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WOORDVOORAF

Het EG-rundvleesbeleidgaatgepaardmetgrotebudgettaire
lasten.Mededaaromstaatditbeleid reedsgeruime tijdterdiscussie.Hoewelerindeafgelopenjarenverschillendebeleidsaanpassingen zijngeweest,hebbendezetotdusverreniet geleidtot
structureellagereuitgaven.Inverbandhiermee leekhetgewenst
omdeEG-rundvleessectornaderteanalyseren,enteonderzoeken
watdemogelijkeeffectenvaneventuelebeleidswijzigingen zouden
kunnen zijn.
Het complexekaraktervandeproduktierelatiesbinnende
sector,enderelatiesvanderundvleessectormetandere sectoren,hebbengeleidtoteenkwantitatieve aanpakvandestudie.In
dit onderzoekverelagwordteentechnisch-economischmodelafgeleiddatrekeninghoudtmetdespecifiekeproduktie-enprijzenstructurenvandeEG-lidstaten.Methetmodelwordenvervolgens
verkenningen gemaaktvandeontwikkelingenvanprodukties,consumpties,prijzenenvoorradenvanrund-enkalfsvleestotenmet
1997.Verderwordt aandachtbesteedaanhetbeschrijvenendoorrekenenvaneenaantal (beleids)scenario's.
Zowelin1990alsin1992heefthetBureauvoordeStatistiekvandeEuropeseGemeenschap (Eurostat)eenfinanciële bijdragegeleverdaanhetproject.Inopdrachtvanditbureauiseen
menu-gestuurde PC-versievanhetEG-rundvleesmodel ontwikkeld.
Metditgebruikersvriendelijke programmaishetmogelijkommodelslmulatiesteverrichtenenteanalyseren.
Het rundvleesonderzoekisuitgevoerd doordrs.
M.G.A.vanLeeuwenvandeafdelingAlgemeenEconomisch Onderzoek
enStatistiek.Drs.J.H.Postendrs.P.J.J.Veenendaal,beide
werkzaamopdezelfdeafdeling, zorgdenvoordeondersteuningvan
het project.

DenHaag,oktober1992

/L.CuZachariasse

SAMENVATTING

HetEG-rundvleesbeleid staat sederthetbeginvandejaren
tachtigterdiscussie.Aanleidinghiervoorishetgroeiend beslag
vandeze sectoropfinanciëlemiddelen,veroorzaakt dooreentoenemende zelfvoorziening.Totongeveer1987zijningrijpendeombuigingenindezesectoruitgebleven.Eenbelangrijke redenvoor
dieaanvankelijke terughoudendheidwasdeonzekerheid overdegevolgenvandeinvoeringvandemelkquoteringin1984voorde
rundvleesproduktie.Naarverwachtingzoueenafnamevanhetaantalmelkkoeienopdelangeretermijneendalingvanhetaanbod
van rundvleesvanuitdieproduktierichtingbetekenen.Bovendien
zoudeafnamevanhetaantalgeborenkalvereneveneenseenrestrictieopmogelijkeuitbreidingenvanderundvleesproduktie
zijn.Anderzijdszouechterruimteontstaan,zowelwatbetreft
arbeidals(ruw)voer,omdeproduktievanvleesveeuittebreiden.
Probleemstelling
Inwerkelijkheidishetrundvleesaanbod indeEGineerste
instantie (totongeveer 1988)sterktoegenomenalsgevolgvande
extrauitstootvanmelkvee.Intweede instantieisditaanbod
weliswaar afgenomen,maar zijndeproblemenindesector blijven
bestaan.Eriseentendens zichtbaarinderichtingvanhethoudenvanspecifiekervleesvee,diedeproduktieopeentehoogniveauhoudt.Deenorme interventievoorradenaanrundvleesvanaf
1984hebbendeCommissie daaromaangezettotaanpassingenvanhet
beleidin1987,in1989,enin1991.Hetgaatdanmetnameom
aanscherpingvanhetinterventiemechanisme.Ditbetekentdatdoor
strengerekwaliteitseisenenprijsverlagingenmetdaaraan gekoppeld hoeveelheid8beperkingendetoegankelijkheidvandeinterventievoor 8tierevleesisbemoeilijkt.
Inbovenstaande contextisheteenprobleemomverantwoorde
uitsprakentedoenoverhettoekomstigeverloopvandeEG-rundvleesproduktieen-consumptie.Tochishetwenselijkomtenbehoevevandebeleidsvormingeenbeter inzichtteverkrijgeninde
werkingvanderundvleessectorenvandeeffectenvanmogelijke
beleidsveranderingen.Omdatdeproduktierelatiesbinnenderundveehouderijendiemetandere sectorencomplexvankarakter zijn,
isgekozenvooreenmodelmatige aanpakvandestudie.Metzo'n
werkwijzekannamelijkbeterwordennagegaan,inwelkematebepaaldeeffectenvanparametersen(beleids)variabelenelkaarversterkenen/oftegenwerken.Ookdetoestandvandesectorinde
afgelopenjarenmoetkunnenwordenbeschreven.Alsuitgangssituatie zijndaaromeerst factorenalsvraag,aanbod,prijzenenhandelvanrund-enkalfsvlees-methunontwikkelingeninhetverleden-aaneennadereanalyse onderworpen.

Ontwikkeling van een

rundvleesmodel

Deeerstedoelstellingvanbetrundvleesmodel ishetmaken
vanmiddellange-termijnverkenningenvoorprodukties,consumpties,prijzenenvoorradenvanrund-enkalfsvlees.Inditverbandwordtnietgepretendeerd eenexacttoekomstbeeld teschetsen;slechtsderichtingvandeontwikkelingen onderbepaalde
doelstellingenenrestricties zalwordenaangegeven.Hetdoorrekenenvaneffectenvanbeleidsveranderingen envanandereexogene
veranderingenopvraag-enaanbodfactorenkanvervolgensalseen
tweededoelstellingvanhetmodelwordenbeschouwd.Daartoeis
eenreferentiescenario opgesteld« waarinzoveelmogelijk rekening
wordt gehoudenmetdebelangrijkste instrumentenvanhetbestaanderundvlees-enzuivelbeleid zoalsdiesinds 1991gelden.Verder
zijnvieralternatieve scenario'sbeschrevenenonderzocht.
Hetrundvleesmodelbestaatuiteentechnischeeneeneconomische component. Inde technische
module staat centraaldedesaggregatievanEurostat-gegevensoverderundveestapel indelidstatenvandeGemeenschapnaardiercategorieënenleeftijdsklassen.Voordeperiode 1974-1990isdezedesaggregatie totstand
gebrachtmetbehulpvaneenhiertoeontwikkeld overgangenmodel.
Met ditovergangenmodelwordt inzichtverkregentotwelkediercategorieeenbepaald dieropeenbepaald tijdstipbehoort.De
overgangswaarnemingen
dievoorelkelidstaat afzonderlijk zijn
verkregen, zijngekoppeld aanhet doorlopenvande levensfases
van rundvee.Relateringvandeovergangswaarnemingen aanderandwaardenvanhetmodel (deEurostat-data),geeftvervolgens een
reeksvanzogenaamdeovergangscoëfficiënten.Deze coëfficiënten
vertellenietsoverhet relatievebelangvaneenbepaaldeovergangtenopzichtevandetotalevoorraad-ofstroomgrootheid.
Dekernvande economische component vanhet rundvleesmodel
bestaatuithetmakenvanberekeningenvoorhet specifiekevleesveegedeeltevanderundveestapel.Dezemodule isviaeendynamisch,recursiefstelselvanvergelijkingenvertaald ineenLagrangeoptimeringsmodel.Zowelvraagalsaanbodvanderund-en
kalfsvleesmarkt zijnhieringemodelleerd.Beslissingenbinnende
sectorzijnafhankelijkgemaaktvanhetgevoerde zuivel-enrundvleesbeleid.Deeconomischemodulemaaktgebruikvanenkeleuitkomstenvanhet melkveehouderijmodel
(Peerlings, 1988)1).Dit
modelberekent eenaantalgevolgenvandesuperheffingvoorde
omvangvandemelkveestapel,debeschikbaarheid vankalverenen
het gebruikvanruwvoer.Hetvrijkomend ruwvoerareaalwordtbuitendezuivelsectoraangewend,waarbijonderandereeengedeelte
wordt toegedeeld aanhetvleesvee.Inditverbandkomenkalveren
dienietnodig zijnvoordereproduktievanmelkveebeschikbaar
voorvleesveedoeleinden.Hetruwvoerendekalverenvormenver-

1) Hetmelkveehouderijmodel isontwikkeld doorhetLandbouwEconomischInstituutendeLandbouwuniversiteit Wageningen.
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volgenseentweetalrestrictiesoptoegestaneproduktieveranderlngenvaneenaantalactiviteitenbinnendevleesveesectorvan
deeconomischemodule.Opwelkemanierdezeproduktiemiddelen
overdeactiviteitenwordenverdeeld IsIndeeconomischemodule
ondermeerafhankelijkvanfactorenalsopbrengstprijzen,kosten
enbeleid.
Het rundvleesmodelwordt simultaanopgelostvooralleEGlid8taten,waarbij demaximalisatievandenetto-opbrengstenvan
despecifiekerund-enkalfsvleesproduktlecentraalstaat.De
uitkomstenvandetechnischeeneconomischemodulesgeventenslotteookInzicht Indeteverwachtenontwikkelingenvanrundveestapel,rund-enkalfsvleesproduktle, rund-enkalfsvleesconsumptie,enrund-enkalfsvleesprljzenopmiddellange termijn.
Hoewelhetnietdebedoeling iseenexacteweerspiegeling
vanhetverledentegeven,zijndemodelresultaten getoetst aan
decorresponderende gerealiseerdewaardeninde referentieperiode
1984-1990.Afwijkingentussenschattingenenrealisaties liggen
daarbijbinnenacceptabelegrenzen.

Invloed van beleid op

overgangscoëfficiënten

Dewaardenvandeovergangscoëfficiënten dieinhettechnischedeelvanhet rundvleesmodel zijnafgeleid,kunnenslechtsin
enkelegevallenwordengetoetst aanbestaand datamateriaal.Wel
kanwordenonderzocht inwelkematedecoëfficiëntenreagerenindienzichexterneofinterneveranderingen infactorenvoordoen.
Zoisnagegaaninhoeverredecoëfficiëntenverschillen tussen
landenonderling, eninhoeverre zefluctueren Indetijd.De
verschillen tussendelidstatenblijkenvrijgroot tezijn.Ze
weerspiegelendeelsdeverschillen inproduktiestructuurvande
rundveehouderijsector 1).Hetverloopinde tijd vaneenaantal
geselecteerde coëfficiëntenisvoorNederlandnagegaanoverde
periode 1974-1990.Metnameisonderzocht,ofdein 1984ingevoerde superheffingopmelkinvloedheeftgehadopdewaardenvan
deovergangscoëfficiënten.Hetniveauvaneengeselecteerdeset
vancoëfficiëntenbleekindeperiode 1984-1990wezenlijkteverschillenvanhetniveauvandezelfdesetinvoorgaande jaren.In
het algemeenkomtdezeinvloedvandesuperheffingooktotuiting
inhetniveauvandecoëfficiëntenvoordeoverige lidstaten2 ) .
Deomvangvanaanpassingvandemelkveestapelaandeverminderde
afzetmogelijkhedenvoormelkisin1984-1990overigensperland
verschillend.Zozijndeveranderingen indecoëfficiëntenvan
eenbepaaldelidstaatkleinernaarmatedemelkveestapeldaarminderbehoefdetewordeningekrompen.Opvallend isookdatdeovergangvanmelkveenaarvleesvee ineenaantallandenaanzienlijk

1) Vooreenuitgebreideanalysevoordejaren 1984-1987wordt
verwezennaarInterneNota360 (VanLeeuwen, 1988).
2) Voorderesultatenmetbetrekkingtotdezeoverige lidstaten
wordtopnieuwverwezennaarInterneNota360.

toeneemt.Hetbetreftdelandenwaargespecialiseerdevleesveeproduktiealeenaanzienlijke activiteitwasvóór1984.

