumptiemelk endemarktvoorindustriemelk.Vandezetweeisdeafzet opdeconsumptiemelkmarkthet
minstgevoeligvoor prijswijzigingen.Bijprijsvaststelling
kanmendeconsumptiemelk dussteedsdevolledigeproduktie-i
kostenlatengoedmakenzondergevaartelopendateengroot;
deelvandevraaghierdoorwegvalt.Bijdeindustriemelk ligt
dezaakanders.Indiendeindustriemelkmarkt nietopenigerleiwijzewordt beschermd,zalhet prijspeil zowelbijeen •
importlandalsbijeenexportland direct samenhangenmetdat
opdewereldmarkt.Daardeprijs,diehieruit voordeindustriemelkvoortvloeit,nochinEngeland enWales,nochinZwitserland
voordemelkveehouders lonend is,heeftmoninbeide landen
maatregelenmoetennementeneindedegewenstemelkprijsvoor
deboerenteeffectueren.
Zozienwijdat inEngeland enWales,,waar 75^vandeaan
deMilkMarketingBoardafgeleverdemelkalsconsumptiemelk;
wordtverbruikt,voordeconsumptiemelk eenzodanige prijswordt
vastgesteld,dathetgewogengemiddelde tussendezeprijsen:
deindustriemelkprijseenvoldoendebeloningvoordemelkprcnducentenmoet inhouden. (Deindustriemelkprijswordt doorde
onbelemmerde invoervanboter,kaas enmelkpoeder endeuitvoer
vangecondenseerdemelk inhoofdzaak doordesituatieopde
internationalemarktbepaald.)Het isduidelijk,dat indit
geval deinkomensvorming dermelkveehouders geschiedt tenkoste
vandeverbruikersvanconsumptiemelk.
|
InZwitserland datdoorzijnbelangrijkekaasexportmet
dewereldmarkt isverbondenheeftmeneenanderevormvan
markt- enprijspolitiekgekozen.DeZwitserse Bondsregering
stelt eenbasisprijsvoor demelkvast (onafhankelijkvanhaar
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•bestemming).Deconsumptiemelkmoet dezezelfstandig opbrengen.
Deprijsvandemelk,die totkaaswordt verwerkt endieals
zodanigwordtgeëxporteerd,wordtgesubsidieerd.Deprijsvan
demelk,dietot"boterwordtverwerkt,wordt opgetrokkenmet
behulpvanhetvoordeligeprijsverschildatopdeimportboter
wordtgemaakt doorheffingenopingevoerde spijsvettenen
-oliënenmargarinegrondstoffen enzonodigdoorsubsidies.
InEngeland enWales eninZwitserland isdevoornaamste
consequentievandeprijsvaststellingonder hetgekozen
systeem totdusver eenregelmatig toenemende produktie.Dit
mogeblijkenuitdevolgende cijfers overdetotalemelkproduktie.
(Uiteraardwordt defeitelijkegroottevandeproduktieook
beïnvloed doorweersomstandigheden entechnische verbeteringen.)

EngelandenWales
(xmiljoenliter)
1951
1952
1953
1954
1955
1956

6.904
6.974
7.427
7.595
7.440
8.179

Zwitserland
(x1.000ton)
2.683
2.692
2.735
2.833
2.825
2.85O

InEngeland enWalesheeftmenmet ingangvan1april 1954
deprijsgarantie tot eenz.g.standaardhoeveelheid gelimiteerd.
IndiendeboerenmeermelkaandeMilkMarketingBoardafleveren,
geniet ditmeerderegeenhogereopbrengst dandegeraamde
realisatiewaardebijverwerking vandemelk tot zuivelprodukten
tegenwereldmarktprijs.Afleveringenbovendestandaardhoeveelheidverlagenbijgevolg degemiddeldemelkopbrengst voordeboer.
Deopzetvandezeregeling isuiteraard eenverdereuitbreidingvandemelkproduktie zoveelmogelijktegentegaan.
Bovenstaandecijferswijzenechteruit datderesultateninde
praktijknognietergmerkbaarzijn.Hoewelhet toegepaste
systeem inbeginsel totgevolg zou moetenhebben,dàtmarginalebedrijvenophoudenmeermelkteproduceren,wekkendebovenstaande
cijferstochdeindruk,datdetotalemelkproduktie zichblijft
uitbreiden.
InZwitserland ligtdesituatiegeheelanders Toende
Zwitsersekaasuitvoer nogwinstgevend v/as,washet toegepaste
systeem zeerbevredigend. Deboterproduktievervulde toeneen
nuttigebufferfunctie tegenhetrisicovandekaasproduktie
(eengroterekaasproduktie leiddetot eenkleinereboterproduktie
enomgekeerd).Thansnudekaasuitvoer reedsgeruimetijdverliesgevend is,moeten jaarlijksgrote sommenuithetprijsgarantiefondsvanhetZentralverbandSchweizerischer Milchproduzenten
wordenbijgepast.Debetrokkengeldenkomeninfeiteuitde
schatkist ofvandemelkveehouderszelf.

Conclusie:
DeinEngeland enWales enZwitserland toegepastemonopolistischesystemenhebbeniederopzichhunmerites.InEngeland
enWaleswordende consumptiemelkmarkt enindustriemelkmarkt
vanelkaargescheiden. Derentabiliteit vandemelkproduktie
wordt infeiteverkregendoordeverbruikervanconsumptiemelk
eenprijsbovendekostentelatenbetalen. Uitbreidingvande
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proâuktieboveneen"bepaaldelimietgeschiedt tenkostevan
demelkveehouders zelf.DeZwitsersemelkproduktiewordt in
eerste instantiegeholpendoordeschatkist (dit zijnde
belastingbetalers).Demelkveehouders dragenzelfookbijin
eventueleverliezenvandeproduktie.

B.West-Duitsland, Frankrijk enBelgië passeninvoermaatregelen
toeomhet prijspeil opdebinnenlandsemarkt zodanig opte
trekken,datdeinlandse producentvoldoendewordt beschermd.
Belgiëverleent bovendienopkleine schaalproduktiesubsidies
omderentabiliteit vandemelkdie tot enkele (voorBelgië)
minderbelangrijke produktenwordt verwerkt,tewaarborgen.
w
ijkunnenindegenoemde landentweevormenvanbeschermende
invoermaatregelenonderscheiden* invoertarieven eninvoercontingentering.Het effectvanbeide isniethetzelfde.
Bijhetheffenvaninvoerrechten ishetessentiëlegevolg,
datde Importprodukten tegenverhoogde prijzenhet landbinnenkomen,m.a.w.deconsumenteninhet betrokkenlandkrijgende
produktenvanbinnen-enbuitenlandseherkomst tothunbeschikking
tegenprijzen,diehoger liggendanhet prijspeil opdewereldmarkt.
Devoornaamste lastvandebeschermingwordt inditgevaldus
gelegd opdeschouders derconsumenten.Wijziendezevormvan
protectie inhetbijzonderinWest-Duitsland enin.België.
Bijhetheffenvaninvoerrechtenwordenerinbeginselgeen
kwantitatievebeperkingenaandeinvoer indeweggelegd.Dit
geschiedtbijinvoercontingenteringwel.Wanneerdeinvoerpro-»
duktenvoordat zijtot debinnenlandsemarktwordentoegelaten,
danbovendiennogmet eenheffingwordenbelast,zalhet eerste
gevolghiervanookzijn,datdeconsumentendeproduktenvan
binnenlandse enbuitenlandseherkomst slechtstothunbeschikking
krijgentegenprijzendiehoger liggendanhet prijspeil opde
wereldmarkt.Dit doet zichmet nameinFrankrijkvoor. Een
verdergevolgvandecontingentering is,datdebevoorradingvande
markt inhetinvoerland integenstelling totdesituatiedieor
ontstaatbijhetheffenvaninvoerrechten,nietdoor devrije
marktwordtbepaald,maardoor eenbepaalde instantiewordt
geregeld.
Beidemaatregelen- deinvoertarieven endeinvoercontingentering- stammenvooraluitde jarennadeTweede Wereldoorlog.
Doordezeoorlogwerd deeconomische toestand indeverschillende
oorlogvoerende landennl. dermateverstoord,dat enigeregeling
vandeinvoeromwillevaneenevenwichtigeontwikkelingvande
betalingsbalansvanhet landnietkonwordenontbeerd.Deinvoercontingentering isinternationaal echterniet erggezien,de
Organisatievoor ''üuropeseEconomischeSamenwerkingb.v.heeft
zichvanmeetafaanbeijverd detoepassingvanditmiddeltebeperken enafteschaffen.DeontwikkelingvandeFranse economie
istotdusver echtervandieaardgeweest,datFrankrijk deinvoercontingentering derzuivelproduktennognietheeftwillenafschaffen.
Debescherming dieWest-Duitsland, Frankrijk enBelgië aan
hunmelk-enzuivelproduktieverlenen,heeft ooktot eenstijging
vandeproduktiegeleid.Ditwordtweergegevendoor dehlerna'Ofolgende
cijfers (totalemelkproduktie,x 1.000 ton5decijfersdiede
werkelijkegroottevandeproduktieaangeven,worden natuurlijk
ookbeïnvloed doorweersomstandigheden entechnischeverbeteringen)s
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1951
1952
1953
1954
1955
1956

West-Duitsland

Frankrijk

15.171
15.813
16.740
17.C54
16.907
17.007

16.488
15.458
17.504
18.534
18.328
18.534

België
3.277
3.340
3.534
3.650
3.703
3.662

Deproblemendieuit dezeproduktiestijgingvoortvloeien,
zijnvoordedrielandenniethetzelfde.West-Duitslandondervindt totdusverdegeringstemoeilijkheden. Evenals indo
beideandere landenisindit land deverwerking totboterde
belangrijkstebestemmingvandemelk.Deinvoerbehoeftehieraan
wordt,afgezienvaneenhooginvoerrecht,geregeld opeenwijze
dieneerkomtopcontingentering.
Frankrijkzougaarne eenexportland vanzuivelwillenzijn.
Wanneer ditstadium eenmaalmochtwordenbereikt,zalhetland
echtervoorgrot© problemenkomentestaangezienhetfeit,datde
kostprijsvandeFranse zuivelveelhogerisdanindetraditioneleexportlanden.
Belgiëslaatdetoenemingvandemelkproduktie metzorg
gade.Degrotereboterproduktie die ereengevolgvanis,vindt
eenlangzaamdalendverbruikvanbotertegenover zich.Vanwege
dehogekostprijs isBelgiëookniet instaat eventueleoverschottenvanboter opwinstgevendewijze teexporteren.DesubsidiesdiedeBelgischeregeringaandeproduktievankaas,
gecondenseerdemelkmet suiker enmelkpoederverleent,blijven
vanbemerkteomvang.Zijdienenomdegenoemde produktietakken
tebeschermen.Debenodigdegeldenkomenuitdeschatkist.
Conclusies
West-Duitsland, Frankrijk enBelgiëzijntekortgebiedenvoor
zuivelprodukten.Deinvoerderzuivelproduktenwordengeregeld
doortarievenendoor contingentering. Devoornaamsteconsequentiehiervanisdatdeconsumentendeproduktentothunbeschikkingkrijgentegenprijzenhogerdandewereldmarktprijs.
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HOOFDSTUKII
PRIJSPOLITIEKVOORMELKINEETVERENIGDKONINKRIJK

HetVerenigdKoninkrijk (d.i.Engeland,Wales,Schotland
enNoord-Ierland)ishetgrootsteconsumentenland terwereld.
De landbouwneemt erslechtseenbescheidenplaatsin,de
agrarischebevolkingh.v.vormtnietmeerdan &fovandetotale
bevolking.
Ongeveertot enmethet eerstekwartvandezeeeuwbesteeddendeopvolgende Britseregeringengeenbijzondere aandacht
aande landbouw.Opgrondvandebelangrijkepositiediede
Britse industrieopdebuitenlandsemarktenhad,washet nl.
veelvoordeligervoorhetVerenigd Koninkrijkomindustrieproduktenuit tevoerenendaarvoorinruilvoedselprodukten
intevoerendanomzichgroteofferstegetroostenomde
produktiviteit vandeeigenlandbouwteverhogen.
Tegendejarendertigveranderdedezehouding.Menkan
sindsdiendrieperiodenindeBritse landbouwpolitiek onderscheiden;
a,degedurendedecrisisjarengevoerde politiek (deze eindigde
bijhetbeginvandeTweedeWereldoorlog in1939)?
b,hetbeleidgedurende ennadeoorlog (van1940tot1954)§
c,deagrarische prijspolitiek sinds1954.
Het prijsbeleidvoormelkwerd indeeerstedergenoemde
periodeninEngeland enWalesinhandengelegdvaneengrote
producentenorganisatie,deMilkMarketingBoard (afgezienvan
dezeMilkMarketingBoard,dieverreweg debelangrijkstewas,
werdenernogvier soortgelijkeBoards opgericht,nl.drie
inSchotland eneeninNoord-Ierland« duidelijkheidshalve
zullenwijonsverder evenwel inhoofdzaak totdeprijsregelingen
voormelkinEngeland e Walesbeperken). DeMilkMarketing
Boardwaswettelijkgefundeerd opdetweeAgriculturalMarketing
Actsvan1931en1933.Hijbezatverordenendebevoegdheid enkon
zonodigookals een"commercieel lichaam" optreden(b.v.dejnelk
vandeboerenopkopenenz»lfvoor deverdereafzet zorgdragen).
Tengevolgevandegestegenmelkproduktie endelageprijzen
der ingevoerdezuivelProduktenverkeerde deEngelsemelkmarkt
bijhetbeginvandecrisisder jarendertigineendeplorabele
toestand.DeMilkMarketingBoard iserechteringeslaagdds
melkmarkt intweedelentesplitsen- eenmarktvoorconsumptiemelkeneenmarktvoorindustriemelk- enwist opdezewijze
onderbiedingopdeconsumptiemelkmarkt (verrewegdebelangrijkste
vandebeidemarkten)tevoorkomenenderentabiliteit vandg
melkveehouderijgeheelteherstellen.
Gedurendedeoorlog eninde jarennadeoorlog tot1april
1954washetmelkprijsbeleidinhandenvanderegering,nl.van
hetMinistry ofFood,het BritseMinisterievanVoedselvoorziening.
DeMilkMarketingBoardwerdbijhetbeginvandeoorlogweliswaarniet opgeheven,dochhijfungeerde indeze jarenlouter;
als eenadministratief apparaatvanderegering.De prijzen•jan
melk enzuivelproduktenwerdenindeze jareninalle stadiayan
deproducent totdeconsumentdoorderegeringvastgesteld, T>e
consumentenprijzenwerdengesubsidieerd energold eenstrenge
rantsoenering.Menvindt delandbouwprijspolitiekvande.Britse
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regering inennadeoorloguitvoerig beschreveninNota
No. 78vanhetL.E.I.,Markt-enprijspolitiek indoBritse
landbouw-(augustus 1951).
In1954heeft deBritseregeringaanhetprijzenregime
enhet strengerantsoeneringsstelsel welke noguit deoorlogsjarendateerden,eeneindegemaakt endevrijemarkt
ineenaantalsectorenzoveelmogelijkhersteld.Op1april
1954kroegdeMilkMarketingBoard zijnzelfstandigkarakter
vanvoordeoorlogterug.Deregeringgafhemdetenuitvoerleggingvandeprijspolitiekvoormelkvolledig inhanden.Ondertussenwasin1949alsaanvulling opdebeidewettenvan1931
enI933eenderdeAgriculturalMarketingActtot standgekomen.
DeMilkMarketingBoard issinds1954uiteraard ookaande
bepalingenvandezederdewetgebonden. Ingenoemdewetdie
nietzobelangrijkwasalszijntweevoorgangers,wareno.a.
enkelebepalingenopgenomen diede positievande consument
tegenhet ingrijpenvandeMarketingBoardmeertrachttente
beschermen.
HetMinistry ofFoodwerdop1april1954nognietdirect
opgeheven,docheenhalf jaarlatermethetMinisterie van
Landbouw samengesmolten tot éónministerie,hetMinisterievan
Landbouw enVoedselvoorziening.
SindshetbeginvandeTwecjdeWereldoorlogwordende
prijzenvaneengrootaantal landbouwprodukteninhetVerenigd
Koninkrijk jaarlijksdoorderegeringvastgesteld.Aandeze
prijsvaststelling (z.g,annual pricereview)diein1947
wettelijk isgeregeld indeAgricultureAct,gaansteedsonderhandelingenmetdeNationalFarmers'UnionsvanEngeland enWales,
Sohotland en
Ïïoord-Ierland
vooraf.Deonderhandelingenvangen
doorgaans aaninfebruari5 devastgestelde prijzenvandeakkerbouwproduktengeldendanvoordeeerstvolgende oogst,dievan
deveehouderijproduktenvoorhet eerstvolgende produktiejaar
(datvan1april- 31maart loopt).
Bovendienschrijft deAgricultureActvoor,datderegering
voordeveehouderijproduktentweetotvier jaarvantevoren
bepaaldeminimumprijzenalsmededeminimumgroottevandeafzetmarktbekendmoetmaken;dejaarlijksvastgestelde prijzenmogen
nietbenedendezeminimumprijzengaan.Devaststellingvande
minimumprijzenheeft tegenwoordig omdetwee jaariedor even
jaarplaats(dusin1954,1956 enz.).Het doel ervanisde
boereninstaattestellentijdigbeslissingenomtrenthunproduktieplantenemen,zulksindezekerheiddathunbedrijf in
iedorgeval eenbepaalde opbrengst zalmaken,hoedeomstandighedenookmogenzijn.
InI954werdhetkaraktervandevastgestelde prijzenvoor
demeeste produkteningrijpendgewijzigd,voormelk daarentegen
werd degegarandeerdevasteprijsgehandhaafd! echtermetdien
verstandedathijzougeldenvoor eengelimiteerde hoeveelheid,
nl.dehoeveelheid,diehet jaartevoren(1953-1954)doorde
melkveehouderswasafgeleverd.HetVerenigdKoninkrijkwordt
voordeverwezenlijkingvandeprijsgarantieinvijfmarktgebiedenverdeeld (Engeland enWales1,Schotland 3onïïoordIerland l). Vooriederdergebiedenisdehoeveelheid bepaald,
waarvoor deregeringsgarantiemaximaalzalgelden(z.g,standaardhoeveelheid).
Zowel inEngeland enWalesalsingeheelhetVerenigd
Koninkrijkwordthetgrootstegedeeltevandemelkproduktievoor
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consumptiemelk'bestemd.Ditmogenader"blijkenuitdevolgende
cijfers.

Engeland en
Wales
miljoen
liter
Totalehoeveelheidafgeleverddemelk in1956
Hiervanbestemdvoor;
Consumptiemelk
Boterproduktie
Kaasproduktie
Gecondenseerdemelk
Melkpoeder
"Chocolate crumb"(=chocolademelkpoederkruimels)
Room
Diversen