Modelresultaten
Devolgendeconclusiesvandestudiehebbenbetrekking opde
resultatenvanhet referentiescenario endealternatievescenario'sdiemethetmodelzijnverkregen.De referentievariant
houdt rekeningmethetopjuni 1991vigerendebeleid.Deuitkomstenervanwordenafgezettegendievaneenviertal alternatieve
8cenario'S|teweteneenmelkquotum-, eenvleesprijs-,eengeïntegreerd,eneencommissiescenario.Hetmelkquotumscenariokent
alsbelangrijkste element eenverderebeperkingvandemelkproduktie.Inhetvleesprijsscenariostaateendalingvanderundvleesprijs centraal.Hetgeïntegreerd scenariobevat eencombinatievanquotum-enprijsaanpassingen.Het commissiescenario sluit
zonauwmogelijkaanbijdevoorstellenvandeEuropese Commissie
vanjuli 1991 1).Alstijdshorizon ishetjaar 1997aangehouden.
Het referentiescenariokenteenstabieleontwikkelingvan
produktieenconsumptie.Vergelekenmetdesituatie in 1990neemt
het overschotaanrundvleesechtertoe,getuigedehogerezelfvoorzieningsgraad inhetmiddenvandejarennegentig.Deproblemenvandesectorwordenbijvoortgangvanhet sinds 1991gevoerdebeleidnietopgelost.Metnamedeuitgavenaan exportsubsidies
blijveneenzwarebudgettairetoleisen.
Uitdeanalysesvandealternatieve scenario'svolgt datde
effectenvoordevraagzijdevandemarkt sterkerzijndandie
voor deaanbodkant.Metnameinhetvleesprijs-engeïntegreerd
scenarioisdezeontwikkelingduidelijkaanwezig;opmiddellange
termijnwordtdeEuropeseGemeenschapweereen netto-importeur
vanrundvlees.Detweegenoemde scenario'sgaanonderandereuit
vaneeninternerundvleesprijsdalingvolgens liberalisatiestudies.Inditverbandwordtookhet interventiemechanisme buiten
werkinggesteld.AfschaffingvandeEG-protectlezalresulteren
ineenafnamevandeinternevleesprijsmetongeveer 25procent.
Hetverliesaannettoslachtopbrengstenvaltvoordeproducent
enkeleprocentenlageruit,omdatdeproduktietoenamebinnendeze
beleidsvarianten enigecompensatiebiedt.Het commissiescenario
kent eveneenseenverbeteringvandemarktpositievanrundvlees.
Deeffectenvandeverschillendemaatregelen zijnechterbeperkt.
Dezelfvoorzieningsgraad daaltweliswaarmeerdaninhetreferentiescenario,maarblijftruimbovende 100procent.Kenmerkend
voorhetmelkquotumscenario istenslottehet toegenomenverschil
tussenaanbodenvraagvanrund-enkalfsvlees.Vergelekenmetde
anderescenario's ishetabsoluteniveauvandeproduktieopmiddellangetermijnhethoogst,terwijldeconsumptie ophet laagste

1) Met decommissiebesluitenvanmei 1992konnoggeenrekening
gehoudenworden.
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niveauligt.Evenalsindecommissievariant blijvendeproblemen
vanderundvleessectorhiervoorlopigbestaan.
DeEOGFL-rundvleesuitgavenvandeafdelingGarantieaanproducentensubsidies enexportrestitutieswijken inhetvleesprijsenhet geïntegreerd scenarionietveelafvandie inhet referentiescenario.Inhetmelkquoturnscenariovallendeextrauitgaven
aanexportrestituties op (98miljoenECUen 150miljoenECU in
respectievelijkdeuitgangssituatie enhet quotumscenario).Dit
scenariowordtnamelijkgekenmerkt doorkortingenopdetoegestanemelkproduktie,endezehebben geresulteerd ingrotere interventieaankopen.Inhet commi8sie8cenario staat tenslotteeenforsetoenamevandeomvangvandeproducentensubsidies centraal;in
1997treedt eenverdubbeling opvandezeuitgavencategorie ten
opzichtevandezelfdepost inhet referentiescenario.Dit is
voornamelijkhetgevolgvandehogere subsidiebedragenper dier
zoalsdiedoordecommissie zijnvoorgesteld.
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1. INLEIDING

1.1 Achtergrond problematiekin rundvleessector
BijdevormgevingvanhetGemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB)isvooreenaantalproduktengekozenvooreen"klassiek"of
"zwaar"systeemvanmarktbescherming.Kenmerkendvoorzo'nsysteem i8 ( datbijinvoerheffingenwordengehanteerd, endatde
mogelijkheid isgeopendomproduktentegeneenvooraf gestelde
prijsaantebiedenaaninterventiebureaus indeGemeenschap
(DeBont, 1988).Opdezemanierwordt deboereneenprijsgarantie
gegeven.Dezebescherming gaatuitvaneenactievemarktbemoeieni8doordeEG,engeldtondermeervoorzuivel,graan,rundvlees,suikerenwijn.Eenbelangrijke overwegingbijdekeuze
van zo'nsysteemwasdecentraleplaatsvandezeprodukteninde
EG-landbouwmetbetrekking totgrondgebruik eninkomen.
OphetmomentvanhettotstandbrengenvanhetGLBhadhet
aspectvanmarktprijsreguleringeenandereinhouddaninbijvoorbeeld deJarentachtig.Behalvevoorzuivelensuiker,wasde
Gemeenschap eennetto-importeurvoordeeerdergenoemde produkten.
Inzo'nsituatiegeefthetstelselweinigproblemen.Indiende
produktieechtervoortdurend groeitendeconsumptie daarbijachterblijft,zullendenettoEG-uitgavenvanhet systeemtoenemen;
anderzijds zalhetdeelvandeproduktie,datniettegendeEGmarktprijskanwordenafgezet,oplopen.Dezeontwikkeling inde
richtingvanonevenwichtigemarktsituatiesheeft zichindejaren
tachtiggemanifesteerd, enheeft eenprocesvanbeleidshervormingeninganggezet.Desuikerproduktieisreedsvanaf debeginjarenzestigaaneenquotumgebonden.Hierna zijnvoorwijn,granen,zuivelenrundvleesmaatregelengenomenomdeontwikkeling
vanvraagenaanbodmeermetelkaarinovereenstemming tebrengen.Inhetkadervandezestudiezalnunaderopdeproblematiek
rondhetrundvleeswordeningegaan.
MededoordemarktordeningvoorrundvleeskandeEGsinds
ongeveer 1980inhaareigenbehoeftevoorzien.Deprijsondersteuningenaandeproducenthebbendeinterneprijsopeenniveaugebracht datindeeindjarentachtigongeveer zestigprocenthoger
ligt danhetniveauvandewereldmarktprijs.Desondankswordende
EG-producenten instaatgesteldvleesuittevoerennaarderde
landen,doordat restitutiesverstrektwordendieditprijsverschiloverbruggen.
Overdeperiode 1984-1988kosttehet rundvleesbeleid deGemeenschap gemiddeld ruim2,7miljardECUperjaar.Daarvanwerd
1.2miljardECUuitgegevenaanopslagkostenvanhet ininterventiegenomenvlees.Twaalfprocent (0,3miljard ECU)gingnaarde
producenten indevormvaninkomensondersteunende premies.Voorts
bedroegendekostenvoorexportrestituties enkwaliteitsverlies
alsgevolgvanhet invriezenvanrundvlees circa 1,2miljardECU.
13

Deze restitutieskomenindirect tengoedeaandeproducent,terwijldepremieseendirecteffect ophuninkomsten teweegbrengen.
HoeweldetotaleEG-uitgavenaanrundvleesvoortdurend zijn
toegenomen,isslechtsaarzelendovergegaantothervormingvande
marktbescherming.Dithoudtverbandmetdemaatregelendiein
1984 (instellingsuperheffing),enin1986en 1987 (verderebeperkingmelkproduktie)indezuivelsectorzijngenomen.Deverwachtingwasnamelijk,datdeingevoerdemelkquotering deoverproduktievanrundvleesopdemiddellangetermijneveneenszou
indammen.Indeeerstejarennainstellingvande superheffing
namhetrundvleesaanbod echtersterktoedoordeextraslachtvan
melkvee.Deinterventievoorraden-dietochalgrootwaren -bereikteneenniveauvanruim 770.000tonin1987.Omdathetbeslag
ophetbudgetvandeGemeenschapnunoggroterwerd,voerdede
Commissie indatjaarenkelehervormingenvanhet rundvleesbeleid
door.Dezehaddenbetrekking opkwaliteitseisen, aankoopperioden
enprijsniveau.Dezemaatregelen zijnvervolgens in1989enin
1991aangescherpt,omdatdebudgetlastenooktoennogopeente
hoogniveaulagen.Omdat deproblemeninderundvleessector ook
toennognietopgelostwaren,deeddeCommissiemedio 1991nieuwe
hervormingsvoorstellen (planMacSharry).Hetbetrekkingtothet
rundvlees zouenerzijdsdeinterventieprijsmet 15procentmoeten
dalen;anderzijds zoudegraanprijs,dieconsequentiesheeftvoor
deprijsvanhetrundveevoer,met 35procentnaarbenedenmoeten.
Extensievebedrijven,dieminderprofiterenvandelagerevoerprijzen,zoudeneencompensatie ontvangenindevormvanpremies
perdier.Bijdeafsluitingvandezepublikatiewasnognietbekend inhoeverredezevoorstellenookdaadwerkelijk doorgevoerd
gaanworden.

1.2 Doelstellingen onderzoek
Alsgevolgvandenauwerelatietussendevleesvee-enmelkveesector,heeftdeingesteldemelkquotering eenaantalteverwachtenconsequentiesvoorderundvleessector.Opdelangeretermijnwordenuitdeafgenomenmelkveestapelminderkalverengeboren.Ondankshet feitdatminderkalverennodig zijnvoordereproduktievanmelkvee,komenerookminderkalverenvanmelkkoeienbeschikbaarvoordespecifiekerundvleesproduktie.Opbasis
vandezeredenering zouopmiddellangetermijnhetoverschot aan
rund-enkalfsvleesvanzelfkunnenverdwijnen.
Vanwegedeverwachtestijgingvanderundvleesprijzenende
ruimtedieontstaataanruwvoerenstallen,ishetmogelijkdat
sommigemelkveehouders overstappennaardevleesveehouderij.In
het algemeenzijndeslachtgewichtenvanvleesveehogerdandie
vanmelkvee,zodat derundvleesproduktie positiefbeïnvloed
wordt.OokextraImportvanlevend rundveeuit landenbuitende
EGkunnenhetaanbodverhogen.
DerichtingvandetoekomstigeontwikkelingvandeEG-rundvleesmarkt isdoordezetegengesteldebewegingendusnietmetze14

kerheidvast testellen.Ookgelet opdeomvangrijkebudgetuitgavendoordeEGvoordezesectorendegevoeldenoodzaakdeze
terugtedringen,ismeerinzicht gewenst indewerkingvande
rundvleesmarkt enindemogelijkeeffectenvan (teoverwegen)beleidsmaatregelen.Ditwasaanleiding toteennadereanalysevan
derundvleessector.Vanwegehettamelijkcomplexekaraktervande
produktierelatiesbinnenderundveehouderij endiemetandere
sectorenisgekozenvooreenkwantitatieve aanpakvandestudie.
Met zo'nwerkwijzekannamelijkbeterwordennagegaan,inwelke
matebepaaldeeffectenvanvariabelenenparameterselkaarversterkenen/oftegenwerken.
Inditverslagwordt detheoretischeontwikkelingvaneen
modelbeschreven,waarbijmetbovengenoemde factorenenomstandighedenrekeningwordtgehouden.Eeneerstebelangrijkedoelstellingvanhetrundvleesmodel ishetverkrijgenvaninzicht in
detoekomstigeontwikkelingsrichtingvanproduktieen consumptie
vanrund-enkalfsvlees.Eentweededoelstelling isdatmetbehulpvanhetmodeldeeffectenvanbeleidsveranderingen envan
andereexogeneveranderingenopvraagenaanbodkunnenworden
geraamd.