inio

Verenigd Koninkrijk
miljoen
liter

inio

8179

100

9683

100

6136

75,0

6913

71,4

425
840
257
163

5,2

643

6,6

10,3

IO46

10,9

3,1
2,0

448
248

4,6
2,6

2,3
1,9
0,2

193
170
22

2,0

I87
152
18

l,T
0,2

ErzijninEngeland enWales tweegroepenvanmelkveehouders;
a.degenen,dieaaneenfabriek leveren,hetzijdirect,hetzij
via eengrossier("wholesaleproducers")«
b. degenen,diedirect aanconsumentenverkopen(zelfslijtende
veehouders,"producer-retailers").
DeprijsregelingendiedeMilkMarketingBoard in1954
heeft ingesteld,toneningrote lijnenveel overeenstemming
metdievanvoordeoorlog.Opdeeerstehierbovengenoemde
groepmelkveehouders- 135.000intotaal-rustdeverplichting
degeproduceerdemelkrechtstreeksaf televerenaandeMilk
Marketing Board ofaanagentenvandeBoard.Genoemde1levering
geschiedt inhetalgemeenopbasisvan jaarlijkse contracten.
DeBoard zorgtzelfvoordeverdereafzet.Hierbijrekent hij
evenwelverschillendeprijzen.
Daarhetgrootstedeelvandemelkproduktie deconsument
alsconsumptiemelkbereikt enslechts eenkleingedeeltetot
melk-enzuivelproduktenwordtverwerkt,isdeopzet deconsumptiemelk iniedergeval eenzodanige prijstelatenopbrengen
dat deproduktiekostenruimschootswordenvergoed^ voorde
melkdieindustrieelwordtverwerkt,wordtgenoegengenomen
met eenprijs"which themarketwillbear",deprijzendereindproduktenzijnni. vrij. (DaarhotVerenigd Koninkrijk-uitgezonderd degecondenseerdemelk,welkewordtgeëxporteerdhetgrootstedeelvandezeprodukteninvoert,liggendeprijzen
ervanopwereldmarktniveau.)
DeBritseregering sanctioneert dezemarktstrategiedoor
dekleinhandelsprijsvanconsumptiemelk (maximumprijs)opeen1
voldoendehoogpeilvast testellen.Sinds1januari1957
bedraagthijnl. 8d. perpint (d.i.f.0,625per liter),hij;
wordtbovendiennoggesubsidieerd.Wanneerdesubsidieeen- j
maalzalzijnopgeheven,zaldevaststellingvandekleinhandelsprijs
weeralsvanouds doordeMilkMarketingBoard naoverlegin
dehieronder tenoemenJoint Committeegeschieden.Omwille
vanhet consumentenbelang zaldeBoard eenbepaalde prijsook
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danechtersteedstergoedkeuring aandeMinistervan
Landbouw enVoedselvoorziening moetenvoorleggen(uitvloeiselvandeAgriculturalMarketingActvan 1949).
DeMilkMarketingBoardisaltijd zekervandehoge
vaste prijsvoordeconsumptiemelk (nl.consumentenprijs
minushandelsmarge plus subsidie),daarderegeringdeze
inhetkadervandealgemenemelkprijsgarantieookaande
boerengarandeert.Ditbetreft hetgrootstegedeelte,nl.
75$,vandestandaardhoeveelheid waarvoordealgemenegarantie
geldt, (inde Engelseterminologie spreektmeninditverbandvanhet eerstegedeelte,"theprimary proportion".)Het
resterendegedeeltevandeBtandaardhoeveellaeidmoetmet een
veellagereprijsgenoegennemen.Dezeprijswordt ookvante
vorenbepaald;mentracht daarbijdevermoedelijkeopbrengst
vande industriemelk zogoedmogelijk tescnatten.Wijktde
werkelijke opbrengst vandeindustriemelkvangenoemdeprijs
af,danwordthetvoordelige ofnadeligeverschil tussenoverheid enbedrijfslevengedeeld(zeer typische "verlies-en
winstrekening" tussenMinisterievanLandbouwenMilkMarketing
Board).
DeprijsdiedeMilkMarketing Board infeitevoorde
industriemelk bedingt,komt tot stand naoverleg ineenJoint
Committee.Hetbetrefthiereengemengde commissievande
Board zelfendeCentralMilkDistributive Committee,deorganisatie dieallekopersbelangenvertegenwoordigt. Indien
men indegemengdecommissie niet tot overeenstemming kan
komen,treedt ereenonafhankelijkraadgeveralsarbiterop.
Deprijsdiealduswordtvastgesteld voordemelkdie
totboterwordtverwerkt,wordtmaandelijksberekend opbasis
van eenformulewaarinzijnopgenomen:
a.deimportprijzenvanboteruitMeuw-Zeoland enDenemarken;
b. deverwerkingskosten endewinst3
c. dewaardevandeondermelk en
d. dehoeveelheid melkdiepercwt„ boterv/crdtverbruikt.
DeprijsdiedeBoardinrekeningbrengtvoordemelk
welkevoordekaasbereiding dient,wisseltvanmaand totmaand
enisgebaseerd opdewerkelijkemarktprijsvankaaszoals
dezewordt opgegevendoor eendaartoeaangewezencommissievan
fabrikanten.
Voor demelkdietotandere produktenwordtverwerkt,
rekent deBoard eveneens eenzodanigeprijs,dathet Engelse
produktkanconcurrerenmethet ingevoerde produkt.De praktijk
wijstuit,datdemelkwelkevoordeboter-endekaasbereiding
dient,delaagsteprijsvoordeMilkMarketingBoard opbrengt,de
prijs vandemelk,die totgecondenseerdemelk,melkpoeder etc,
wordt verwerkt,isbeter (d.w.z.minderverliesgevend).
DeMilkMarketingBoardkanditgedifferentieerde prijzenstelseltoepassendankzijdeunieke monopoliepositie diehij
opde Engelsemelkmarkt inneemt.Deverschillende opbrengsten
vandeconsumptie-enindustriemelkwordendoordeBoard
gemiddeld enalséénprijs (dez.g. "guaranteed pool price")
aandemelkproducentenuitgekeerd.Deze"guaranteed poolprice"
dient,althansvoor zoverhetdestandaardhoeveelheid betreft,
inprincipeovereente stemmenmet demelkprijs diebijde
jaarlijkseprijsvaststellingdoorderegeringaandeboeren
wordtgegarandeerd. Wanneer ditniethetgeval is,wordthet
eventueel ontbrekende bedragdoorderegeringbijgepast.
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Deregeringsgarantie strekt zichslechtsuit totde
standaardhoeveelheid.Indien ieboerenmeermelkaande
MilkMarketingBoard afleveren,dangeniet ditmeerdere
geenhogere opbrengst dandebovengenoemde prijsdievoor
deindustriemelkwordtbepaald.Afleveringenbovende
standaardhoeveelheidverlagenbijgevolgdegemiddeldemelkopbrengstvoordeboer.
Voorhet produktiejaar 1957/58 isdedoorderegering
gegarandeerde prijsvastgesteld op3sh.2,70d.pergallon
(=f.C,38per liter): destandaardhoeveelheid bedraagtvoor
hetVerenigd Koninkrijk l.$60-h miljoengallons}voor Engeland
enWales1,654%:miljoengallons.
DeMilkMarketingBoard draagt deverantwoordelijkheid
voorhetvervoervandemelk naardeeerste plaatsvanbestemming enbrengt deveehoudershiervoor eenvastbedragiti
rekening. Engeland en'Valeszijnvoordeuitbetalingvande
melkprijsverdeeld inelfdistricten.Voor iedervandeze
districtenwordtde"guaranteed poolprice"ieder jaaromgezet ineenmaandelijkse prijzensciiaal.Demelkprijswordt
overdetwaalfmaandenvanhet jaardanzodanigverdeeld,dat
deboerenoverhetgehele jaarbeziendevastgestelde prijs
kunnenmaken.
Bovendegegarandeerde prijsgeldt ernog eenbonus.
Dezewerd in1944tenbehoevevandemarginale producenten
ingesteld enwas alstijdelijkemaatregel bedoeld("war-time
productionbonus"). Hijdraagt thans eenaflopendkarakter
enzalin1957/58voorhet laatstwordenverstrekt.Ingenoemd jaarzal erbovendevastgesteldeprijsgedurendede
maandenapril-augustusvoordeeerste500gallons iederemaand
eenbonusvangd0 pergallonwordenbetaald envoordemaanden
september-maartvoordeeerste400gallons1d. pergallon.
Demelkprijsvarieert nietmethetvetgehalte zoalsin
onsland. (Eenuitzondering hieropis,datvoormelkvande
Jersey,Guernsey enSouth-Eevonkoeien,waarvanhetvetgehalte
de5$overtreft,eenpremiewordt betaald,)Erwordt vande
producentenverlangd,datzijmelkmetminstens yfoveten
B^fovetvrijedroge stofzullenleveren, Demelkprijs isechter
steedshetzelfde. Eendergelijkemelkprijsuitbetalingisnatuurlijkalleenverantwoord ineenland,waarverreweghet
grootstedeelvandemelkzijnwegvindtals consumptiemelk
enwaarslechts eengeringdeelvandemelkvoordezuivelproduktieisbestemd.
Deboeren,diedemelkaande'MilkMarketingBoardafleveren,kunnen- indiendemelkaanbepaalde voorschriften
voldoet-verderinaanmerkingkomenvoor eenvandevolgende
kwaliteitspremies;
a.TuberculinTestedmilk (z«g. T.T.milk ••= t.b.c.vrijemelk)
2d.pergallon^
b. Attested milk (d.i.melkafkomstigvaneenveestapel,welke
goedgekeurd isonderhetTuberculosis (Attested Herd)Scheme)
1 d, pergallon;
c.T,T.andAttestedmilk 3d. pergallon.
Alhetgeeninhetvoorgaandewerdvermeld overde levering
vandemelkaandeMilkMarketingBoard enwat daarmedesamojnhangt,geldtuitsluitend voorde "wholesale producers".De |
zelfslijtendeveehouders ("producer-retailers")moetenvande
MilkMarketingBoard eenvergunning hebbenonmelk directaan
consumententemogenverkopen.Daarde&eveehouders nietineen
voordeliger positiemogenwordengop!aa.tstdanhunooilega-boeren
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endandenormaleconsumptiemelkbedrijven,moetenzijper
gallonverkochtemelk een"bepaaldbedrag aandeBoardafstaan«
dit"bedragvarieertmet dekwaliteit vandemelk (hetis
lager naarmatedekwaliteit"beteris).
Het succesvandeMilkMarketing Board schuilt vooreen
belangrijkdeelindedrievolgendepunten;
1.descheidingvandemarkt intweegedeelten,eenmarkt
voordeconsumptiemelkeneenmarktvoorde industriemelk;
2.het realiserenvaneenhogeprijsvoordeconsumptiemelk"
3.het toepassenvanprijsdiscriminatiebijdeafzetvan
industriemelk.
Sedert eenaantal jarenneemt deBritsemelkproduktie
evenwel toeendaardebijkomende produktieinhoofdzaakmoet
wordenafgezet tegendelageprijsvanindustriemelk, plaatst
ditdeBoardvoormoeilijkheden.
Omtebevorderendatdesurplusproduktietochzoveel
mogelijkalsconsumptiemelkwordt verkocht,bestaat ersinds
1 oktober 1956 eennieuwekwaliteitsregeling. Een jaarlang
zalmaandelijksvaniedere producentwordengecontroleerd,
ofzijngeleverdemelkminstens }$>vet en8-g^vetvrijedroge
stofbevat.Alsdit niethetgeval is,krijgt dedesbetreffende
boer eenwaarschuwing. Blijkt na eenjaar,dathet vetgehalte
gemiddeld lagerdan3,3^enhet drogestofgehalte lager dan
8-g$isgeweest,danwordt deboer opgegevenaandeBoard.Hij
kandanwordengewaarschuwd,dat zijnleveringscontract met
deBoardkanwordenopgezegd.
DeMilkMarketing Board isonder zijnzeer deskundige en
vooruitstrevende besturenuitgegroeid tot eengrote,machtige
organisatie,waarvandeinvloed nietmagwordenonderschat.
Hijvormt alshetware eenreusachtigeverkoopcentrale,die
inmonopolistische geest deafzetbelangenvandemelkveehouders
regelt,dochhenverder inhuiabedrijfsvoeringvrijlaat.
DaardeMilkMarketingBoardverantwoordelijkisvoorde
plaatsingvanalleaanhemgeleverdemelk,heefthijreeds
voor deoorlogzelf eentiental zuivelfabriekenaangekocht.
Opdezewijzekrijgthijeenjuist inzicht indeverwerkingskostenvandemelk,waardoorzijnpositiebijdeonderhandelingenmetdekopersoverdemelkprijsuiteraardwordtversterkt.
Verderheeft deM^lkMarketingBoard in1943demelkcontrole-organisatievanderegering overgenomen,waarna deze
zichsnelheeft ontwikkeld.Hetaantalaangeslotenboerenbedraagt thans25.000,diesameneenkwartvanhet aantalkoeien
bezitten.Ookheeft deBoard inhetbelangvandemelkveehoudersdekunstmatige inseminatie terhandgenomen.Het eerste
k.i,-stationwerdgeopend in1944.Thanszijnerstationsin
alleveehouderijstreken.
Eenderveleproblemen,waarvoor deMilkMarketingBoard
zichzietgeplaatst,isdatvanhet transport.Tengevolgevan
dehistorische ligging derzuivelfabriekenlietderegeling
vanhetvervoer economischgeziennogal tewensenover.De
regelingvandetransportvergoeding wasaanvankelijkvandien
aard,datoneconomischvervoerindehandwerdgewerkt.Thans
probeert deBoardvoorzichtigverandering tebrengenindeze
ongezonde toestand. ZelfbeschiktdeBoard overeenwagenpark
van400wagens.
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DeBoardverleent ookzijnmedewerking aandetwee
volgenderegelingen? hetNationalMilkScheme enhetMilkin-SchoolsScheme.Krachtensde eersteregeling ontvangen
aanstaandemoeders,kinderenhenedenvijf jaarengeestelijk
zowelalslichamelijk nietvolwaardigekinderenonder
zestien jaar1pintmelk perdagtegengereduceerde prijs
danwelgratis.Detweederegelingvoorziet inhet dagelijks
verstrekkenvangratismelkaanalleschoolgaandekinderen
tot enmetdeleeftijd van18 jaar.,Dekostenvanheide
regelingenkomenvoorrekeningvandeoverheid. Deregelingen
geldenvoorgeheel Groot-Brittannië„

Innovember 195&heeft deBritseregering degaranties
die indeAgricultureActaande landbouwwarengegeven,
herzienendaarmee nogaanzienlijkverbeterd.Het zalvoorbaan
bijeen"annual pricereview"nietmeermogelijkzijnde
garantieprijsvoor eenbepaald produktmetmeerdan4$te
verlagen envoorveehouderijproduktenzelfsnietmetmeer
dan 9$>ineenperiodevandrie jaar.Bovendienzaldetotale
waardevanderegeringsgarantie (garantieprijzenmaalberekendehoeveelheden produkt plusproduktiepremies)per jaar
nietmetmeerdan 2-^fomogendalen.Beziendevoortdurende
stijgingvandeBritsemelkproduktiekunnendezenieuwe
toezeggingendeBritseregeringbijhetuitstippelenvangnet
melkprijsbeleiddoor deMilkMarketingBoardnogvoordiverse
problemenplaatsen.
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HOOFDSTUKIII
PRIJSPOLITIEKVOORMELKINBELGIË

Vooreengoedbegripvanhetvolgendezijhier eerst
vermeld,datBelgië»Nederland enLuxemburg evenvoorhet
eindevandeTweedeWereldoorlog"beslotentot eennauwe
economische samenwerking overtegaan.Het"beoogdeeinddoel,
eenvolledige economischeunie (Benelux),is- ofschoon
reedsmeerdan13 jaarsindshet tekenenvandeeersteovereenkomstzijnverstreken(5september 1944teLonden)echter nogsteedsnietbereikt.Vooral devrijmakingvan
hethandelsverkeer derlandbouwjroduktenblijkt eenmoeilijk
tenemenhindernis.
Bijdeverwezenlijking vande plannenvoor eeneconomischeuniehebbenderegeringendaaromvoordelandbouw
tijdelijk eenovergangsregeling ontworpen,eerstvervat inhet
z.g. protocolvanBrusselvanmei 1947endaarna herzien
inhetbekendeprotocolvanLuxemburgvanoktober1950.
Dit laatstelandbouwprotocol datnogsteedsvankrachtis,
bepaalt datdedrie landenterbeschermingvanhuneigen
landbouwvoorbepaaldeagrarische produktenminimumprijzen
kunnenafkondigen,waarbenedendeinvoervandeze produkten
uit eenderpartnerlandennietzalzijntoegestaan. Indiende
binnenlandsemarktprijsbenedendevastgestelde minimumprijs
daalt,heefthet invoerende landhetrechtbeschermendemaatregelentenemen,welkekunnengaantot eeninvoerverbod. In
de praktijkishiervaninhoofdzaak gebruikgemaakt door
BelgiëterbeschermingvandeBelgische landbouwtegende
invoervanagrarische produktenuit Nederland. Nederland legt
invoorkomendegevallenbijuitvoervanlandbouwproduktennaar
Belgiëaandegrens eenheffing op,welkegelijkisaanhet
verschil tussendeNederlandsemarktprijs endeBelgische
minimumprijs.DebatenvandfizeheffingenvloeienopfiftyfiftybasisinBelgische enNederlandsekas.
Het landbouwprotocol houdtverder in,datdedriepartnerlandenelkaarpreferentie zullenverlenen ophunoigenmarkt
zolang ervooreenprodukt eenminimumprijsvankracht is.In
feitekomtditeropneer,datNederland inruilvoordegedane
concessiesvoordedesbetreffendeprodukten eeninvoermonopolie
heeft inBelgië.
Hieronder zalblijken,datdeBelgischeregeringbijdetenuitvoerleggingvanhet prijsbeleid voormelk enzuivelprodukten
voor eenaantal produktenhetregimederminimumprijzenvan
het landbouwprotocol toepast.
1.Omvang enbestemmingvandeBelgischemelkproduktie
DemelkveehouderijvormtinBelgiëdebelangrijkstetak
vandelandbouw.Devolgeniecijfersgeveneniginzicht in
deontwikkelingvandemelkveestapel endemelkproduktie.
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Aantal
melkkoeien
( x1.000)
1936-'38(gem.)
1951
1952
1953
1954
1955
1956

966
950
940
953
975
980
974

Totale
melkproduktie
( x1.000,000
liter)
2.955
3.183
3.243
3.431
3.544
3.596
3.555