1.3 Opbouwvanrapport
Alvorensdeafleidingvanhetrundvleesmodelaandeordete
stellen,wordt inhetvolgendehoofdstukaandachtbesteed aande
plaatsvandesectorinrespectievelijkEG-enwereldverband.
Hierbijworden factorenalsvraag,aanbodenprijzenbinnende
EuropeseGemeenschapbehandeld.Tevenswordendeverschillende
beleidsinstrumentennaderbelicht.Opdewereldmarkt vanrundvlees isdeEGniet deenigebelangrijkeparticipant, zodatook
ingegaanwordt opderelatiemetderdelanden.
Inhoofdstuk3wordthetEG-rundvleesmodelgespecificeerd.
Hetmodelbevateentechnische eneeneconomische component.Aan
debasisvandeeconomischemodule ligteenaantaltechnisch-demografischerelaties,dieindetechnischemodulewordenbeschreven.HetmelkveehouderijmodelvanOskam (1987)enPeerlings
(1988),alsmedehetovergangenmodel (VanLeeuwen, 1988)wordenin
ditverbandnaderbeschouwd.Vervolgenswordt detheoretischeafleidingvandeeconomische component gepresenteerd aandehand
vaneenrecursief,dynamisch programmeringsmodel.
Inhoofdstuk4wordtnagegaaninhoeverrehetmodeldeontwikkeling indeafgelopenjarenvoldoendebeschrijft,enwat -op
grondvanhetvigerendebeleid -aantoekomstige ontwikkelingen
magwordenverwacht (referentiescenario).Zoalsgememoreerd inde
vorigeparagraaf, ishetdoorrekenenvanbepaalde (beleids)scenario'seenbelangrijke doelstellingvanhetmodel.Enkelebeleidsscenario'swordendaarombeschreveninhoofdstuk5.Deresultaten
ervanwordenvergelekenmetdeuitkomstenvanhet referentiescenario.
Destudiewordt tenslotteafgeslotenmetenkele conclusies
enmet suggestiesvoorverderonderzoek.
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2. DE RUNDVLEESMARKT ENHET
RUNDVLEESBELEID IN DEEG
2.1 Inleiding
Het produkt rundvleesisheterogeenvankarakter,waardoor
duidelijke prijsverschillen aanwezig zijn.Afhankelijkvanbevleesdheidenvetheidvanhetvleeswordtvoordeverschillende
kwaliteiteneenaparteprijsvastgesteld.Indeze studiewordt
overigensgewerktmetééngemiddelde rundvleeskwaliteit perlidstaat.
Deaanbodkantvanderundvleesmarktwordt gekenmerkt door
tegengesteldebewegingenvanproduktiesenprijzen.Ditheeftte
makenmethetfeitdathetaanbodvanvleesopkortetermijninelastisch is.Eeneventueleprijsstijgingzalniet direct gepaard
kunnengaanmeteenhogeraanbod.Eerstistijdnodigomderundveestapeloptebouwen;opkorte termijnhoudtdittevenseen
uitstelvandeslacht in.Alsreactiehieropzaldeprijsverder
toenemen.Pasnaeenpaarjaar-alsdestapelophetgewenste
peilisgebracht-zalhetaanbod daadwerkelijk kunnen toenemen.
Deprijszaldanvervolgensweer gaan zakken.
Ookdevraagnaarrundvleeswordtopdelangere termijn
elastischer.Opkorte termijnisderelatietussenderundvleesprijsendeprijsvansubstitutenbepalendvoordebinnenlandse
consumptie.Hetbelangrijkste substitutieproduktvanrundvleesis
varkensvlees.Deconcurrentiepositie tussendeze tweevleescategorieënwerktinhetnadeelvanrundvlees,omdatdatvleesrelatief duuris.Opdelangere termijngaanookpreferentiesvande
consument (smaak,gezondheid,bereiding)eenrolspeleninde
hoogtevandeconsumptieve bestedingen.Zozijndekwalitatieve
verschillenvanhetprodukt rundvlees zeergroot,maarvaakweinigherkenbaar.Ditkanopdenduurtoteenafnamevandevraag
leiden.
Deinkomenselasticiteitvanrundvleesishogerdandievan
andereagrarischeprodukten,waarmeehetrelatief luxekarakter
ervanwordt aangegeven.Bijeenstijgend inkomenzaldevraag
naar rundvlees daarommeer toenemendandevraagnaar andere
landbouwprodukten.
Hetisvervolgensnuttigomdeze opsommingvankarakteristiekentelatenvolgendooreenoverzichtvanderundvleessector.
Dit zalgebeurenaandehandvanonderzoeknaar ontwikkelingen
zoalsdieinhetverledenhebbenplaatsgevonden;bovendienzalde
huidige situatieonderdeloepworden genomen.Inparagraaf2.2
passerendebelangrijkstebeleidsinstrumentenvanderundvleesmarktderevue.VervolgenswordtdeEG-markt geanalyseerd,waarbij aandachtwordt geschonkenaanaanbod-,vraag-envoorraadontwikkelingen (paragraaf2.3).
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DeEuropeseGemeenschap isnietdeenigeparticipant opde
wereldmarkt,maarzeheefttemakenmet anderevragersenaanbieders.Inparagraaf 2.4 zaldehandelmetderdelandennaderwordenbeschouwd.

2.2 EG-beleid
2.2.1 Inleiding
Derund-enkalfsvleessectorvalt ondereenzwaremarktordening.Doelvandezemarktbeschermingis-inhet algemeen-het
bereikenvaneenstabielenredelijkprijsniveauvoordegemeenschappelijkemarkt.Debelangrijkste instrumentenhierbij zijn
heffingenaandebuitengrensvandeEG« exportrestituties,eneen
interventiesysteem.Hetinterventiesysteem behelsthetuitde
marktnemenvanproduktentegeneenbepaaldeprijs.Deniveaus
vanprijzen,diedebasisvormenvoordetoepassingvandezeinstrumenten,wordenelkjaaropnieuwvastgesteld.Alshetaanbod
vandebetrokkenproduktenredelijkovereenstemtmetdeafzetmogelijkheden,isdewerkingvandezwaremarktordening optimaal
(DeBont, 1988).Treedt daarentegentocheenduurzameproduktiegroeiopenblijftdeconsumptie achter,danzalhet systeemtot
stijgendebudgetlasten leiden.Prijzenkomenbenedendeoriëntatieprijs 1)teliggenentenderen inderichtingvandeinterventieprijsofdalenzelfshieronder.Dezeonevenwichtigemarktsituatiekanleidentotinterventieaankopen entotgroeiendeinterventievoor
raden.Indejarentachtigwassprakevaneendergelijkeontwikkeling.Inzo'nsituatie staatdeCommissievoorde
keuzebepaalde instrumentenaftevoerenc.q.nieuwe instrumenten
toetevoegen,indehoopbestaandeproblemenoptelossen.Zolanghetbeslagopdebudgetuitgavengrootblijft,zal-geletop
debeperkte financiëlemiddelen -ditprocesvanbeleidsaanpassingenblijvenbestaan.Tegendezeachtergrondmoetenookde
voortdurendeaanpassingenvanhet rundvleesbeleid indelaatste
jarenwordenbezien.
DeEG-basisverordeningvoorrundvleesomvat eendrietalonderdelen:maatregelenterondersteuningvandeinternemarkt,de
regelingvanhethandelsverkeermetderdelanden,endepremieregelingen.Indevolgendesubparagrafen zalnaderopdezemarktordeningsinstrumentenwordeningegaan.
2.2.2 Ondersteuningvaninternemarkt
ElkjaarwordtdoordeministersvanLandbouwvandeEG-lidstaten-inhetkadervandeprijsvoorstellen-eenoriëntatie-

1) Deoriëntatieprijsisdeprijsdiedeproducent ondernormaleomstandighedenvoorhetvlees zoumoetenontvangen (zie
paragraaf 2.2.2).
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prijsvoorvolwassenrunderenvastgesteld.Deoriëntatieprijsis
deprijsdiedeproducent ondernormalemarktomstandighedenvoor
hetvlees zoumoetenontvangen.Dehoogtevandezeprijswordt
onderanderebepaald doordesituatiesenvooruitzichtenopde
marktenvanrundvlees envanzuivelprodukten,endoordeinkomenssituatievandeproducent.
Deinterventieprijsenhetniveauvandeheffingbij invoer
zijnallebeiafgeleidenvandezeoriëntatieprijs.Dezetweevariabelenvormen -respectievelijkviahetinterventiebelelden
hetheffingenstelselbijinvoer (zieparagraaf 2.2.3)-belangrijkeinstrumentenvoordeprijsregeling.Hetniveauvandeinterventieprijswordt ongeveervastgesteld opnegentigprocentvan
deoriëntatieprijs.Dezeprijswordtvervolgens gerelateerd aan
eenkwaliteitscoëfficiënt 1),waarnadeinterventieaankoopprijs
teberekenen is.Deinterventieaankoopprijsisdeprijswaartegen
geïntervenieerdwordt.
ElketweewekenwordendoorhetComitétotBeheervande
rundvleesmarktvergaderingengehouden (Timmers, 1984),waarin
verslagwordtgedaanoverdemarktprijzenopeenaantalrepresentatieveveemarkten indelidstaten 2).AfhankelijkvandeaandelenindeEG-rundveepopulatie,wordendenationaleprijzengewogentoteencommunautairemarktprijs.Sinds 1981wordendekarkassenvanvolwassenrunderenopbasisvanbevleesdheidenvetbedekkingingedeeldvolgenshetEUROP-classificatieschema3 ) .
Vanafapril 1984zijnderesulterendeprijzenbepalendvoorhet
rundvleesinterventiebeleidenvindende interventieaankopen
plaatsopbasisvanhetEUROP-schema.
Zoalsinhetvoorgaande reedsaandeordeisgeweest,zijn
deInterventieprijsendemarktprijsbepalendvoorhet interventiebeleld.Dat interventiebeleld kenttweeverschillende regelingen,eenparticuliereopslageneenopslagdoorEG-interventiebureaus.Departiculiere opslagbetreft eenvergoeding aanparticulierendievleesopslaanvooreenvoorafvasttestellentermijn.
Zowelvergoedingalstermijnwordenineencontractvastgelegd;
bovendienwordt daarindeomvangvandeopslagbepaald.Rundvlees
kanookwordenverkocht aaninterventiebureaus,endaarworden
opgeslagenomlaterweerverkocht teworden.
Het interventieregimeheeft indeloopdertijdvelewijzigingenondergaan.Depermanente interventievanallesoorten