Evenalsdetotalemelkproduktieisookdemelkproduktie
perkoevergeleken"bijvóórdeoorlogregelmatigtoegenomen,
Indejaren1936-'38bedroegdegemiddeldeproduktieperkoe
3.100litermeteengemiddeldvetgehaltevan yfo, in1956
"bedroegdeze3.650litermeteengemiddeldvetgehaltevan
3,3896.
Bijna2/3gedeeltevandetotalemelkproduktiewordt
aangewendvoordefabricagevanboter.Hetboterverbruikis
inBelgiëhoog(10,8kgperhoofdperjaar),hetverbruikvan
consumptiemelkdaarentegenvrijlaag(ca.100literperhoofd
per jaar).OpverschillendemanierentrachtdeBelgische regeringhetverbruikvanconsumptiemelkoptevoeren,o.a.door
bepaaldekwaliteitsregelingenendoorhetgevenvancredietem
voorhetverstrekkenvanmelkinscholenenziekenhuizen^tot
dusverwerdenopditpunt echternoggeengroteresultaten
bereikt.
Debestemmingvandemelkblijkt duidelijkuitonderstaande
cijfers:
(xmiljoenliter)
Totalemelkproduktie1955
hiervanaangewendvoor:
Consumptiemelk
Room
Boter
Kaas
Melkprodukten
Veevoeding
Diversen

3.596

100

789
42

21,9

2.351

65,4

55
36
322
1

1,5
1,0
9,0

De produktievanboteropdeboerderijisinBelgiënog
zeerbelangrijk,vooralinhetWaalsegedeeltevanhetland.
Deproduktievanfabrieksboter neemt echtertoe.In1955bedroeg
deproduktievanboerenboternogslechts ietsmeerdandehelftvan
detotaleboterproduktie.Dekaasproduktie speelt inBelgië
geenrolvanbetekenis.
2, Prijspolitiek
DaarmelkhetbelangrijksteproduktisvandeBelgische
landbouw,ishetzeerbegrijpelijk,daterdeBelgischeregearing
allesaanisgelegendeopbrengstvandemelkvoordeboerop

I29I
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eenrendabel peiltehouden.Degehele prijspolitiek voor
melk enzuivel isgefundeerd opdekostprijs vandemelk,
die ieder jaardoorhetMinisterie vanLandbouwwordtberekend.
Deprijsregelingenvoordeverschillende produktenstemmenechter
niet overeen.Erzijninditopzicht tweegroepenteonderscheiden.Voorboter,room,melk enkoffiemelkwordt getracht
eenbepaald prijsniveau tehandhavendoor invoermaatregelen in
hetkadervanhet ProtocolvanLuxemburg;voor gecondenseerde
melk zondersuikergeldt eenietsafwijkenderegeling« De
invoervankaas,melkpoeder engecondenseerdemelkmet suiker
wordt nietgereguleerd,dochdeproduktievandeze produkten
wordt gesubsidieerd.Deregelingenvoordebeidegroepen
produktenzullenhieronder indegenoemdevolgordeworden
behandeld.
a.Prijspolitiekvoorboter,consumptiemelk,room enkoffiemelk.
Het prijsbeleid,dat deBelgischeregering voordezevier
produktenvoert,kanhetbestaandehandvandeprijsregelingen
voorboterwordenbehandeld,daardit hetbelangrijksteprodukt
isenhet prijsbeleid voordeandere produktenhiermedeopde
voornaamste puntenovereenkomt.
Opbasisvandekostprijsvandemelkwordt inoverleg
tussenhetMinisterievanLandbouwenhetMinisterievanEconomischeZakeneenmaandelijkse schaalvanrichtprijzenvan
fabrieksbotervastgesteld.Aandehandhiervanwordeninhet
kadervandeBeneluxminimumprijzenvoor deinvoervanboter
uitNederland enLuxemburgvastgesteld. Voordeandere produktenconsumptiemelk,room enkoffiemelk-geldeneveneensminimum-invoerprijzen;deBelgische regeringziet er evenwelvanafomvoordeze
produkteninhetbinnenland ookeenrichtprijsbekend temaken.
Derichtprijs endeminimum-invoerprijsvoorboter zijn
inhetalgemeennietaanelkaargelijk.Deminimum-invoerprijs
wordt steedszodaniggesteld,datderichtprijs opdebelangrijkstebotermijnenzoveelmogelijkwordtgeëffectueerd.'
'sWinters isdeminimum-invoerprijshet laagst,aangeziende
Belgischeboterproduktiedantekortschietomaandebinnenlandse
behoefte tevoldoen, 'sZomersligtdeminimum-invoerprijsdaarentegenbovenderichtprijs.
WanneerkoelhuisboteruitNederlandwordt geïmporteerd,
geldendaarvoor specialeminimum-invoerprijzen.
Zoalsreedsinhetvoorgaandewerdvermeld,verlenende
Benelux-partners elkaar preferentievoordeinvoervandelandbouwprodukten,dieonderworpenzijnaanhetregimevande
minimumprijzen.Nederland heeft bijgevolghet invoermonopolie
vanboter inBelgië.Somskomthet echtervoor (namelijk in
schaarsteperiodengedurendedewinter,b.v. infebruari 1955)
datBelgiëookboteruit andere landenbetrekt.
Het stelselvandeminimum-invoerprijzenendeopslagpolitiekvoorboter,welkehieronder nogzalwordenbehandeld,
hebbeninhetalgemeenbevredigend gewerkt.Deresultatenwijzen
uit,dat deprijsvandefabrieksboter opdetoonaangevende
botermijnen,ditzijndemijnenvandeBoerenbond teAntwerpen,
Brussel enHasselt,zichindevoorbije jarenvoorallemerken
gemiddeld rondomderichtprijsheeftbewogen.
Terillustratievolgenhiernademaandelijkse richtprijzen
endewerkelijke prijzenvoorfabrieksboter enboerenboter in
1955.Ookdeminimum-invoerprijzenzijnvermeld (alleprijzen
inBelgische francsperkg).
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Richtprijs
fabrieksboter

Januari
Februari
Maart
April

Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

87,5
87,5
85,5
30,5
74,5
74,5
74,5

79
82
86
86,5

88

Minimuminvoerprijs
(boterin
grootverpakking)

84
84en82

82
82
80
80
80
82
82 en80
80en82
82en84

84

Gemiddelde
mijnprijs
fabrieksboter

88,6
94,1
87,9
81,3
74,5
74,2
76,7
80,3
84,8
84,8
86,5
88,2

Gemiddelde
marktprijsboertferij boter

89,2
89,3

85
77,6
69,5

69,9
72,9

78
81,9
84,7
86,7
89,8

Deperiodiekvastgestelderichtprijzenhebbenbetrekking
opfabrieksboter.Voorboerenboterwordtgeenafzonderlijke
richtprijsvastgesteld. Ditblijkt niet nodigtezijn,daar
de ervaring leert,datdeprijzenvandeboerenboterhet
prijsverloopvandefabrieksbotervolgen.
Opslagpolitiek voorboter;
Teneindegedurendedezomer eenernstige prijsdaling
voorbotertevoorkomen,pastdeBelgischeregering nogeen
anderedandehierbovengenoemdemaatregel toe.Doorhet stellen
vanaantrekkelijkevoorwaardentracht zijnamelijkdeopslag
vanboterdoordeparticulierehandel tebevorderen.Omdit
tebereikengarandeert zijdehandel,datderichtprijsgedurendedewintermaanden tenminste eenbepaaldbedraghoger
zalliggendangedurende dezomer.Zonodigwordt dezegarantie
nogversterkt doorookeenbepaaldverschiltegaranderen-tussen
deminimum-invoerprijsgedurendedezomer endewinter.
Ookmetdezeopslagpolitiek heeft deBelgischeregeringhet
beoogdedoelbereikt.Grotehoeveelhedenboterwerdende
laatste jarentijdens dezomeropgeslagen. Indiennoodzakelijk,
kanderegeringmetbehulpvanhetLandbouwfonds ofandere
middelendezepolitiek steunen.
b. Regelingvoorgecondenseerdemelkzondersuiker.
Tot juli1953werd deproduktievangecondenseerdemelk
zonder suikeruitsluitend dooreensubsidiebeschermd. Toen
werd degecondenseerdemelk zonder suiker opverzoekvanBelgië
onderhetregimevandeminimumprijzenvandeBeneluxgebraaht.
Alsuitzonderingwerd daarnanogslechtswegens bijzondere
omstandighedenindewinter 1955/56 eensubsidie toegekend.
Sindsdienisdeproduktievangecondenseerdemelk zonder
suiker inBelgiëzeergestegen.
Omdathetmoeilijkbleekvoordit produkthet stelsel
vandeminimumprijzenuit tevoeren,werdbegin1956besloten
deinvoeruitNederland tecontingenteren.Voordeperiode3j
februari 1956- 31januari 1957werd eencontingent overeengekomenvan5.000ton.Bovendiendrukt opdeNederlandseuitvoer
eenheffing tenbedragevanhetverschil tussendeberekende
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kostprijsvanhetNederlandse enhetBelgischeprodukt.
c. Prijspolitiekvoorkaas,melkpoeder engecondenseerde
melkmetsuiker.
Voordezeprodukten,welke niet inhet landbouwprotocol
staanvermeld endieaandéconcurrentievanhetbuitenland inhetbijzonderdievanNederland- zijnonderworpen,past
deBelgischeregering eenstelselvansubsidiestoe,dit
omtevoorkomendatdeopbrengstvandemelktoteentelaag
peildaalt.Metdeze subsidiëringwerd opbescheidenschaal
in1949begonnen,namelijkalleenvoorhet produktmelkpoeder.
Het jaardaaropwerdendesubsidiestotkaas engecondenseerde
melkuitgebreid.
DeBelgischeregering isvoordeprijspolitiekvankaas,
melkpoeder engecondenseerdemelkmet suikeropeensubsidieregeling aangewezen,omdat invoerbeperkingen inverbandmet
de0.E.E.C.-liberalisatieuitgeslotenzijn.
Willendefabrieken,diemelktotkaas,melkpoederof
gecondenseerdemolkmet suikerverwerken,desubsidiedeelachtigworden,danzijnzijbijdeuitbetalingvandemelk
aandeveehoudergebondenaaneenminimumprijs,welkemaandelijks
wordtvastgesteld. Doordezevoorwaarde testellenheeftde
regering eenwaarborg,dathetdoelvandesubsidiëring wordt
bereikt.
Ieder jaarwordtvoordesubsidiëring eenbepaaldbedrag
opdebegrotinguitgetrokken.Deverdelingvanhet totaalbedrag
overdeverschillende produktengeschiedt sinds1951indie
zin,datmaandelijkswordtbekendgemaakt,hoehoogdesubsidie
pereenheid produkt isenwelkehoeveelheid vanhet produkt
maximaal zalwordengesubsidieerd.,DeuitbetalingvandesubsidiesdoorhetMinisterievanLandbouwaandefabriekenlooptover
deNationale Zuiveldienst.Hetonderstaande overzicht geeft
eenindrukvandeomvangvandesubsidiëring endeverdeling
overdeproduktenindelaatste jaren(bedragenin1.000 Belgische francs).
1953
Bedragder
uitgekeerde
subsidies

1954

in

*

Bedragder
uitgekeerde
subsidies

1955
Bodrag
deruitgekeerde
subsidies

in

in

Kaas
Melkpoeder
Gecondenseerdemelk

26.992
57.956
7.701

29
63
8

24.321
52.740
2.219

31
66
3

28.560
31.727
5.539

43
48
9

Totaal

92.649

100

79.280

100

65.825

100

Alscomplementvandeboterproduktie isdelaatste jaren
deproduktievanondermelkprodukten,vooralvan mageremelkpoeder,aanzienlijktoegenomen.Ditmelkpoedervindttweeërlei
bestemming. Hetwordt bestemdvoorveevoeder enwordtgeëxporteerd.
Deboterfabrikanteninhet oostenvanNederland,diegedurendedezomerondermelk (aanvullingsmelk)aandeconsumptiemelkbedrijveninhetwestenvanNederland leveren,ondervonden
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in1953ooknadeligeconcurrentievandeinvoervande
goedkopereBelgische ondermelk.Inverband hiermede zijn
debepalingenvanhet landbouwprotocolopverzoekvanNederlandmet ingangvan1september1953ookvantoepassing
verklaard opondermelk.DeminimumprijsbijinvoerinNederland
(resp. zomer-enwinterprijs)bedroegin1956van1april31oktoberf.7,-per100kgf ingaande1novemberf.8,perIOCkg.

Detoenemendemelkproduktie,gevoegdbijeendalende
tendensvandeboterconsumptie,heeftdeBelgische regering
ertoegebrachtbijzonderdeproduktie endeconsumptievan
vollemelk-produktenzoveelmogelijk doorsubsidies enpropaganda aantemoedigen.Desondanksblijvendeboter ende
ondermelkpoeder de belangrijkstepeilersvandeBelgische
melkprijspolitiek.
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HOOFDSTUKIV
PRIJSPOLITIEKVOORMELKIKWEST-DUITSLAND
West-Duitsland vormt eenBondsrepubliek.Bijhet"begin
vanhaar eersteregeringsperiode (1949)kondigdedeBondsregeringtenaanzienvandelandbouw eenprogrammaaan,waarbij
deagrarischeproduktie zouwordenbevorderd engerationaliseerd.Vier jaarlaterwerd dituitgangspunt inderegeringsverklaringbevestigd,dochtevenswerd erdenadrukopgelegddat deWestduitselandbouwdoorverbeteringvanzijn
internationale concurrentiepositie zichzoudienenvoorte
bereidenopeengemeenschappelijkeEuropesemarkt.Als derde
puntwerd hieraanindeLandbouwwetvan1955nogtoegevoegd,
datdelandbouwvolledig zijndeelmoesthebbeninhetherstel
vandeWestduitse economie.Indepraktijkwordendezedoeleindenaldusgeïnterpreteerd,datbijvoortduringwordtgestreefd naareenvergrotingvandeproduktievandebelangrijkste
voedingsmiddelen.
AgrarischgezienisWest-Duitsland eentekortgebied.Het
brengtzelfongeveer tweederdedeelvanzijnbehoefteaanlevensmiddelenvoort,derestwordtgeïmporteerd. Delandbouwwordt
overwegendbedrevenophetkleinebedrijf.Vande 2.011.992
landgebruikers in1954haddener1.124.237(= %$) eenbedrijf
kleinerdan5ba en404.641(=20$)eenbedrijfvan5-10ha.
DeWestduitse politiekdraagt eenliberaalkaraktermet
sterketendenzentotbeschermingvandelandbouw.Jarenlang
hebbendeboerenviahunmachtige organisatiehot"Bauernverband"gepleitvoorpariteitvoordelandbouw,d.w„z,een
gelijkebehandeling tenopzichtevandeoverige sectorenvan
hetbedrijfslevenmetbetrekking totdeverdelingvanhet
nationaleinkomen.
Deregeringvoelde erechter nietveelvooraaneenbepaaldebedrijfstakbestaanszekerheid tegaranderen.Inde
Landbouwwetvan8 juli1955ishaardeverplichting opgelegd
ieder jaarvoor15februari eengoedgedocumenteerd verslag
van delandbouwinhetvoorbije jaaraandeBondsdag ende
Bondsraad aantebieden endantevenshaar plannenvoorde
naastetoekomstbekend temaken. (Genoemd landbouwverslagis
reedstweemaalverschenen enstaatbekend alshetz.g."Grüne
Bericht".Hetmoet opbasisvandebedrijfsresultatenvan
6 à8.000bedrijvengespecificeerdegegevensbevattenover
opbrengstenenkostenvandelandbouwinverschillendegebieden,
verschillendebedrijfstypen,verschillendebedrijfsgrootten
etc.)DewetheeftdeDuitseboerenhethoogstewatzijkonden
bereikengegevenennadienheeftmenhetwoord "Parität"niet
meergehoord.
Het isduidelijk dathetfeit,datWest-Duitsland een
tekortgebied isvanagrarischeprodukten,bescherming vrij
gemakkelijkmaakt.Debeschermendemaatregelen,diethans
wordentoegepast,voorzien echterniet indemeest dringende
behoeftevandeWestduitse landbouwbedrijven,ni. debehoefte
aanrationalisatie.
Defeitelijkebescherming diedelandbouwgeniet,is
neergelegd indeviermarktordeningswettenvan1950en1951«
dewetvoordegranen,voor suiker,voorvee envlees envoor
zuivel envetten.Dezewettenhebbenhetaanaieagegevenaan
z,g. "Einfuhr-undVorratsstellen"waarvanereveneensvier
zijn.Hetzijnde"Einfuhr-undVorratsstellen",dieinde
huidigemarktordeningvandeWestduitse landbouweencentrale
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plaats innemen.Importeursvanprodukten,dieonderdemarktordeningswettenvallen,moetendezeaandegenoemdeInvoerbureaustenverkoopaanbieden.HetInvoerbureaukandandrie
dingendoen;
a.het ingevoerde produkt tegelijkertijdtegendezelfde prijs
terugverkopen. Ditkomt eropneerdatdeinvoer (afgezien
vancontingentering e.d.)vrijis»
b.het ingevoerde produkt tegelijkertijdtegeneenhogereof
lagereprijsterugverkopen.Doormiddelvandeze procedure
kanenerzijdsaandeDuitse landbouweeneffectievebeschermingwordenverleend en.anderzijdskanopdezemanierhet
levensmiddelenpakketvandeDuitsebevolking zonodig opeenvoudigewijzewordengesubsidieerd^
c.het ingevoerde produkt nietdirect terugverkopen,dochin
voorraad houden (dit inverbandmet eenbepaaldevoorraadpolitiek).
Dekeuzeindehierbovenaangegevenmogelijkhedenwordt
nietaandebetrokken"Einfuhr-undVorratsstelle"overgelaten.
Het initiatief ligthierbijhetMinisterievanVoedselvoorziening,LandbouwenBosbouw(Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaftund Forsten), insommigegevalleninoverleg
metdeMinisteriesvanFinanciënenvanEconomische Zaken.In
gevalvannoodheeft deCentraleBankvanWest-Duitsland, deBank
Deutscher Länder,eenbeslissende stem.

DemelkveehouderijisinWest-Duitsland evenals inde
andereWesteuropese landeneenbelangrijkebronvaninkomsten
voor delandbouw.Deinkomstenvandekleine enmiddelgrote
bedrijven-welkebedrijvenzoalsvermeld hetmeest voorkomen
steunen overwegend opdemelkveehouderij.Debetekenis en
bestemmingvandeWestduitsemelkproduktieblijkenhetbest
uit onderstaandecijfers.

1955
Aantalmelkkoeien
Totalemelkproduktie (x1.000 ton)
Gemiddelde produktieperkoe
Gemiddeld vetgehalte
Totalemelkproduktie (x1.000 ton)
hiervan
Achtergehoudenopboerderij
Afgeleverd aanfabrieken
hiervanvoors
Consumptiemelk
Room
Boter
Kaas
Melkprodukten
Diversen

5.749.000
16.907
2.940kg
3,6 io
16.907
5.626
11.281
2.546(22,696)
592(5,2/0)
6.539(58,0/)
959 (8,5/0)
598 (5,3/o)
45(0,4/)

Het prijsregelend optredenvandeWestduitse overheidi:i
demelk-enzuivelsector isbetrekkelijk gering.Wettelijkia
hetgefundeerd inhetMilch-undFettgesetzvan10december1952.
Indezewet staandegrotelijnenaangegeven» defeitelijke
tenuitvoerlegging isindenegen"Länder"vandeBondsrepubliek
niet overal dezelfde.
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Erbestaat eenmaximum-kleinhandelprijsvoorconsumptiemelk,diedoordeBondsregeringwordtvastgesteld. Demaximumconsumentenprijzen"behoeveninde "Länder"nietoveral even
hoogtezijn,dochdelandsregeringenmogendedoordefederale
regeringvastgesteldemaximumgrens niet overschrijden.Ophet
ogenblikbedraagt dezemaximumgrens DM0,43 perlitervooralle
gebieden,waar eenmaximum-consumentenprijsvankracht is.Omtrenthetvetgehalte isbepaald,datditminstens 3$moet
bedragen (art.11MFG). Het isdelandsregeringenvoortstoegestaanomvoorteschrijven,datdeconsumptiemelkmoetworden
gestandaardiseerd.Dekleinhandelsprijzenvandeanderemelkenzuivelproduktenzijnallevrij. Deconsumenteijprjizenv/orden
innormale omstandigheden niet gesubsidieerd.
Watbetreft deleveringvanindustriemelkaandezuivelfabriekenhebbendelandsregeringenhetrechtvoor iederefabriek
eenleverantiegebied aantewijzen.Demelkveehouders kunnen
vrijkiezenaanwelke fabriekzijwillen leveren,dochzodra zij
gekozenhebben,ontstaat ervoordeboer eenleverplichtenvoor
defabriek eenafnemingaplicht.
Voortsbestaaneregalisatieregelingen tussende opbrengst
vandeconsumptiemelk endeindustriemelkbinnendegrenzenvan
deverschillende "Länder".Alsregel isdeopbrengst,dieuit
demaximumprijsvoor deconsumptiemelk voordeboerresulteert,
hogerdandeopbrengst vandeindustriemelk. Daaromwordt er
bijdeze egalisatieregelingen eenheffing opdeconsumptiemelk
gelegd,opwelkewijzedanmiddelenwordenverkregenomde
opbrengst vandeindustriemelk enigszins optetrekken.Bedoelde
heffingbedraagtinhetalgemeennietmeerdan1Pf. perkg,
voor eenhogereheffingisdetoestemmingvandeBondsminister
vereist.
Uithetdoordezeheffingengevormde fondswordt eenuitkeringgedaanaandefabrieken,dieslechts eengeringeafzet
vanconsumptiemelk hebben eneengroot deelvandemelktot
zuivelproduktenverwerken.Hierdoorwordendezefabriekeninstaat
gesteldaandeboerenongeveerdezelfde prijstebetalenals
defabriekenkunnendoen,diewel eengroteafzetvanconsumptiemelkhebben.Deegalisatie isevenwelnietvolledig.
Deegalisatieregelingen inde"Länder"zijnnauwgekoppeld
aanvergoedingsregelingenvoordevrachtvanaanvullingsmelk
binnendegrenzenvaneen"Land".Uithetbovengenoemdeheffingenfonds ontvangendefabriekennl. ook eentegemoetkoming inde
vrachtkostenvanaanvullingsmelkuit het "Land"zelf. Srzijn
verder tekortgebieden dieaanvullingsmelkuitandere"Länder"
betrekken.Indienditgeschiedt,ishet toegestaaneentweede
heffingvanmaximaal 1Pf.perkg opdeconsumptiemelk teleggen.
Bovendienbleekindeloopder jaren,datdemelkprijsdie
deproducentenindeonderscheidene "Länder"realiseerden,vrij
groteverschillenliet zien.Daaromheeft deBondsregeringmet
ingangvan1april1953voorgeheelWest-Duitsland eenheffing
van•§•Pf. perkgdoorfabriekenafgeleverdeconsumptiemelkingesteld. Debatenvandezeheffingwordenverdeeld overde"Länder",
waardemelkprijsvoordeboerhetlaagstis.
Omdekwaliteit optevoerenendehygiënischebehandeling
vandemelktebevorderen,isinbetGroenePlanvoor 1957een
bedrag adDM400miljoenuitgetrokkenvoor subsidieverlening.
Inverband daarmedewerd deaandeproducentenuittebetalen
melkprijsmet4Pf.perliterverhoogd. Detoeslagvan4 Pf.
voordeafgeleverdemelkwordt slechtsuitbetaald bijhetvoldoenaanbepaaldekwaliteitseisen. Daarnaastmoetdemelkregel-
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matigwordengecontroleerd opzuiverheid enversheid,terwijl
dehygiënevandekannen,waarmededemelkwordtvervoerd,
geregeld zalwordenonderzocht.Verdermoetdestapelvande
veehouder officieelals "vrijvantuberculose"wordeningeschreven.Ookmoetdeveestapelvrijzijnvanbrucelloseof
ingevalvanvaststellingvanbrucellose,gesaneerdworden.
Menverwacht,datopdezewijze80-90$vandeafgeleverdemelk
onderdesubsidieregeling zalvallen.
DaarhetniveauvandeproduktiekostenvandeWestduitse
landbouwaanzienlijkhoger ligtdandatvandelandbouw in
delandenwelkevoedingsmiddelen indeBondsrepubliek invoeren(o.a. DenemarkenenNederland),vormeninvoermaatregelenhet
noodzakelijkecomplementvandebinnenlandseprijsregelingen
terverkrijgingvandegewensteprotectie.
Deregelingvandeinvoeriseenkwestie,diebinnenhet
kadervandebestaandevoorschriftenomtrent contingentering,
liberalisatie,etc.wordtbepaald doorhetMinisterievan
Landbouwinnauwoverlegmet zijn"Aussenhandelsstelle"-d.i.
hetuitvoerend orgaanvanditministerie ophetgebiedvande
buitenlandsehandel- endereedsgenoemde Einfuhr-undVorratsstellen.
Indemelk-enzuivelsector isdeinvoervankaas envollemelkpoedergeliberaliseerd, dievangecondenseerdemelk,blokmelk enmagermelkpoeder echterniet« voordeinvoervanboter
geldt eenafzonderlijkeprocedure.De invoervandemelk-en
zuivelproduktenisverderonderworpenaaninvoerrechten,variërendvan20tot 30%.
Voordeinvoervanbotergeldt,afgezienvanhetinvoerrecht,
nogeeninschrijvingssysteem.Zodraerboteruiteenbepaalt
landkanwordeningevoerd,wordt dit inde"Bundesanzeiger"
(officieelblad tevergelijkenmetdeNederlandse Staatscourant)
bekendgemaakt-dezebekendmakingenstaanbekend onderdenaam
"Ausschreibungen"- endegegadigdeimporteursuit hetbetrokkenlandkunnenhieropdaninschrijven.Opdetotaleingeschrevenhoeveelheid kanzonodigeenkortingwordentoegepast.
Daardeinschrijvingsmogelijkheidvoorinvoerechterinhet
algemeeninhetwinterhalfjaarwordtgeopend endeexportcapaciteitvanhetbuitenland 'swinters ooknietzogroot is,is
hetdoorgaans nietmeer nodigopdeingeschrevenhoeveelheden
vandeimporteursnogeenkorting toetepassen.