1)

2)
3)
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Debuying-in-coëfficiënt;hierinwordteenverband tussen
kwaliteit enprijstotuitdrukking gebracht.Ditverband
verschilt perlidstaat,zodatdeinterventieaankoopprijzen
tussendelidstatenonderlingeveneens zullenafwijken.
VoorNederlandwordenslachtveeprijzenwaargenomenopde
marktenvan 's-Hertogenbosch,LeidenenZwolle.
BevleesdheidwordtaangeduidmeteenletteruitEUROP;de
vetbedekkingmeteencijfer 1t/m 5.Zostaatbijvoorbeeld
"El"vooreensterkbevleesdkarkasmetweinigvetbedekking.

rundvlees-ongeachtprijsentijdstipinhetjaar-zoalsdiein
1973werdgeïntroduceerd,isvanaf 1977steedsrestrictievergeworden.Dezerestrictieshebbenbetrekkingophetsoortrund,op
deverhoudinginterventieprijsenmarktprijs,opdeseizoensgebondenheid,enopbepaaldevleeskwaliteitenvanhetdier.Deonevenwichtigemarktsituatievormdeaanleidingvoorditvoortdurendeprocesvanhervormingen.
Zonderchronologischopallewijzigingenintegaan,zalhet
interventiebeleid,zoalsdatgeldtvanafdehervormingeninapril
1989,wordenbeschreven (CAPMonitor, 1991).In1989werdnamelijkbeslotendatdeinterventieaankopen aaneenmaximumvan
220.000ton1)zijngebonden,endatzeviaeentendersysteem
wordenbepaald.Voorwaardehierbijis,datdemarktprijs inéén
afzonderlijkeEG-lidstaatbeneden84procentvandeinterventieaankoopprijsligt,terwijldegemiddeldeEG-prijsniethogermag
zijndan88procentvandieinterventieaankoopprijs.Inhetkader
vandevangnetfunctie 2)kanextrainterventie (boven
220.000ton)plaatsvindenalsdegemiddeldeEG-prijsbeneden
78procentvandeinterventieaankoopprijsligt,ofalsintenminstedrielidstaten -waartenminste55procentvanhetrundvlees
wordtgeproduceerd -demarktprijs lagerisdan80procentvande
interventieaankoopprijs.
Injuni 1991heeftdeEG-landbouwraadhetinterventiemaximum
van220.000tonechterweerafgeschaft.Desondankswerdhettoen
moeilijkeromstierevleesterinterventieaantebieden.De
prijsdrempelwaarbij inschrijvingtotnormaleinterventiewordt
geopend,werdnamelijkmetvierprocentpuntenverlaagd.Zokwam
degrensvanderatiotussendeinterneprijsendeinterventieaankoopprijs indebetrokkenlidstaatteliggenbij80procent,
endegrensvanderatiotussendegemiddeldeEG-prijsendeinterventieaankoopprijsbij84procent.Ookdevoorwaardenvoor
vangnetinterventiewerdenstrenger.Minstensdrielidstatenmet
meerdan60procentvandestierevleesproduktiemoeteneenprijs
hebbendielagerisdan75procentvandeinterventieaankoopprijs.BovendienmoetdegemiddeldeEG-prijsbeneden78procent
vandeinterventieaankoopprijsliggen.
2.2.3 Regelingvanhandelsverkeer
2.2.3.1 Invoer
Deinvoeruitderdelandenwordtbeperktdoorhetdouanerechtendoorimportheffingen.Hetdouanerechtbedraagt zestien
procentvoorlevenderunderen,entwintigprocentvoorrundvlees.

1) VoordeEG-12zonderOost-Duitsland;indiendevoormalige
DDRwelwordtmeegeteld,geldteenmaximumvan235.000ton
perjaar.
2) Devangnetfunctiewordtalsextrainterventie-instrument
aangewendbijhetoptredenvanbuitengewoneomstandigheden.
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De Importheffing
isopgebouwduiteenbasisheffingenuiteeneffectieveheffing.DebasisheffingwordtmaandelijksdoordeCommissievastgesteld,enbedraagthetverschiltussendemethet
douanerechtverhoogdeinvoerprijs1)endeoriëntatieprijs.Vervolgenswordtwekelijks-afhankelijkvandeverhouding tussen
communautairemarktprijsenoriëntatieprijs-eeneffectieveheffingberekend,dieeveneensbijdeinvoerprijswordtopgeteld
(figuur2.1).AlleenindiendeEG-prijsboven 106procentvande
oriëntatieprijs ligt,isergeenheffing.Inalleanderesituatieszaldeeffectieveheffingsteedseenbepaaldpercentagevan
debasisheffingbedragen,dattoeneemtalsdeEC-marktprljs ten
opzichtevandeoriëntatieprijslageris.Demaximaletoeslagop
debasisheffingbedraagt 114procent.

EG -marktprijs

Q--oriëntatieprijs

90Z<
96Z<
98Z<
100Z<
102Z<
104Z<
106Z<

Figuur 2.1
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Effectieve heffing bij EG-Importen bij
verschillende
verhoudingen tussen de EG-marktprljs en de oriëntatieprijs van rundvlees

Bron:VerordeningEEG805/68,art.12.;CAPMonitor (20.3.91).

Dewerkingvanhetinvoerregimekanmeteenvoorbeeldworden
verduidelijkt.Stel,datdeoriëntatieprijsvoorrundvleesis
vastgesteldop 100ECUper 100kilogram.DeEG-marktprijsbedraagtvervolgens90ECUper 100kilogram,endeInvoerprijsnaar
deEGvanlandÀ80ECUper 100kilogram.Hetdouanerechtis
twintigprocentvandeinvoerprijs (16ECU), zodatdebasisheffinguitkomtop4ECU (100ECU-96ECU).Deprocentueleverhouding
tussendeEG-prijsendeoriëntatieprijsis90,waarbijeeneffectieveheffingvan 110procentvandebasisheffinghoort.De
uiteindelijkeuitvoerprijsvoorlandÀnaardeEGwordtdan
100,4ECU (96ECU+1,10*4ECU).Ditbetekent,datproducentenin

1) Deinvoerprijsisdeaanbiedingsprijsfranco-grensvande
Gemeenschap.
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landAnietmeer concurrerend zijnmethuncollega'sindeGemeenschap.
Hetisinteressant teonderzoekenbijwelkniveauvandeinvoerprijs-naverhogingmetdouanerechteneventuele effectieve
heffingen-rundvleesexportvanderdelandennaardeEGeconomisch aantrekkelijkwordt.Inditverbandmoetentwee situaties
binnendeEG-markt onderscheidenwordeninrelatietotdeEGmarktprijsendeoriëntatieprijs.
1.

De EG-marktpriJs ligt beneden het niveau van de
oriëntatieprijs.
Indeze situatieisinfeitenauwelijks importuitderde
landenmogelijk,omdatdeeffectieveheffingenbij lagewereldmarktprijzen zeerhoogworden.Bijrelatief hogewereldmarktprijzenishetopleggenvanhetdouanerechtmeestalal
voldoendeomdeinvoerprijshogertemakendandeEG-marktprijs.

2.

De EG-marktpriJs ligt boven bet niveau van de
oriëntatieprijs.
Indeze situatieisimportuitderde landeneconomisch aantrekkelijk,mitsdeinvoerprijsminderisdancirca83procentvandeEG-marktprijs.Bijditpercentagemoet alleen
nog douanerechtwordenbetaald,envallendeeffectieveheffingenwegomdatdebasisheffingnulwordt.Alsdeinvoerprijsechtermeerisdan83procent,isdeverhogingmethet
douanerechtalvoldoendeomdeEG-marktprijsweer lagerte
doen zijn.

SindsdeGemeenschap zelfvoorzienend isvoor rundvlees,
heefthettweede gevalzichnietvoorgedaan.Daarentegenisde
eerstgenoemde situatieindejarentachtigkenmerkend geweest
voordeEG-rundvleesmarkt.Eventuele comparatievevoordelenvan
derde landen zijndoorhetgevoerdebeleid geheelteniet gedaan.
Importisonaantrekkelijk gemaakt,enisinfeitealleennogmogelijkonderpreferentiëlevoorwaarden.Vanaf 1974zijnverschillende overeenkomsten tussendeEGenderde landenafgesloten.De
belangrijkstehiervanwordennubesproken (CAPMonitor, 1991).
InhetkadervandeGATTheeftdeEGzichverplicht jaarlijks circa 130.000tonrundvleesintevoeren, deels zonderdat
heffingvantoepassingisendeels tegeneenverlaagde heffing.
Elkjaarkunnenooknogruim 47.000stuksdierenvanAlpine-en
bergrassennaardeEGworden geëxporteerd.
InhetkadervandeLoméConventiemagin199149.600ton
rundvlees doordezogenaamdeACP-landen (Botswana,Kenya,
Madagascar,Swaziland,NamibiëenZimbabwe)worden uitgevoerd
naardeEG.Enerzijdsisditrundvleesquotum vrijvaninvoerrechten,anderzijdsiseenbetalingverschuldigdvantienprocentvan
devariabele heffingaandeGemeenschap.
Deverwerkende industrieindeEGheeftelkjaar
1.100.000tonvleesnodig.Afhankelijkvandeeigenproduktie,
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wordtheteventueleverschilelkjaaruitderde landen ingevoerd
tegenaangepasteheffingen.Opdezemanierkwam in 1990bijvoorbeeld ruim50.000tonrundvlees deEGbinnen.Dezeregelingin
hetkadervandebalansverordening laatbovendiendeimportvan
198.000stuksjongemannelijkerunderentoetegeneengedeeltelijkgeschorsteheffing.
VolgenshetEG-JoegoslaviëakkoordmagJoegoslavië elkjaar
ruim50.000tonvleesvanjongerunderen (hetzogenaamde "babybeef")naardeEGexporterentegenverlaagdeheffingen.
Vanaf 1985wordtuitArgentinië,UruguayenBraziliëelk
jaar3.000tonkwalitatiefhoogwaardigvlees ingevoerd.
Injanuari 1992iseenassociatie-akkoord tussendeGemeenschapenerzijds,enPolen,HongarijeenTsjecho-Slowakijeanderzijdsvankracht gegaan.Dezevijfjarigeovereenkomst biedtexportmogelijkhedenvoordedrieOosteuropese landenvan 11.800ton
in 1992tot 17.400tonin 1996tegeneenverlaagdeheffingenmet
scherpegrenscontrole.InhetgevaldeEG-marktverstoordmocht
raken,gaanbovendienvrijwaringsmaatregelengelden.Tenslotte
wordt alsinvoermaximumvoorkalveren (voorlopig)eenhoeveelheid
van 425.000stuksvastgesteld.
2.2.3.2 Uitvoer
OndankshetmeestalgroteprijsverschiltussendeEG-prijs
endewereldmarktprijsvanrundvlees,istochexportnaarderde
landenmogelijk.Ditverschilwordtnamelijkoverbrugd door restituties,welkebetrekkinghebbenopalleexporten.Dehoogtevan
eenrestitutie isafhankelijkvandesexevanhetdier,vanhet
soortvlees,vanhet feitofhet levendedierenc.q.bevroren
vleesbetreft,vandebestaande entoekomstige situatieopdewereldmarkt,envandesituatieopdeEG-markt (CAPMonitor, 1991).
Zoishet restitutieniveauvanversvleesvanmannelijke dieren
hogerdandatvoorvrouwelijkvee.Hiermeewordt gestimuleerd dat
vooralditvlees zoveelmogelijkwordtuitgevoerd, inplaatsvan
dathetindedureinterventieverdwijnt.Opdezemanierwordt
getracht tebesparenopde interventiekosten.
2.2.4 Premieregelingen
Demarktordening rundvleeskentverdereentweetaldirecte
subsidiesvoorproducenten.Sinds 1987wordt eenspecialerunderpremie (stierenpremie)alsinstrument gehanteerd ter compensatie
voordeprijsverlagingenindegespecialiseerde rundvleesproduktie.Dezepremie,diewordtbetaalduithetEOGFL-fonds,kanwordenverkregenvoorjongmannelijkvee,benedennegenmaanden.De
hoogtevandepremiebedraagt sindsapril 1989veertigECUper
dier,isgebondenaaneenmaximumvannegentigdierenperbedrijf,enwordt slechtséénmaalgedurendehetbestaanvanhet
rund uitgekeerd.
Eenandereinkomensondersteuning betreft sinds 1980dezoogkoeienpremie.Dezepremiewordtverstrekt aanbedrijvendie
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koeievlee8vanhoogwaardigekwaliteitproduceren,enwaarvande
bedrijfshoudergeencommerciëlezuivelproduktenlevert.Rechtstreekseleveringvanmelk-ofzuivelproduktenvanhetbedrijf
aandeconsumentvormtechtergeenbelemmering voorverleningvan
depremie.Per 1989bedraagt dezeondersteuningveertigECUper
zoogkoeenergeldtgeenrestrictie.