Conclusie;
Uithetbovenstaandemogehetduidelijkzijngewordendat
deWestduitseoverheidmet eenminimumaaningrijpenendoor
quaopzet eenvoudigemaatregelenaandegrensdeeigenmelkproduktie eenzekerematevanbeschermingverleent enzoweot
intepasseninhetkadervanhetalgemene strevenomdeeigen
landbouweenzogrootmogelijkdeelvandebehoefteaanvoedsel
vandeWestduitsebevolkingtelatenvoortbrengen.
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HOOFDSTUKV
PRIJSPOLITIEKVOORMELKINFRANKRIJK

Hetheeftvrijlanggeduurdvoordat deFranselandbouw
zichenigermatevandegevolgenvandeTweedeWereldoorlog
hadhersteld.Deinspanningenwelkemenzichsinds1945evenwelheeftgetroost,zijndelaatste jarenrijkevruchtengaan
opleveren.VolgensberekeningenvandeO.E.S.C.bereiktede
agrarische produktievanFrankrijk inhet jaar1949/50weer
het peilvanvoordeoorlog.Ditgold ookvoordemelkproduktie.
Nadienzettehetherstel zichmetrasse schredenvoort.
Deregeling vandemarkthielddaarmee echtergeengelijke
tred.Weliswaargold ervoordemelk ieder jaareenrichtprijswaaropdekleinhandelsprijsvanconsumptiemelkwerdgebaseerdmaar deweinigemaatregelendiedeoverheidverder trof,konden
toch nietverhinderen,datmetnamedeopbrengstvandeindustriemelkdikwijls totverbenedenderichtprijs daalde.De
betrokkenmaatregelenbleveneigenlijkbeperkt totdeopslag
vanhoterinperiodenvangrote produktie,waarmeein1950een
aanvangwerdgemaakt.Wegensgebrekaanmiddelen endoorhet
ontbrekenvaneenvast omlijndplanwas deinvloedvandeze
opslagpolitiek opdeprijsvormingvanmelk echter niet bijzonder
groot.
DeorganisatievandeFransezuivelhandel isvandieaard,
dat ervrijwelwaterdichte schottentussendesectorenconsumptiemelkvoorziening,boterproduktie enkaasproduktiebestaan.
Zokomthetherhaaldelijkvoor,dat ergroteprijsverschillen
tussendemelkindeverschillendedelenvan Frankrijkoptreden.
Opdemarktvoorindustriemelkheersenvaakchaotische toestanden.Prijsverschillenvan10francsperliter (lOOfranos=
f. 1,086)zijngeenuitzondering.
Deaanhoudendetoenemingvandeproduktie veroorzaakte
in1953 eerst indevleessector ernstigemoeilijkheden.De
binnenlandsevleesmarkt raakteverzadigd enmenmoest dusnaar
afzetgebiedenbuitendegrensomzien.Deoplossing hiervanvwas
evenwelmoeilijk,omdat deproduktiekostenvandeFranse landbouw
aanzienlijkhogerwarendandievandeandereagrarischeexportlanden.
Bijdecreetvan30september 1953opendederegeringeindelijkdemogelijkheid voorhet nemenvanmarktordenendemaatregelenindelandbouw.Ditdecreetvormt feitelijk debasis,
waaropsindsdiendeafzonderlijkemarktregelingenvoordeverschillende sectorenkunnenwordenopgebouwd.
Opdegenoemdedatum istegelijk eenFonds d'assainissement
dumarchedelàviande (saneringsfondsvoordevleesmarkt)ingesteld.Ditfondsheeft tottaakdeafzetvanvlees teregelen
indie zin,datovertolligevoorradenuit demarktwordengenomen ennainvriezing zomogelijkmet eensubsidieworden
geëxporteerd.Het fondskreeg in1953aanmiddeleneendirect
bedraguit deschatkist toegewezenmet daarnaast 10$vande
opbrengst vande"taxeunique"opvlees.Doordit ingrijpen
endoorgrotelegeraankopenzijndevleesprijzenindeloop
van1954weer sterkopgetrokken.
Hoewelhetdecreetvan30september 1953demogelijkheid
voormarktordening inverschillende sectorenvandelandbouw
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bood,heeft dezuivelsectorhieropnoglangerdaneenjaar
moetenwachten.Toen1954zichookals eengoed produktiejaarvanmelk lietaanzien,beperkte deregeringzich
voorshands toteenverhogingvanhetvetgehalte vanconsumgptiemelkindestedenvan3,0 tot3,4$(ditging1april 1954in),
totdereeds eerdergenoemdeopslagvanbotergedurendede
zomermaandenentotdeverstrekkingvanmelk inscholenen
kazernes.Hetlaatstewerdvooralbevorderd doordetoenmalige
Minister-President Mendès-France,diezelf eenverwoedmelkdrinkerwas. Deactie stiet echterdirect opveel tegenwerking.
Pasbijdecreet van12oktober 1954werd ook eenPonds
d'assainissement dumarchédelait etdeproduits laitiers
ingesteld. Dit saneringsfonds- inanalogiemetWederland
zullenwijhierondervanzuivelfonds spreken-kreeg inbeginseldevolgendetaken:
a.dekostprijsvandemelk teverlagen;
b. debinnenlandse consumptievanmelk enzuivelprodukten
teverhogen,b.v.doorreclame en/ofdoorrechtstreekse
financiering;
c.bijuitvoerhet prijsverschilteoverbruggen;
d.dekwaliteitvanmelk enzuivelprodukten teverbeteren.
Frankrijk isEuropa'sgrootstemelkproducent.Volgens
officiëlegegevensbedroeg detotale produktiein195518.328.000
ton.Vandezeproduktiewerdmeerdan75$voortgebracht op
bedrijvendie5ofminderkoeienhouden.Het zijndusvooral
dekleinebedrijven,die opdemelkproduktie steunenendis
derhalvereedsbijeengeringeprijsdaling inhunbestaan
kunnenwordengetroffen.
Deoorzakenvandehogeproduktiekostenmoeteninhoofdzaakaandebeidevolgende factorenwordentoegeschreven.In
Frankrijk isdegemiddeldemelkgift perkoe (+_2.000kg)
aanzienlijk lagerdaninlandenalsb.v. Nederland (4.000kg)
enDenemarken(3.500kg)enookdeveebezetting derweiden
iskleinerdanindelaatstgenoemde landen.Bijhet hierboven
genoemde punta.denktmendanookinhetbijzonder aanverhogingvandeproduktiviteit doormiddelvanrassenverbetering
(o.m. dooruitbreidingvandeK.I.),melkoontroleenrationelerevoedingsmethoden.
Directbijdeoprichtingkreeghetzuivelfondsuitde
middelenvanhetvleesfonds 2$vandeopbrengstvande"taxeunique"
opvlees toegewezen.Tegelijklietderegering echterweten
dat,terekenenvan195&a ft d.emelkveehouders zelfeenbelangrijkgedeeltevandemiddelenvanhet fondszoudenmoeten
bijeenbrengen.
Bijdevaststelling vandenieuwemelkprijsvoor 1955/5^
(hetmelkprijsjaarloopt inFrankrijkvan1oktober tot
enmet 30september)werd definancieringvanhet zuivelfonds
nadergeregeld.Zijnmiddelenzullenvoortaanuitdriebronnen
vloeien?
a. 6fovandeopbrengstvande"taxeunique"opvlees.Gerekend
naardeopbrengstvandezebelasting in1954isdit 5»5'
miljard francs.
b. Eenheffingtebetalendoordemelkveehouders.Dezeisnog
steedsnietdefinitiefgeregeld,
c. Eventuelewinstengemaaktbijdeverkoopvandeuitdemftrkt
genomen enopgeslagenzuivelprodukten (boter).
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DevaststellingvandemelkprijsheeftinFrankrijk
plaatsnaoverlegtussendeFederationNationaledesProducteursdeLaitenhetMinisterievanFinanciën.Voorhetjaar
1956/57bedraagtderichtprijs onveranderd frs.24,50per
litermet3,4$vet.Nieuwisdebepalingdatdezeprijskan
wordenverhoogd (ofverlaagd),indiendekostprijsmetmeer
dan5$verandert.Deprijsvaststellingisgebaseerdopeen
berekeningvandeorganisatiederproducenten.Deze berekening
iszuivertheoretischenkandevergelijkingmetdekostprijsberekeningen,zoalsmendieinNederlandkent,ingenendele
doorstaan.Bijdeberekeningwordtuitgegaanvaneenstalvan
16koeien.
Degemiddelde jaarprijsvanfrs.24,50wordt verdeeldin
eenmaandelijkse prijsschaal.InParijsenomgevingworden
degroot-enkleinhandelsprijsvanconsumptiemelkgefixeerd
opbasisvandebetrokkenmaandprijzen,inderestvanhet
landkandeconsumptiemelkprijszichvrijtusseneenmaximumenminimumgrensbewegen,deprefectvaniederdepartement
steltdienovereenkomstig dekleinhandelsprijsvast.Opdie
manierisduseenwaarborggeschapen,datdeconsumptiemelkleverancierderichtprijszogoedmogelijkinhandenkrijgt.
Op1oktober1957wordtdeproducentenprijsvandemelk
(richtprijs)verhoogdtotfrs.26,-perlitermet3,4$vet.
Verderistenaanzienvandetoekomstige prijsvaststellingbij
wetvoorgeschreven (z.g.LoiLaborbevanl8mei1957)dat
voortaanopbasisvandegemiddeldemelkprijsindeperiode
1 oktober1950-1956jaarlijkseencorrectiezalwordenaangebracht,welkewordtbepaald doorhetprijsindexcijfervande
voordelandbouwbenodigde industrie-artikelen,dekostenvan
levensonderhoud endelonen.
Voordeopslagvanboteristhansookeenvast omlijnd
planopgesteld.Voordecommerciële transactiesdiemetdeze
opslagverbandhouden,heeftderegering inmiddelseensemiofficieel orgaanopgericht,deSociétéInterprofessionnelle
dulaitetdesesdérivés,ïnterlait (kortwegSociétéInterlait
genoemd).DeSociétéInterlaittreedtindemarktzodrade
groothandelsnoteringenopdeHallenteParijsvoorbotermet
deaanduiding "autresprovenances"(ditbetreftboterafkomstiguitanderegebiedendandiewelke eerstekwaliteit
botervoortbrengen,zoalsb.v.NormandieenCharente)zich
buitenbepaaldegrenzenbewegen.Wanneerdemarktnoteringen
benedeneenbepaaldegrens (z.g.prixplancher)dalen,koopt
deSociétéInterlaitboterop,wanneerdemarktprijzende
gesteldemaximumprijs (z.g.prixplafond)overschrijden,wordt
deboterweeropdemarktgebracht.Dedoorderegeringvastgestelde prijsgrenzenwarenvoorhetjaar1956/57a lsvolgt
(groothandelsprijzenperkg)s
Periode

Minimumprijs

Maximumprijs

1 okt.1956-3Onov.1956
1dec.1956-31maart1957
april1957
1 mei-31 juli1957
1 aug.-30sept.1957

frs.56O (=f.6.08)
" 590(=f.6,4l)
"540(=f.5,86)
"530(-f.5,76)
" 565(-f.6,14)

frs63O(-f.6,84)
" 650(«f.7,06)
" 610(=f„6,62)
" 600(of.6,52)
" 635(-f.6,90)