2.3 SituatieopEG-markt
2.3.1 Inleiding
OphetmomentvandestartvanhetGemeenschappelijkLandbouwbeleidvoorrund-enkalfsvlees in 1968wasdeEGeennettoimporteurvanditprodukt.Sinds 1980zijn-vooraldooreentoenamevanhetaanbod -deEG-vleesexportengroterdande importen.
Viaeenbeschouwingvandeontwikkelingenvanprodukties,consumpties envoorraden (paragrafen2.3.2 totenmet 2.3.4)wordt
dezeomwenteling geanalyseerd.Hetbeslagdatde rundvleessector
legt ophetbudgetvandeGemeenschapkomt in2.3.5 aandeorde.
2.3.2 Aanbodontwikkeling
SindsdejarentachtigneemtdeEG-rundvleesproduktieongeveer 15procentvandetotaleproduktiewaardeindelandbouwvoor
haarrekening 1).Indetabellen 2.1en2.2 zijn respectievelijk
deontwikkelingenvandegeslachteaantallen (kalveren,volwassen
rundveeentotaal),endegemiddeldeslachtgewichten (kalveren,
volwassen rundvee entotaal)voordeEG-102)weergegeven over
deperiode 1974-1990.Deprodukties (kalfsvlees,rundvlees entotaal)zijngepresenteerd infiguur2.2.Opbasishiervanzullen
enigeanalysesplaatsvinden.
Deproduktie gafaanheteindvandejarenzeventigeen
sterkestijgingtezien (figuur2.2oppagina 26).Dezehield
nietalleenverbandmetderelatiefhogeprijzenvoor rundvlees
indezejaren,maarvooralmetdeafgenomenkostenvoorveevoer.
In1976en 1977warendeveevoederprijzennogsterkgestegenals
gevolgvandeuitzonderlijkedroogteindeGemeenschap.Deze
prijzen zijnin1978en 1979echterweergedaald (CEC, 1980).Na
1980isdeproduktietenopzichtevandeconsumptieverdergestegen;ditheeft onderanderegeresulteerd ingroteinterventievoorraden.
Deinvoeringvandesuperheffing in 1984endequotumkortingenin 1986en 1987leiddentoteenreductievandemelkveestapel.Opdelangeretermijnwerdhiervaneenverminderde produktie
vanuitmelkveeafkomstig rundvleesverwacht.Detoenamevanzo-

1) Hiermeekomtrundvleesnâmelk (19Z)envóórvarkensvlees
(12Z).
2) OfbijgebrekaandatadievoordeEG-9.
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Tabel 2.1

Ontwikkeling van het geslachte aantal volwassen rundvee en kalveren, alsmede van het totale aantal In de
EG-10 over de periode 1974-1990 (x 1000 stuks)
Rundveecategorie

Jaar
rundvee
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

21490*)
22118
21290
20356
20117
21221
22244
21554
20388
20930
22700
22231
22318
22235
20426
19740
20460

kalveren
7180*)
7010
6815
7003
6937
7090
7066
6668
6676
6858
7306
7037
7061
7092
6473
5889
5891

*)Dejaren 1974-1979hebbenbetrekking opdeEG-9 (exclusief
Griekenland).
Bron:Eurostat,AnimalProduction.

weldeslachtvanspecifiekvleesvee,alsvande slachtgewichten
vormdenechtercompensatiesvoordedalendeproduktie.Ditkomt
bijvoorbeeld totuitdrukking ineenstijgingvanhetaantalvrouwelijkedierenbestemdvoorderundvleesproduktie.Vanwegede
sterkerelatietussenmelk-enrundvleesproduktiewastot 1986
ongeveer 75procentvanhetrundvleesafkomstigvanmelkvee
(GroenEuropa 188,p.20).Perlidstaatkanditpercentageoverigenssterkverschillen 1). Sindsdienisditaandeel-alsgevolg
vandemelkquotering -gedaald totcirca60procent;het aandeel
vanhetuit specifiekvleesveeafkomstigvlees istoegenomen
(CEC-verslagAndrlessen, 1988).Overdeperiode 1987-1989iseen
afnamevandetotalerund-enkalfsvleesproduktieindeEGte
constateren,diegepaardgaatmetprijsstijgingen.Dezeproduktiedaling,indevormvaneenafnamevanhetaantalslachtingen,

1) VoorNederlandgaatdeze75procentbijvoorbeeldwelop;
voorItaliëisdaarentegen slechts 28procentvandeproduktieafkomstigvanmelkvee (UKMeat andLivestock Commission,
1983).

24

totaal
28670*)
29127
28106
27359
27053
28311
29310
28221
27064
27788
30005
29268
29379
29327
26898
25629
26351

Tabel 2.2

Ontwikkeling van de gemiddelde slachtgewichten van
volwassen rundvee en kalveren, alsmede van het totaal
in de EG-10 over de periode 1974-1990 (kilogrammen)
Rundveecategorie

Jaar
rundvee
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

275,8*)
268,9
274,7
277,7
281,9
284,5
286,6
286,6
289,1
292,2
292,3
294,2
298,2
300,8
307,5
309,7
309,8

kalveren
99,1*)
95,9
102,3
104,2
108,2
111,6
113,5
113,5
114,0
116,6
118,8
123,1
124,0
126,9
129,5
130,1
130,9

totaal
231,5*)
227,2
232,9
233,3
237,3
241,2
245,2
245,7
245,9
248,9
250,0
252,8
256,3
258,7
264,7
268,5
269,9

*)Dejaren 1974-1979hebbenbetrekking opdeE6-9 (exclusief
Griekenland).
Bron:Eurostat,AnimalProduction.

ishetmiddellange termijneffectvandemelkquotering.Metname
dedalingvandekalfsvleesproduktieinhettotaalblijktrelatiefgroottezijn.HieraanhebbenvooralWest-Duitsland (25procentafnamein1989)«Frankrijk,Nederland enItaliëeensterke
bijdragegeleverd 1).Ditisniet alleeneenoorzaakvandeverminderderentabiliteit indekalversector,maarookvandenegatievepubliciteit rondomkalfsvlees (hormonenaffaire)aanhet
eindvandejarentachtig.
Tot 1983fluctueerdehetaantalslachtingenvanvolwassen
runderensteedsbinneneenmargevan20en22miljoenstuks (tabel2.1),enisookdekalverenslacht relatiefconstant (tussen
6,6miljoenen6,8miljoenstuks).Dezeproduktie-bepalende factorenzijndusoverdeperiode 1974-1983redelijkstabiel.Vanaf
1984isinbeidecomponenten eensterketoename tezien.Defluctuatiesbinnenhet aantalslachtingenkomentotuitdrukking in
hetproduktieniveau.Deproduktievanrundvlees indeEGheeft

1) Dezevierlidstatenhebbenoverigens circa95procentvande
kalfsvleesproduktie inhanden.
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eensterk cyclisch verloop,waarbij derundvleesprijzenzichtegengesteld ontwikkelen 1).Delengtevandeze zogenaamdeproduktiecyclusbeloopt inhetalgemeenvieràvijfjaren (vantoptot
top).Zolaat figuur2.2piekenzienindejaren 1974,1980,1984
en 1987,waarbijdiein 1984en 1987extrahoog zijnalsgevolg
vandesuperheffing.Ditbetekent datdeproduktie in 1991weer
eennieuwetopvandecycluszalvormen,mitsdeschommeling zich
daadwerkelijkvoortzet 2).Eenbelangrijke rolspeelt inelkgevaldelangeproduktietijdvanslachtvee.Dezebedraagt tweetot
vierjaar,omdathetaanbodvertraagd reageert opprijsveranderingen.Zozaleensituatievanoplopendeprijzendeproducenten
doenbesluitenhet aanbodteverhogen.Eenbelangrijke conditie
hiervoor isdeuitbreidingvandeveestapel.Opkortetermijnzal
dit echtereenafnamevandeproduktiebetekenen,metweereen
extraprijstoenamealsgevolg.
Ondankshet feitdatWolfgarten (1986)deze-gelijktijdige-tegengesteldebewegingvanaanbodenprijsnietontkent,betwijfelthijofhethierüberhauptwelomeenechtecyclusgaat.
Naast derundvleesprijsalsoorzaakvandeaanbodbewegingen, spelennamelijkookincidentele factorenalsderuwvoer-enkalve-

1) DitverschijnseldoetzichookbuitendeEGvoor.
2) Ophetmomentvanpublicerenkonnognietnagegaanwordenof
hetjaar 1991inderdaad eentopvandecyclusvormt.
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rencapaciteiteenrol;dezekunnendecyclusverstorenofversterken.
Naast decyclischebewegingisoverdeperiode 1974-1990een
trendmatigestijgingvandeproduktiezichtbaar.Dezewordtvoornamelijkveroorzaakt dooreentoenamevandegemiddeldeslachtgewichtenvanhetrundvee.Vooralsinds 1977isdegroeihoog;over
1977-1990bijvoorbeeld ruim 15procent;ditisruiméénprocent
perjaar.Degroeiisinhetalgemeentoeteschrijvenaanhet
zwaarderafmestenvanrundvee,aanverbeteringvanhetvoerregime
enaanbetereveerassen.Indirectheeftvooraldekrachtvoerprijs
tothetzwaarderafmestenvanrundveegeleid.Zoblijkt deverbeterderundvlees-veevoederprijsratio (18procent)indeperiode
1977-1983eenbelangrijkeoorzaakvandehogere slachtgewichten
tezijn.Longmire (1976)heeftvoorGroot-Brittanniëberekend,
datéénprocentdalingvandevoerprijsheeft geleidtot
1,07procent stijgingvanderundvleesproduktie.Ookindejaren
na 1984gaateenproduktietoenamesamenmet lagevoerprijzen
(AgraEurope, 1988).
Deschommelingen indeproduktiemakenhetoverigensmoeilijkeengoedegroeivoetvoordeheleperiodeteberekenen.Globaalgenomenisdeproduktieover 1974-1989metbijnavierprocenttoegenomen.Alsechterdeperiode 1974-1988inogenschouw
wordt genomen,blijkteenproductiestijgingvanzevenprocent.In
ditverband ishetwellicht duidelijkeromdeonderzochteperiode
percyclusdeeltebekijken.Deperiodes 1974-1980,1981-1984en
1985-1987kunnenhierbij onderscheidenworden,metalsgemiddelde
groeiontwikkelingenrespectievelijk 1,4procent,2procenten
0,7procentperjaar.
2.3.3 Vraagontwikkeling
Hetverbruikvanrund-enkalfsvleeswordtbepaald doorfactorenalsdemografischeontwikkeling,dealgemene economische
groei,hetaanbodendeprijsvan (substitutie)vlees,veranderingeninconsumptiegewoontes,endehandelsmargestussenproducenten-enconsumentenprijs.DeontwikkelingvandeconsumptieveafzetindeEG-10over 1974-1990isintabel2.3weergegeven (rundvlees,kalfsvlees entotaal).
Indetabelistezien,datdeconsumptie inhetbeginvan
dejarentachtigabsoluut isafgenomen.Ditisveroorzaakt door
deeconomische recessievandatmoment,endoorderelatiefhoge
rundvleesprijstenopzichtevananderevleessoorten.Vanafongeveer 1983ishetverbruikgestegenalsgevolgvanenerzijdsde
oplevingvandeeconomie,enanderzijdshetruimerevleesaanbod.
In 1988isdeEG-rundvleesconsumptieweergedaaldmetdrieprocent (190.000ton)onderinvloedvansterkeproduktiedalingen in
metnameFrankrijkenGroot-Brittannië,waardoordedetailhandelsprijzenaantrokken.Hettoegenomenprijsverschiltussenrundvleesenerzijdsenvarkens-enpluimveevlees anderzijds iseen
tweedeoorzaak.Deoorzaakvanditprijsprobleemligtbijheton27

Tabel 2.3

Ontwikkeling van de rund- en
kalfsvleesconsumptie,
alsmede van de totale consumptie in de EG-10 over de
periode 1974-1990 (x 1000ton;

Jaar

Rundvleescategorie
rundvlees

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

5908
5968
5995
6018
6099
6147
6135
5947
5777
5818
5883
6065
6141
6214
6026
6064
5830

kalfsvlees

726
693
730
801
839
860
830
768
755
766
813
799
786
800
719
676
683

Bron:Eurostat,AnimalProduction.

dersteuningsmechanisme,eninhetbijzonderbijhet interventiemechanisme.Deinterventieprijsvoorrundvlees ligtopeenhoog
niveau,zodatdemarktprijsvoorrundvlees eveneens relatiefhoog
komt teliggentenopzichtevandievanconcurrerende goederen.
Aanheteindvandejarentachtigneemt deconsumptievan
kalfsvlees relatiefveelsterkeraf (15procent)danderundvleesvraag.Oorzaakhiervanisdenegatievepubliciteit rondom
hetvlees 1)diezichvooralvoordeed inFrankrijk,Italiëen
West-Duitsland.Nietalleenhierdoor,maarookdoordeafnamevan
het aanbodisdeconsumptievankalfsvleesgedaald.Deruimteaan
kalverenvoordekalfsvleesproduktiewerdnainstellingvande
quoteringnamelijkminder,metalsgevolgdatdeproducentnaar
alternatief aanbodmoest zoeken.Ditheeft zichvertaald inextra
importenvanlevendekalverenvanuitOost-Europa (metnameuit
Polen).
Deconsumptievanrund-enkalfsvleesperhoofd isrelatief
stabiel,geziendemargevanfluctuatiestussen24kilogram en

1) Bezorgdheidvandeconsument overdeintensieveproduktiemethodenenhetgebruikvanillegalehormonen.
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totaal
6634
6661
6725
6819
6938
7007
6965
6715
6532
6584
6695
6864
6926
7014
6745
6739
6513

26kilogram.Hetverbruikvanhet concurrerendevarkensvleesper
hoofd Isechterwelgestegenvan 30,9kilogram in 1973tot
38»9kilogram in1989,terwijlhetpluimveeverbruikperpersoon
toegenomen isvan 11,8kilogram tot 17,4kilogramover 1973-1989.
Derelatieveprijsstijgingvanrundvleestenopzichtevandeze
vleessoortenishieropnieuw (mede)debetaan.StudiesvanCasparietal.(1980)hebbenaangetoond,datdeze substitutie-effecten
perlidstaatbehoorlijkkunnenverschillen.Zoisdeinvloedvan
eenvarkensvleesprijsverandering 1)opde rundvleesconsumptie
kleininlandenalsWest-Duitsland enGroot-Brittannië (kruiselingseelasticiteitvanongeveer 0,1).VoorFrankrijk (elasticiteitvan 0,4),Nederland (0,6),Denemarken (0,7)enItalië (1,4)
isheteffectvaneenverandering groter.DekruiselingseelasticiteitvoordeGemeenschapalsgeheelbedraagtvolgensCasparl
ongeveer0,4.
Het antwoordvandeconsumentopeenprijsveranderingvan
rund-enkalfsvleesvarieert eveneenstussendelidstaten.Eén
procentprijsdaling resulteert inlandenalsGroot-Brittannië,
België,DenemarkenenNederland ineenconsumptiestijging van
meerdanéénprocent (Caspar!etal.,1980).InFrankrijk,WestDuitsland, ItaliëenIerlanddaarentegenheefteenprijsdaling
vanéénprocent eenkleinereinvloed opdeconsumptie (variërend
tussen0,4 en0,6 procent toename).VoordeheleEGwordteen
elasticiteitvan -0,8gevonden (Buckwell,Harvey,Thompson en
Parton, 1982).
Het inkomenismogelijkeveneensvaninvloed ophet consumptieniveau.IndeCaspari-8tudieisditinderdaad statistischaangetoondvoordeEG-lidstaten,metuitzonderingvoorGroot-Brittannië,Nederland enFrankrijk,welkeeenzeerongevoelige relatievertonen.VoordeEGalsgeheelbedraagtdeinkomenselasticiteit0,4.
2.3.4 Voorraadontwikkeling
Detoegenomenzelfvoorzieningsgraad vanrund-enkalfsvlees
heeft gevolgengehadvoordevoorraadpositie.Deontwikkelingvan
deratiotussenproduktieenconsumptiekanwordenverduidelijkt
aandehandvan figuur2.3.
Vanafongeveer 1980ligthetproduktieniveauvanrund-en
kalfsvleeshogerdanhetconsumptieniveau. Sindsdatjaarisde
EGdusinfeitenietmeerafhankelijkvanvleesimportenuitderde
landen.Dezetoegenomenzelfvoorzieningsgraad heeft tevensgevolgengehadvoordeinterventieaankopen c.q. interventievoorraden.
Deinterventiewordtookbeïnvloed doordeaangeganeverplichtingenbijdeimport (paragraaf 2.2.3.1).Ditblijkt bijvoorbeeld
uitdejarenvóór 1980;indezejarenwerdwelrundvlees terin-

1) Varkensvlees ishetbelangrijkste substitutiegoed voorrundvlees.
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terventleaangeboden,maardezelfvoorzieningsgraadwasminder
dan 100procent.
Intabel2.4wordendeontwikkelingenvanEG-interventieaankopenenEG-interventievoorraden gepresenteerdvoordeperiode
1977-1990.
Deomvangvandeinterventievoorraad istotongeveer 1983
nietwezenlijktoegenomen.Eetverhoogdeaanbodvanslachtvee
sindsdemelkquoteringheeft echterineenflinketoenamevande
interventieaankopen geresulteerd. Indeperiode 1984-1987bedroeg
deopenbarevoorraadhierdoor steeds650.000tot800.000ton1).
Inzowel 1988als 1989isdeinterventievoorraad afgenomen.Hiertoeheeftenerzijdsdeafgenomenproduktlebijgedragen;anderzijdsheefthetgewijzigde interventieregime inrespectievelijk
1987en 1989gezorgdvooreenafremmingvandeinterventieaankopen 2).Tenslotte zijnIn 1988-tegenoverigens zeerlage prijzen-omvangrijke InterventieverkopengedaannaarOost-Europaen
Rusland.

1)
2)
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Naast eenparticuliere opslagvangemiddeld ruim200.000ton
(CAPMonitor, 1991).
Deaankoopprijzenbijinterventie zijnvanafapril 1987met
ongeveer 14procent gedaald; injuli 1988zijndeprijzen
opnieuwverlaagd (CEC, 1989).

Tabel 2.4

Interventieaankopen
en -voorraden van totaal rundvlees
in de EG-10 over 1977-1990 (x 1000 kg)

Jaar

Interventieaankopen

Interventievoorraden
(opbasisvanbeen)

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

258.644
225.546
330.224
409.809
279.542
268.476
445.055
490.030
451.248
577.584
534.829
390.728
152.219
572.000

380.000
158.000
310.000
358.000
207.000
230.000
412.000
665.000
747.000
516.000
776.000
424.000
131.000
670.000

Bron:CAPMonitor (1991); P W , StatistischJaarrapport, diverse
jaargangen.

In 1990heefteenaantalgebeurtenissenertoegeleid,datde
interventievoorraadweertoegenomenistotcirca670.000ton.In
hetkadervandenormale interventie (eerstestukvanderegeling)heeft deaankoopvancirca235.000tonrundvlees totdeze
voorraad geleid (PW, 1991).Desterkeprijsdalingenineenaantallidstatenalsgevolgvanbuitengewone omstandigheden,hebben
hettweedegedeeltevandeinterventieregeling inwerkinggesteld.Inhetkadervandebedoeldevangnetfunctieisruim
337.000tonaangekocht;ditisbijna60procentvandetotaleinterventieaankopen in1990.AchtereenvolgenszijndeBSE-affaire
inGroot-Brittannië,deGolf-crisis,endeherenigingvandetwee
Duitslandenoorzakenvandehernieuwdeproblemen inderundvleessector.
Teneersteheeftdeaffairemetdekoeienziekte (BSE)in
Groot-Brittannië enIerlandertoegeleid,datdezelandeneen
grootdeelvanhunvleesexportnietmeerkondenrealiseren.Eet
Midden-Oosten -normalitereenbelangrijkafzetgebiedvoorde
EG -weigerdehetvleesomveterinaire redenenbinnentelaten.
DeGolf-erisisvervolgens,enhethandelsembargo tegenIrakdat
dientengevolgedoordeVerenigdeNatieswerd ingesteld,heeftde
afzetmogelijkhedenvanvleesvanuit deEGeveneensbeperktende
voorradendoenstijgen.Tenslottewerdookdeherenigingvande
tweeDuitslandenvoelbaar.Voordeconsumenten indeoorspronkelijkeDDRbetekendeditonderanderedatsubsidiesopvleeswegvielen.Verdermoest demelkveehouderij indevoormaligeDDRmet
twintigprocent inkrimpenomnietbovenhettoegekendemelkquotum
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uit tekomen.Dezetwee factorenhebbendevleesexport uitOostDuitsland sterkbevorderd (Agrarwirtschaft, 1991).Vooralde
marktenvanWest-Duitsland, Frankrijk,BelgiëenNederlandwerden
overspoeldmetditgoedkoperundvlees (AgraEurope,september28,
1990).Ditheeftgeresulteerd ineenprijsdalingvanhetbinnenlandse,durerundvlees indebetreffende lidstaten,evenals in
eentoenamevandeinterventievoorraden.
2.3.5 Budgetlasten
Tabel2.5geeft inzicht indeuitgavenaanderundvleessectorinhetkadervanhetEOGFL-garantiefondsoverdeperiode
1977-1990.Detotalesectoruitgaven zijnonderverdeeld naar restituties,particuliereenopenbareopslag,enpremies.Voorde
totalerundvleesuitgaven istussenhaakjesaangegevenwelkaandeeldezehebbenindetotaleEOGFL-lastenvandeafdelingGarantievoor landbouwprodukten.