Opdezewijzehooptderegering deprijsschommelingen
voorboterendusookvoormelktotbepaaldegrenzentebe-
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perken.Debotermarktvertegenwoordigt ruim 5öfovande
Fransemelkproduktie,deconsumptiemelkongeveer 30^.
Wanneerdeprijsmaatregelenvoorbeide produktenresultaat
opleveren,komtditdus eropneer,datde prijsvorming
van 8Cffovandemelkproduktie doordeoverheidwordtbeheerst.Menoverweegt ooknogeenregelingvoordekaasenvoordemelkpoedersector,dochwat ditaangaat ismen
nognietverderdaneenvroeg stadium vanvoorbereiding.
Doormiddelvandeopslagpolitiek vanboterwordt
echternietmeerbereiktdandat ongewenste,heftigeprijsschommelingenvaneengedeeltevandeindustriemelk (ni.
vandatgedeelte,datvoordeboterbereidingwordt bestemd)
wordenvoorkomen.Hetresultaat isgeenszins,dat opdeze
wijze eenredelijke opbrengstvandeindustriemelk (b,v.
terhoogtevandebovengenoemdegarantieprijs)isgewaarborgd.
OmdezeredenkanFrankrijknog geen afstand doenvan
eenstreng invoerregimevoorzuivelprodukten.Deinvoervan
boter enkaasisinhandenvandeoverheid,d.w.z, zodra
demogelijkheid tot invoerdoorderegeringwordtopengesteld,zijndeimporteursaangewezenopeeninvoervergunning
vandeSociétéInterlait.Deingevoerde partijenmoeten
ookaandeze instelling wordenafgedragen.Opdeinvoervan
kaasrustbovendien eeninvoerrecht endoorgaansookeen
heffing,welkealnaargelanghet prijsverloopvankaas in
Frankrijkwordtvastgesteld.Deinvoervandeoverigemelkderivatenisgecontingenteerdjhiergeschiedt deverdeling
vandeinvoervergunningen overdeimporteursopnormale
wijzedoorhetOfficedeschanges (eenregeringsinstelling
tenonzent tevergelijken
met deCentraleDienstvoorInenUitvoer),Deinvoerderverschillende produktenisookmet
invoerrechtenbelast.
Deprijsregelingwelkehierbovenvoordeboterwerdbeschreven,blijft niet totdeFranseboterbeperkt.Ookvoor
deverkoopvangeïmporteerdeboterzijnmaximumprijzenvastgesteld. Sinds12oktober1956bedragendezevooruitDenemarkenendeVerenigdeStateningevoerdeboter (perkg)s

Importeur
Grossier
Detaillist

Grootverpakking

KIeinverpakking

frs.591(=f.6,42)
" 610(=f.6,62)
" 690(=f.7,49)

frs.630(=f.6,84)
" 710(-f.7,71)

VooruitNederland,Noorwegen,Zweden,Finland en
Hongarije ingevoerdeboter zijndemaximum-verkoopprijzen
sinds 12december 1956alsvolgt (perkg)$

Importeur
Grossier
Detaillist

Grootverpakking

Kleinverpakking

frs.611 (=f.6,64)
" 630(=f.6,84)
" 710(=f.7,71)

frs.650(=f.7,06
" 730(- f.7j,93

Dezeprijzengeldenzowelvoorversealsvoorkoelhuisboter.Hetverschil tussende importprijs endein
Frankrijk toegestaneverkoopprijswordtweggenomendoor een
heffing. Debatenhiervanvloeieninhetzuivelfonds.
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Frankrijk zalindekomende jaren"blijvenstreven
naar eenhogeremelkproduktie. Inhetderde "Plande
Modernisation etd'Equipement" datvan1957"tot1961
loopt,wordtvoor1961eenproduktiecijfervan24miljoen
tongenoemd; d.i.25$meerdanthans.Menhoopthiervoor
afzet tevindendooropvoeringvande"binnenlandse
melkconsumptie endoor export.Verbeteringvandeagrarischeafzetmarktenblijftvoorhet land eeneerstevereiste.
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HOOFDSTUKVI
PRIJSPOLITIEK:VOORMELKINZWITSERLAND
DeZwitserse landbouwpolitiek isinhogemateprotectionistisch (Zwitserlandwas in1952en1953"bijde
besprekingenoverde"poolvert"teParijshet enigeland,
datgeenvoorstanderwasvandeWesteuropeselandbouwintegratie).Ofschoongeenszins eensocialistisch denkend
land,past deBondsraad (d.i,deregering)voordelandbouw
tocheensysteemvanprijsbeheersingtoezoalsmendat in
geen enkelander Europees landkent.Driedoeleinden staan
hierbijopdevoorgrond, teweten;
1. 'instandhoudingvandeagrarischebevolking. DelandbouwbevolkingvanZwitserland isdelaatstevijfentwintig
jaarteruggelopenvan30$vandetotalebevolking in
1930tot iS'fotegenwoordig. Daarmendeontwikkeling van
eengezonde,sterke enzichonafhankelijkvoelende
plattelandsbevolking inZwitserland ophogeprijsstelt,
tracht deregering opallerleimanierendeachteruitgang
vandeagrarischebevolking tegentegaan;
2.uitbreidingvandegrasland-,melk-enrundveeproduktie
tenkostevandeakkerbouwvoorkomenomeenevenwichtige
structuurvandelandbouwteverkrijger;
3.handhavingvandeprijs-eninkomensstabiliteit inde
landbouwdoordeuitvoeringvan ondersteuningsprogramma's
endoor deproduktiebijdevraagaantepassen.
DeprijsregelingenindeZwitserse landbouwzijnreedB
vanoudedatum.ZijgaanterugtotdeEersteWereldoorlog.
Nadezeoorlogzijnzijinplaatsvantewordeningetrokken,
herhaaldelijkaangevuld enuitgebreid. Enkele jarengeleden
heeft deagrarische prijspolitiekvanZwitserland inde
Algemene Landbouwwet eenwettelijkfundament gekregen.Deze
wet,diereeds3oktober 1951doorhet parlementwerdaangenomen,is1januari 1954vankracht geworden. Zijisniet
meerdaneen"raamwet",deprijsregelingenvoordeverschillende
Produktenzijninafzonderlijkewettenondergebracht.
Vandelaatste isdemelkwet (derMilchbeschlusz,Ie
Statut duLait) debelangrijkste.Integenstelling totde
wettenvoordeoverigeprodukten ^vlees,wijneneieren),die
direct doordeBondsraad kondenwordenafgekondigd,moest
demelkwet eerstdoorhet parlementwordengoedgekeurd.De
genoemdewettenbrachtenfeitelijk niet ietsnieuws.Zij
warenmeer een codificatievandevelemarkt-enprijsregelingen,
dieindeZwitserse landbouwreeds jarenbestonden.
DeZwitserseregeringheeft detenuitvoerlegging vande
markt- enprijspolitiekvanmelkgeheel toevertrouwd aanhet
Zentralverband SchweizerischerMilchproduzenten (organisatie
vandemelkveehouders,opgericht in1907). Ditalstegenprestatievoordemaatregelen,welkehet Zentralverband
tijdensde EersteWereldoorlogheeftgetroffenterbevordering
vaneengoedemelkvoorziening.
Het Zentralverband Schweizerischer Milchproduzenten
iseenoverkoepelingsorganisatie van17regionalebondenvan
coöperaties (vgl. inNederland debondenvancoöperatieve
zuivelfabrieken).Nagenoeg allemelkveehouders zijnbijhet
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Zentralverband aangesloten.Ditbeheerst dezuivolproduktie
volledig,aangeziendeledenverplicht zijndeaanwijzingen
vanhet Zentralverband metbetrekking totdeverwerkingvan
deindustriemelk optevolgen.Zokandeproduktievanbepaaldekaassoortenenandere zuivelproduktontenbehoevevan
'slandsmelkvoorzieningwordenbeperkt enaaneenvergunning
wordengebonden.Vandeeenmaaldoor eenbedrijfgevolgde
melkverwerkingmag ooknietzondertoestemmingvanhetZentralverbandwordenafgeweken.
DeregelingenvanhetZentralverband geldeninprincipe
alleenvoordeleden.Bijbeschikkingvan30september 1949
heefthetMinisterievan Economische Zaken- Zwitserland heeft
geenafzonderlijk MinisterievanLandbouw-zeechterook
voor deniet-aangeslotenmelk-enzuivelproducenten verbindend
verklaard.
Het Zentralverband beheerthet prijsgarantiefonds(ook
welprijsondersteuningsfondsgenoemd)voorzuivelprodukten.
Afgezienvanandere inkomstenbestaandemiddelenvandit
fondsuitbijdragenvande inhetvoorgaandegenoemdebonden
vancoöperaties enuitregeringssubsidies.Demiddelenvan
het fondswordengeeneigendomvanhetZsntralverband,doch
dienenzoalsdenaamvanhet fondsaanduidt tot ondersteuning
vandemelkprijs.
Zwitserland produceerde in1952 2.825.000 tonmelk.
Hiervanbleef810.000ton(=29$)opdeboerderijachter,nl.
48O.OOOtonvoordekalver-enbiggenopfok en330.000ton
voorhuishoudelijk gebruik.Vanderestwerd715.000ton(=25$)
bestemdvoordeconsumptiemelkvoorziening en1.305.000ton
(=46$)gingnaardeindustrie.De industriemelkwerd als
volgtover.deverschillende produktenaangewends
Hoeveelheid
verwerktemelk
(.x"l.OOOton)
Boter
Room
Kaas
Melkproduktèn