Tabel 2.5

Jaar

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990b)

EOGFL-uitgaven van de afdeling Garantie aan de verschillende instrumenten van het rundvleesbeleid
in de
EGover 1977-1990 (in miljoenen ECÜ's)
TotaleE06FLuitgavenaan
rundvleesa)
468 (6,9)
639 (7,2)
905 (8,7)
1363 (12,0)
1437 (12,9)
1159 (9,3)
1736 (10,9)
2547 (13,8)
2746 (13,9)
3482 (15,8)
2148 (9,2)
2825 (9,8)
2429 (9,3)
2187 (7,8)

uitgavenaan
restituties
132
145
327
715
825
643
828
1393
1339
1219
878
1303
1343
977

opslag

premies

291
413
504
504
393
342
632
815
1094
2030
1050
1064
663
472

41
77
74
143
219
165
194
340
313
237
220
458
423
738

a)Tussenhaakjesstaandeuitgavenaanrundvlees alspercentages
vandetotaleEOGFL-uitgavenvandeafdelingGarantieweergegeven;b)Raming.
Bron:DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap,diversejaren.

Indejarentachtig zijndebudgetlastenvandeGemeenschap
voorrundvlees sterktoegenomen.Zoliggende3,5miljardECUaan
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uitgavenin1986meerdan250procenthogerdandiein 1980.Bijnazestigprocentvandetotalerundvleeslasten isveroorzaakt
doordehogeinterventievoorraadvandatmoment (740.000ton
openbareinterventie,en150.000tonparticuliere opslag).Het
invriezenleidttothogeopslagkosten.Bovendienheeft ingevroren
vleeseenveellagerewaardedanversvlees« zodatmethetbesluittotinvriezenreedseenwaardeverliesontstaat.Deopgeslagenhoeveelhedenwordeninhetalgemeenweertamelijksnelverkocht» meestalmetbehulpvanexportrestitutiesnaarhetbuitenland.Deexportrestitutiesvormendaarmeeeveneenseenbelangrijk
deelvandetotalerundvleesuitgaven.Vooralindeperiode19801985washetaandeelvanderestitutiesgroot;hetvarieerdetoen
van48tot57procent 1).Deinstellingvandemelkquotering
heeftbijgedragen totdetoenamevanderundvleesuitgaven.In
feitevindt eengedeeltelijke "verplaatsing"plaatsvanuitgaven
voorzuivelproduktennaaruitgavenvoorrundvlees.
Vanaf 1987iseenafnamevandelastenvoorderundvleessectorteconstateren,welketoegeschrevenkanwordenaaneenreductievandeinterventievoorraden.Eenuitzonderinghieropvormt
hetjaar 1988,waarindeinterventievoorradenversneldwordenafgeschreven.Ditbetekentdateendeelvanhetwaardeverliesbij
verkoop inlaterejarenreedsinditjaarwordt geboekt.
HoeweldeEOGFL-uitgavenaanpremiesslechtseenbescheiden
deeluitmakenvandetotalerundvleeslasten 2), zijnzena 1987
-zowelabsoluut enrelatief -toegenomen.Hierinkomtdeverschuivingvanprijssteunnaardirecte inkomenstoeslagen aande
producent -alsgevolgvanderundvleeshervorming inapril 1987totuitdrukking.

2.4 Situatieopwereldmarkt
2.4.1 Inleiding
Indezeparagraafwordt ingegaanopdepositievande£6op
dewereldrundvleesmarkt.Daarbijwordtmetnamedehandelmet
derdelandenonderzocht.DeexportpositievandeGemeenschap
wordtgeanalyseerd aandehandvan (recente)ontwikkelingenopde
wereldmarkt. Paragraaf 2.4.3 gaatinophetaandeelvandeEGin
detotalewereldproduktievanrundvlees.Ook internationale
prijsontwikkelingenzullenimpliciet aandeordewordengesteld.
2.4.2 HandelspositieEG
Intabel2.6wordendeEG-importenenexportenvan rundvlees
overdeperiode 1974-1989weergegeven.Hierbijwordt zowelreke-

1) Eind jarenzeventigvarieerdenderestitutie-uitgaven rond
dertigprocentvanhettotaal.
2) Gemiddeldongeveertienprocent over1984-87.
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ning gehoudenmet levendedieren (omgerekendnaargeslachtgewicht)alsmetvlees (vers,gekoeld,bevrorenenconserven).Om
hetbelangvandehandeltussendeEG-lidstatenonderling aante
geven,zijndeimportenenexportengesplitst ineenintraeneen
extra gedeelte.Het saldovandetotaleimporten enexporten
wordt apartgeïllustreerd infiguur2.4opdevolgendepagina.
Het aandeelvandeintrahandelindeimporten ligtvrijstabieltussen75en80procent.Tenaanzienvandeextra-import kan
wordenopgemerkt, datdezehoeveelhedengrotendeelsonderspecialevoorwaarden indeGemeenschapwordenIngevoerd (paragraaf2.2.3)1).
Deintra-enextrahandelvandeexportenvertonenveelgrotere fluctuatiesindeonderzochteperiodedandievandeimporten.Vanaf 1980slaatdeEG-handelmetderdelandenomineenexportoverschot.Detoenamevanhetexportvolume isvoornamelijk
veroorzaakt doordestijgendeproduktiealsgevolgvandemarktondersteuning.Deeconomische crisisindebeginjarentachtig
heeft eennegatief effectgehadvoordebinnenlandsevraag.De

Tabel 2.6

Import enexport (levende dieren en
totaal rundvlees)
van de EG over 1974-1989 (x 1000 ton geslacht
gewicht)

Jaar

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

intra

extra

totaal

963

350
255
365
347
369
490
356
364
440
448
437
489
465
496
517
508

1313
1533
1244
1385
1462
1924
1825
1717
1838
1860
1843
2056
2135
2193
2069
2290

1278

879
1038
1093
1434
1469
1353
1398
1412
1406
1567
1670
1697
1552
1782

Bron: Detoestand
ren.

1)
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Export

Import

vandeLandbouwin

intra

extra

totaal

963

214
232
273
171
187
300
642
662
482
603
790
805

1177
1510
1152
1209
1280
1734
2111
2015
1905
2031
2196
2354
2849
2604
2502
2820

1278

879
1038
1093
1434
1469
1353
1424
1428
1406
1549
1681
1695
1718
1795

1167

909
784
1025

deGemeenschap,diverseja-

Intotaalkomtjaarlijkscirca233.000tonaanvers,gekoeld,bevrorenenconservenonderspecialevoorwaardennaar
deEG,naast 260.000stuksaanlevendrundvee.

grotereexportvoorradendiezototstandkwamen,werdenmetbehulpvanhogerestitutiesopdewereldmarkt afgezet tegenconcurrerendeprijzen.Na 1985neemthetoverschotnog sterkertoe.Dit
wordtmetnameveroorzaakt doorextraafzetuit deinterventievoorradenaanOost-EuropaenRusland (7procentvandeuitvoer
naarderdelandenin 1987)enaanBrazilië (eveneens 7procent in
1987).
TraditioneelzijndelandeninhetNabijeenMidden-Oosten
(28procentvandetotaleuitvoernaarderdelandenin 1987)en
Egypte (20procent in1987)debelangrijksteafnemersvandeGemeenschap indejarentachtig.Hoewelietsmindervanbelang,
wordtookgeëxporteerdnaardeEuropese landenvanhetMiddellandse-Zeegebied (8procent in 1987),Noord-Âfrikaanselanden
(6procent in1987)enLibië (20procentvanuitvoervanlevende
dierenin 1987).Inditverbandkanwordenvermeld datdevraag
vanuithetNabijeenMidden-OostenenvanuitNoord-Afrikais
sterkgestegendankzij deolie-inkomsten.
Infiguur2.Awordt deontwikkelingvandeGemeenschapvan
netto-importeur naarnetto-exporteur grafischweergegeven.Het
gedeeltevandelijnonderdejaar-astoontdejarenaanwaarin
deGemeenschapeennetto-importeurvanrund-enkalfsvlees is.De
positievandeEGindetotalewereldhandelvertoont indeloop
dertijdeenbelangrijkeverschuiving.Intabel2.7wordendeexportenvandebelangrijkste aanbiedersgepresenteerd.Deaandelen
vandeverschillende exporteurs indetotalewereldhandelworden
aangegeven intabel2.8.

jaar

Figuur 2.4

Ontwikkeling van de EG-netto-importen van rund- en
kalfsvlees over de periode 1974-89 (x 1000 ton)

Bron:DetoestandvandeLandbouw indeGemeenschap,diversejaren.
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Uitdetabellenblijkt,datdeaandelenvanbepaaldeexportgebiedenIndewereldhandelbehoorlijkzijngewijzigd overdeonderzochteperiode.VooraldepositievandeEuropeseGemeenschap
isindezeopvallend.Delaatstetwintigjarenishaaraandeelin
detotalewereldhandelsterktoegenomen,watnauwsamenhangtmet

Tabel 2.7

Export van totaal rundvlees (vers, gekoeld en bevroren) van de belangrijkste
exporteurs (x 1000 ton)
Jaar

Exporteurs

EG*)
Australië
Nieuw-Zeeland
Brazilië
Argentinië
Verenigde-Staten
Overigelanden
Totaalwereld *)

1970

1975

1980

1982

1984

1986

1988

262
328
178
98
352
9
580

196
417
192
5
75
21
530

527
580
216
6
200
64
654

336
542
233
94
245
79
728

566
452
187
115
84
106
673

936
477
193
80
84
174
879

615
641
278
169
87
225
658

1807

1436

2247

2257

2183

2823

2673

*)ExclusiefEG-intrahandel.
Bron:FAOTradeYearbook,diversejaargangen;voorEG:Eurostat.

deveranderingvandeGemeenschapvannetto-importeur naarnettoexporteur.VooraldetraditioneleZuidamerikaanseaanbieders
(BraziliëenArgentinië)verlorenindeEGeenbelangrijke afzetmarkt;bovendienkregenzeeennieuwe concurrent opandereafzetmarkten (VanBerkum, 1992).Hunaandeelisdanooksterkafgenomenindetweelaatstedecennia 1).Inditcontinentwordtbovendieneenpolitiekgevoerd,diedevraagnaarrundvleesvialageprijzenstimuleert ("cheapbeefpolicies"),enzodeexportmargesverkleint.Sinds 1976importeert bijvoorbeeld Brazilië
daaromrundvleesuitdeEG,ensindsbegintachtiguitdeVerenigdeStaten.DeexportcapaciteitvanArgentiniëwas inhetmiddenvandejarentachtigbovendienbeperkt alsgevolgvandegrotekoeien8lacht (doordroogte).
Australië isindemeestejarendegrootsteaanbiedervan
rundvleesopdewereldmarkt.Inhetmiddenvandejarentachtig
heeft zehaarkoppositietijdelijkafmoetenstaanaandeEG,die
haarafzetvoornamelijkmetbehulpvanrestitutiesvergroottevia
extraverkopenuit deenormeinterventievoorraden.