468
94
693
50

Produktie
(x1.000ton)
26
9
60
16

Voor demelkgeldt eenz„g.grondprijs (basisprijs).
Dezewordt naoverlegmethetMinisterievanFinanciën,de
afd.LandbouwvanhetMinisterievanEconomischeZakenen
deprijsbeheersingvastgesteld doordeBondsraad enisin
hoofdzaakgebaseerd opdeproduktiekosten,zoalsdezeberekendwordendoordeoverheid endoorhetbedrijfslevenop
grondvangegevensafkomstiguit landbouwboekhoudingenvanhet
SchweizerischeBauernsekretariat (d.i,dewetenschappelijke
afdelingvanhetSchweizerische Bauernverband).Voorhet
jaar1mei1957—'58isde"grondprijs"vastgesteld op41
Rp.perkg/liter (lZwitsersefranc= 100Rappen(of100centimes)=f. 0,87).
Deuitbetalingvandemelkgeschiedtuitsluitend op
basisvandehoeveelheid,nietopbasisvanhetvetgehalte.
Omdat dekaasproduktie voorZwitserland vanzoveelbelangis,
schenktmen ni. inde eersteplaatsaandacht aaneengoede
kwaliteit vandemelk enniet zozeeraanhetvetgehalte.
Ergeldt sinds1mei 1955danookeenkwaliteitsindeling
indrieklassen,De"bovengenoemdegrondprijsgeldtvoor eerste
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kwaliteit melk.Voor tweede enderdekwaliteitwordt een
aftrekvanreap,•§•Rp.enlgRp,toegepast.
Degrondprijs isindestriktezinvanhetwoord
genomengeengarantieprijs.Infeiteishijdit echterwel
daar deconsumptiemelkprijs,,deboterprijs,dekaasprijs
eneeneventuele subsidieringnauwkeurig opdegrondprijs
vandemelkwordenafgestemd. De"boterprijsendekaasprijs
wordendoordeBondsraad vastgesteld endoorhetZentralverband gegarandeerd.Daarzijbeidevandevastgestelde
melkprijs zijnafgeleid,maakthetvoor demelkveehouders
nietsuit ofhunmelk totboterdanwel totkaaswordtverwerkt.
Allemelk,dieniet opdeboerderijachterblijft,moet
wordenafgeleverd aandaarvooraangewezenontvangstations.
Rechtstreekse afleveringaandeconsument isinbeginsel
niet toegestaan.Hieropbestaat inverband metdetransportmoeilijkhedenslechts eenuitzonderingvoor enkele zeergeisoleerd liggende streken.Indezegebiedenmagdeboer
zijnmelkdirectaandeverbruikers inhetdorpverkopen.
Consumptiemelk:
Doordeopkomst vandestedengroeide inZwitserland de
behoefteaanconsumptiemelk. Omhieraantevoldoenmoesteen
deelvandemelkdieoorspronkelijkinde produktiegebieden
totkaaswerd verwerkt,oversteedsgrotereafstandenworden
vervoerd. Ditbrengt extra transportkostenmee endetoenemende
vraag naarconsumptiemelk leidtgemakkelijk tot ongemotiveerde
prijsstijgingen.DeZwitserse overheid gaat dit echter zoveel
mogelijk tegendoordeconsumptieprijzenvandemalkniet
geheelvrijtelaten(gemeentelijk toezicht)endoorde
distributie terationaliseren (verlagingvandevervoerskosten,uitreikingvanslijtersvergunningen,wijkindeling
voordeverkoopinsteden,toezicht opdeprijsbijverkoop
vaneengevestigde alijterozaak).
Bijhet ontvangststationwordt opdevoor consumptie
bestemdemelk eenheffinggelegd.Deopbrengsthiervanis
bestemd voordePreisausgleichskasse fürMilchundMilchprodukte. Dit egalisatiefondsverkrijgt zijnmiddelenuitde
reedsgenoemdeheffing opconsumptiemelk, eenheffingop
room eneenspecifieke importheffingopboter.DePreisausgleichskassewerd in1942doordeBondsraad ingesteldmet
hetdoel eentegrote stijgingvandeconsumptiemelkprijs
tevoorkomen.Meer inhetbijzonderheeft zijthanstottaak
dekleinhandelsprijsvanconsumptiemelk intekortgebiedenen
groteverbruikerscentra laagtehouden. Zijverleent hiertoe
drie soortentoeslagen,nl.
a.eenalgemene subsidieaandedetaillistenvanconsumptiemelk (z.g,Spannenzulage)5
b. eenbijdrageindetransportkostenvanaanvullingsmelkc. eenbijdrage indenormaleverzamel-entransportkosten
vanconsumptiemelk. Tekortenvande Preisausgleichskasse
wordenaangevulduit deBondskas.
Boter;
Deboterproduktie heeft inZwitserland eentypische
functie indeprijspolitiek voormelk. Zijvormtalshet
ware eenbuffervoorhetrisicovandekaasproduktie.Het
Zentralverband regelt nl. dekaasproduktie alnaargelang
deexportmogelijkheden. Zoleidt eeninkrimpingvandekaaB-
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produktietot eenvergroting vandeboterproduktie en
eendalingvandeboterinvoer enomgekeerd.
Deboterproduktie isonvoldoendevoordebinnenlandse
voorziening. Erheeft dus invoer plaats.Dezeinvoeris
gecentraliseerd eninhandenvande in1932opgerichte
"Butyra,Schweizerische Zentralstelle fürdieButterversorgung".Genoemdeorganisatieheeft nahet inwerking
tredenvandeAlgemeneLandbouwwet publiekrechtelijke
bevoegdheid gekregen(lmei 1954). DeButyra iseen
zuivermonopolielichaam. Zijkooptdebinnenlandseboter
tegendevastgestelde prijsopvandeproducenten enverkoopt debinnenlandse endeingevoerdeboterbeidetegen
dezelfde prijsaandehandel.
DaardeZwitserseboterveelduurder isdandeingevoerdeboter,komt dezehandelwijze eropneer,datde
binnenlandsebotertegeneenprijsbenedendeproduktiekostenwordt afgezet,terwijl deingevoerdeboter eenprijsverhoging ondergaat.Wanneerhet eenenander financieel
nietrondloopt,komthet nadeligesaldo tenlastevanhet
prijsgarantiefondsvanhet Zentralverband oftenlastevan
destaatskas.Eeneventueelvoordelig saldokomt ookten
batevanhetfonds.
DetaakvandeButyra isvrijgemakkelijk,daarZwitserland geenuitvoerlandvanboter is.Concurrentievande
margarinewordtuitgeschakeld door demargarineprijskunstmatig opeenhoogpeiltehouden.Inverbandmetdehoge
levensstandaard stuit dit ingrijpenniet opverzetbijde
Zwitsersebevolking.Bovendienvormthet eenaardige bron
vaninkomstenvoordeschatkist,aangeziendeingevoerdegrondstoffenvandemargarinebetrekkelijkgoedkoopzijn.Deze
inkomstenvormeneendermiddelenwaarmeehetverlies opde
binnenlandseboterbijdeprijsegalisatietussendeingevoerde endeZwitserseboterwordtgefinancierd,
In1954ondervond Zwitserland moeilijkhedenvan een
tegrotemelkproduktie.Daaromwerdreedsop1januaride
invoervanboterstopgezet.Inverbandmethetprijsverschil
metdebinnenlandseboter ende inkomstenvoordePreisausgleichsklassevandeimportbotergingmenhier slechtsongaarnetoeover.Daarnaastwerd op1meideproducentenprijs
vandemelkmet1Rp,verlaagd;daardedetailhandelsprijzen
nietwerdengewijzigd,betekendedit eendalingvandeuitgavenvandePreisausgleichskasse eneendalingvande
subsidievandeButyra opdebinnenlandseboter.Vervolgens
werdendeimporteursvanvolmelkpoeder op3juniverplicht
bijinvoervan2eenheden3eenhedenbinnenlandsmelkpoeder
aantekopen(z.g.Leistungsprinzip,ditbeginselvindt in
anderedelenvandeZwitserse landbouwprijspolitiekveelvuldig
toepassing)5 inhet najaarvan1954werd degenoemdeverhoudingvan2;3nogverzwaard tot 1;2.Tenslottewerdende
heffingenopingevoerdveevoeder,stro enturfstrooiselverhoogdjdit omde eigenverbouwvandeze produktenaante
moedigen endeuitbreidingvandegraslandproduktietegen
tegaan.DeZwitserse landbouwpolitiekbleefopdiewijze
eropgericht eenverschuivingvandeakkerbouwinderichting
vandeveehouderijteniet tedoen.
Kaass
Het zwaartepunt vanhetZwitserse zuivelbeleid ligt
bijdekaasproduktie.Tengevolgevandebelangrijkekaasexport- Zwitserlandwas in1956het derdekaasuitvoerland
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vanEuropa- isdezuivelpro&uktiefeitelijk deenige
sectorvanbetekenisvandeZwitserse landbouw,dienog
"gestuurd"wordtdoorhet prijsniveau opda internationale
markt.
Hetmerendeel derZwitserseboerendatmelkaflevert
aaneenfabriek,isaangeslotenbijeencoöperatie.Deze
coöperatieskunnendemelk opdrieërleiwijzeafzetten:
a.doorgezamenlijkeverkoopaanderden,diedezemelk
kopenenvooreigenrisicoverwerken (vgl.inNederland
deC.M.C.)s
..,
b. doordemelktelatenverwerkendoor eenzelfstandige
kaasmaker,diedemelkkoopt,verwerkt envoor eigen
risicohandelt,ofschoondecoöperatiedefabriekmet
inventaris nogineigendomheeft«
c.doordemelkvooreigenrisico indefabriek dercoöperatie telatenverwerkendooreenz.g. loonkaasmaker,
aangesteld doordecoöperatie (dezelaatstemethodekomt
overeenmetdewerkwijzevandeNederlandse coöperatieve
zuivelfabrieken).
Hecoöperaties zijnaangeslotenbij17bonden,waarvan
degrenzenveelal samenvallenmetdievande22kantons.Men
ishuiverigdewegvanconcentratie optegaan,daarmen
vreestvoorvermindering vandekwaliteitvandeïhimentalerkaas,devoornaamsteZwitsersekaassoort.Concentratiewordtbovendien sterkbelemmerd doorhetverschil inhoogteligging
opzeerkorteafstand enhetdaarmeegepaard gaandemoeilijke
vervoer.Dekaaswordt inZwitserland veelalgemaakt inkleine
kaasmakerijen(produktievan1of2kazenper dag). Doorhet
landschapwordthet ontstaanvangrotekaasfabriekennietin
dehand gewerkt.Hetzwaartepuntvandeorganisatieder
coöperatiesmetnameophetgebiedvandefinanciële regelingen
(prijsgarantie e.d.), ligtbijhet ZentralverbandSchweizerischerMilchproduzenten.
Dekaashandel isvollediggereglementeerd inZwitserland.
Alle (harde)kaasmoetwordenafgeleverd aandeSchweizerische
Käseunion A.G, (opgericht in1914,sinds1948eenN.V.). In
depraktijkkomthet erverder opneer,datdehandelsfirma's,
diedekaasvandekaasmakerijenkopen,optredenalsagent
vandeKäseunion.
DeKäseunion,hetgrotemarktordenende lichaam inde
Zwitsersekaashandel,isintegenstelling totdeButyraeen
privaatrechtelijke organisatie.In1948werdtussendeKäseunionenerzijdsendeVerenigingvanKaasexporteurs,het
Zentralverband SchweizerischerMilchproduzenten,deVereniging
vanMelkkopers eneenaantalkaashandelsfirma'sanderzijds
eenovereenkomst afgesloten,welkedenaamkreegvanSchweizerischeKäsekonvention. DeKäsekonventionbehartigt inhet
bijzonder diefuncties,diemoeilijkdoor eenN.V.kunnen
wordenverricht.DaardebestuursorganenvandeSchweizerieche
Käsekonvention echterdezelfdezijnalsvandeKäseunion
(personeleunie),wordt depositievandeKäseunionzeer
versterkt.Watdeafzet endeprijsstellingvandekaasaangaat,heeft zijinfeitevolledigebewegingsvrijheid.
Dehandelsfirma's zijnverplicht dekaasteverkopen
tegenprijzen,diedoordeKäseunionwordenvastgesteld endie
dezelfde zijnalswaarvoor zijdekaasvandeKäseunionontvangen.Dehandelontvangt dusgeenhandelsmarge,maarwordt
opeenanderewijzevoorzijnwerkzaamhedenbeloond. Iedere
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firma,dielidisvandeKäseunion,heeft ni. recht,maar
isookverplicht eenbepaaldgedeeltevandekaasproduktie,
dieaandeKäseunionmoetwordengeleverd,te"betrekken.
Iederehandelaarverzorgt dusdeafzetvaneen"bepaald
contingent kaas enheeft daarbijrecht opeenvasteschadeloosstelling,welkeovereenkomtmet deopgenomenhoeveelheid
produkt.Dekaashandel isopdiemaniereigenlijknietveel
meerdaneenentrepotdienst vandeKäseunion
Ookde exportisgebondenaandoor deKäseunionvoorgeschrevenprijzen.Dit laatsteiszeerbelangrijk. Immers
hetvoorkomt datdeZwitserse exporteurs ineenonderlinge
concurrentiestrijdv/ordengewikkeld metallenadeligegevolgendaarvanvoordemelkprijsvandeboer.Deuniforme
exportprijsvankaasinZwitserland iseenbelangrijkstabiliserend elementvoordejroducentenprijsvandemelk.
Zwitserlandwasin1956met eenuitvoervan24.000ton
hetderdekaasuitvoerland vanEuropa.DevoornaamsteinvoerlandenvandeZwitsersekaaszijnItalië,deVerenigde Staten
enfrankrijk.
DewinstvandeKäseunion wordtvolgensoenbepaalde
sleutelverdeeld overdekaashandelaars enhetprijsgarantiefondsvanhetZentralverband. IndiendeKäseunionmetverlies
werkt,zoalsdelaatste jarenhetgevalwas,wordt ditook
gedeeltelijkgedragendoordekaashandelaars (indevormvan
mindergrote inkomsten)endoorhet prijsgarantiefonds.Als
verdereuitgavenvandit fondsnoemenwijnoghetbetalenvan
kwaliteitspremies opkaas enhetuitkerenvanvergoedingen
aankaasmakerijen,die indez.g. silo-verbodszonewerken
(ingrotedelenvanZwitserland ishetvoerenmetkuilvoer in
verbandmetdenadeligeinvloedopdekwaliteitvandemelk
endekaasverboden,inanderedelenishetaanbeperkende
bepalingen onderworpen).Omdathetprijsgarantiefondsvan
het Zentralverbandzonodigbijspringt indeverliezenvande
Butyra endeKäseunionishetuiteindelijk ditfonds,waar
dedoordeBondsraad vastgesteldegarantieprijsvoordemelk
inlaatste instantieopsteunt.
Conclusie:
Detenuitvoerlegging vanhetmelkprijsbeleidgeschiedt
inZwitserland doorhetbedrijfsüevenondertoezicht vande
overheid.Derentabiliteit vandeZwitsersemelkveehouderij
staat envaltmetderentabiliteitvandekaasproduktie.
Dezewordt ophaarbeurtbepaalddoor deafzetmogelijkheden
opdebuitenlandsemarkt.Wanneer dekaasproduktie lonend
is, looptallesfinancieel rond.Wanneerdekaasproduktie
niet lonend is,moethet prijsgarantiefondsvanhetZentralverband SchweizerischerMilchproduzenten financieel bijspringen eneventueelwordt (node) deboterproduktieuitgebreid. Hetlaatsteleidtdoorgaansooktot eenberoepop
het prijsgarantiefondsvanhetZentralverband. Demiddelen
vandit fondswordenuiteindelijk verstrekt doordeoverheid (geldenuitdestaatskas)ofdoordemelkveehouders zelf
(dieviahuncoöperatiesaandemiddelenvanhetfonds
bijdragen).
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