1)
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In 1988ishetexportaandeelvanBraziliëechterweertoegenomen.Ditwordtvoornamelijkveroorzaakt omdathetEG-aanbod opdewereldmarkt sterkverminderdis.

Tabel 2.8

Aandelen (X) ±n vereldrundvleeshandel
rijkste
exporteurs
Jaar

Exporteurs

EG*)
Australië
Nieuw-Zeeland
Brazilië
Argentinië
Verenigde-Staten
Overigelanden
Totaalwereld *)

van de belang-

1970

1975

1980

1982

1984

1986

1988

15
18
10
5
19
1
32

14
29
13
0
5
1
37

23
26
10
0
9
3
29

15
24
10
4
11
4
32

26
21
9
5
4
5
31

33
17
7
3
3
6
31

23
24
10
6
3
8
25

100

100

100

100

100

100

100

*)ExclusiefEG-intrahandel.
Berekenduit:FAOTradeYearbook,diversejaargangen;voorEG:
Eurostat.

Opvallend indetabellenzijndezowelabsolutealsrelatievetoenamesvandeexportenuitdeVerenigdeStatenin 1988.Dit
heefttemakenmetdetoenamevandewereldhandelalsgevolgvan
eenverruimingvanhetimportquotumvanJapan,waarvanvooral
Amerika geprofiteerdheeft.
Debelangrijkste importeuropdewereldrundvleesmarkt is
overigensdeVS.Meerdaneenkwartvandetotalewereldhandel
wordt -ondanksdeabsoluut groteeigenproduktie -indeperiode
1970-1988geëxporteerdnaardeVerenigde Staten 1).Hiernanemen
deEG,JapanenUSSRdegrootsteposities inmetiedereenimportaandeelvanongeveernegenàtienprocent (VanBerkum, 1992).
2.4.3 Handelversusproduktie
Dewereldmarktvoorrundvlees (exclusiefEG-intrahandel)is
-mededoordeprotectionistischemaatregelen -beperktvanomvang invergelijkingmetdewereldproduktie.Hetaandeelvande
handelbedraagt indejarentachtigsteedsvijfàzesprocent
(tabel2.9).
Vergelijkingvandejaren 1975en 1986laat zien,datdewereldhandelbijnaisverdubbeld (97procent),terwijldewereldproduktieslechtsmet zevenprocent istoegenomen.Degestegen
handelenproduktieopwereldniveaukanonderanderewordenverklaarduitdegestegenproduktieenhandelindeEG (metrespectievelijk 15en650procent),enindeUSSR.

1)

In 1988zijnnietalleendeexportenvandeVS,maarookde
ImportennaardeVStoegenomen (absoluut +12Z).
37

Tabel 2.9

Totale wereldrundvleesproduktle
en -handel In 1000 ton
en de handel als percentage van de produktie
Jaar
1975

1980

1982

1984

1986

1988

1989

Totaalhandel*) 1436 2247 2257 2183 2823 2673 2759
Totaalproduktie 45447 44945 47009 46913 48700 49700 48920
Aandeelhandel (Z) 3,2

5,0

4,8

4,7

5,8

5,6

5,4

*)ExclusiefEG-intrahandel.
Bron:FAOTradeYearbook,diversejaargangen;Detoestandvande
landbouwindeGemeenschap,diversejaargangen.

VooralhetgevoerdeprotectionistischeEG-rundvleesbeleid
heeft dehandelgestimuleerd, endaardoorverschuivingen inde
wereldhandel teweeggebracht.Ookspelenfactorenalsdelange
produktiecyclu8vanslachtvee,enhetklimaat eenrolindefluctuatiesopdewereldmarkt. Inditverband zaleensituatievan
oplopendeprijzendeproducenten doenbesluitenhetaanbodte
verhogen.Voorwaardehiertoe iseenvergrotingvandeveestapel.

Tabel 2.10

Wereldproduktie en produktie (totaal
de voornaamste rundvleesproducerende
(x 1000 ton)

rundvlees) van
landen

Jaar

Producent
1975

1980

1982

1984

1986

1988

1989

EG*)
VS
USSR

6617 7023 6654 7507 8071 7681 7461
11271 10093 10425 10929 11214 10879 10736
6496 6720 6617 7200 7840 8400 8450

Wereld

45447 44945 47009 46913 48700 49700 48920

*)1975:EG-9; 1980-1984:EG-10; 1986-1989:EG-12..
Bron:Detoestandvandelandbouw indeGemeenschap,diverse
jaargangen.

Opkortetermijnzalditjuisteenafnamevandeproduktieenwereldhandelbetekenen,meteenextraprljstoenamealsgevolg1).

1)
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Opkortetermijn isdeprijs-aanbodelasticiteitgering;op
middellange termijnwordt dezerelatiefhoog.

Integenstelling tothetaanbod,heeftdebinnenlandseE6vraagnietvanhetbeleidgeprofiteerd.Dezeinstabiele interne
vraag-enaanbodverhoudingwordt infeiteafgewenteldnaardewereldmarkt, zodat fluctuerendewereldmarktprijzenhetgevolgzijn.
Debinnenlandse onevenwichtighedenwordenimmersnietvia interne
prijsaanpassingengecorrigeerd,maarviadeingesteldehandelsregelingen.Deenormevoorradendiehiervanhetgevolgzijn,worden
opdewereldmarkt afgezetmet subsidies.Doordat dewereldmarkt
eenkleineomvangheeft,leidtdittotscherpeprijsdalingen;dit
noodzaakt tothogeexportrestituties.Omgekeerdwordtdebinnenlandserundvleesmarkt afgeschermdvanvraag-enaanbodontwikkelingenopdewereldmarkt;viagrensprotectieswordeninternationaleprijs8chommelingen slechtsbeperkt doorgegeven.
Overigens ishetnietalleendeEGdiedeinternemarktbeschermtmethandelspolitieke elementenalsinvoerheffingen,en
kwantitatieveenkwalitatieve restricties.AndersonenTyers
(1988)drukkendematevanprotectieuitviaderatiotussende
producenten-endegrensprijsvoorrundvlees.Volgensdezemaatstafbeschermt Japanzijnrundvleesproducentenhetmeest doorhen
in 1988ruimvijfmaaldeinternationaleprijstebetalen.Vervolgensontvangendeproducenten indeScandinavische landenen
indeGemeenschap respectievelijkvierendriemaaldegrensprijs.Hetverschiltussendeinterne-eninternationaleprijsin
deVerenigdeStatenisrelatiefklein (30procent).Dematevan
ondersteuningblijkt eveneensuitdehoogtevandePSE's("ProducerSubsidyEquivalents")-dehoogtevandesteunuitgedrukt als
percentagevanhet interneprijsniveau -,welkedoordeOESO
(1990)berekend zijnvoorrund-enkalfsvlees 1).Zobedroegen
dezePSE'sin 1987voorJapan,deEGendeVS respectievelijk
61procent, 46procent en37procent.Traditionele exporteursals
Australië enNieuw-Zeelandwordendaarentegennauwelijksbeschermd,enArgentinië enBraziliëhebbenzelfsnegatievePSE's.
IndezeZuidamerikaanselandenwordendeproducentennamelijkbelasttengunstevandeconsument.
Regelingenomtrentkwaliteitengezondheidvanrundvlees
hebbenvaakaanleiding gegeventothandelsoorlogen.Zezijnbovendienonderanderedeoorzaakvoorhetbestaanvaneenbeperkt
aantalhandelsstromen, zodat infeitesprakeisvansegmentenop
dewereldmarkt (VonMassow, 1984;Hubbard, 1980)2).ZomagEGrundvleesnietwordenuitgevoerdnaarJapanennaardeVerenigde
Staten,vanwegedeeventueleaanwezigheidvanmond-en-klauwzeer
indeGemeenschap.Zoalseerdergenoemd,liggendebelangrijkste

1) Voorderundvleessectorvallendevolgendemaatregelenonder
dePSE's:hetdualeprijssysteem (markt-eninterventieprijzen), importquota,variabeleimportheffingen, exportrestitutiesenpremies.
2) Zulkesegmentenkunnenookhetgevolg zijnvanvroegerekolonialebetrekkingen.
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afzetgebiedenvandeEGdanookinOost-Europa,hetMidden-Oosten
enNoord-Afrlka.EenandervoorbeeldvaneenbelangrijkedeelmarktvoorrundvleesbetreftdehandelsstroomvanAustraliënaar
deVS.
Uittabel2.10blijktverder,datdeVSdegrootsteproducentvanrundvlees isindeonderzochteperiode (23procent).De
aandelenvandeEuropeseGemeenschapendeUSSR lopenindit
tijdvakniet zoveruiteen (circa 15à 16procent).
Hetaanbodopdewereldmarkt neemt totongeveer 1988toe.
Aanvankelijk isdithetgevolgvandegunstige internationale
rundvleesprijsaanheteindvandejarenzeventig.Anderzijds
hebbenmetnameindeVerenigdeStatengedwongen rundveeslachtingenplaatsgevonden inverbandmet dedroogte.
Inhetbeginvandetachtigerjarendaaldedewereldmarktprijsdoorenerzijdsdeeconomische crisisenanderzijds deafnamevanderundvleesvraaguitdeolielanden 1).Detoenamevande
EG-uitvoeralsgevolgvandesuperheffingheeft dezedalendetendensenigszinsversterkt.
Vanaf 1986stijgtdewereldmarktprijsechterweer.Aande
vraagkant isdetoegenomenJapansevraaghiervaneenbelangrijke
oorzaak.Aandeaanbodkant zijnechtermeerredenenvoordeze
stijgendeprijstevinden.Zospeeltvanaf 1988deproduktiedalingindeEGeenrol,omdatheteffectvandemelkquotering
zichtbaarwordt.IndeVerenigde Statenkanderundveestapelweer
wordenopgebouwd, omdatdedroogteperiodevoorbij is.Dezeopbouw
houdt overigensookverbandmetdeafloopvanhet "DairyTerminationProgram"2 ) .Vanwegehet feitdathetaanbod opkortetermijn inelastischis,gaatdezeopbouwineerste instantiegepaard
met produktiedalingen.Eenlaatsteneergaandeaanbodtendens is
zichtbaar inAustralië.Hierwordendeslachtgewichtenlaaggehoudenalsgevolgvandeaanhoudendedroogte.

1) Deinkomenselasticiteitvanrundvlees isrelatief elastisch
vergelekenmetdievananderelandbouwprodukten.Eenverminderingvanhet inkomenzaldevraagnaarrundvlees dussnel
doenafnemen.
2) Het "DairyTerminationProgram"isinapril 1986indeVerenigdeStaten geïntroduceerd, alsgevolgvanhetgrote
melkoverschot.Hetprogramma,datinaugustus 1987isbeëindigd,heeftgeresulteerd inbijna 1,2miljoen slachtingen
vankoeien.
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3. EEN MODELVOOR DE EG-RUNDVLEESSECTOR

3.1 Inleiding
Indithoofdstukwordt eentechnisch-economischmodelgepresenteerdvoordeEG-rundvleessector.Ditmodeliseenkoppeling
vanverschillende componenten,waarvandeonderlingesamenhangin
figuur3.1 isweergegeven.Indeloopvanhethoofdstukzullende
opbouwenontwikkelingvandecomponentenuitgebreid aandeorde
komen.Samenvattend kenthetmodelinput-,ontwikkelings-,en
outputgedeeltes,dierespectievelijk zijnaangegevenmet fase1,
2en3.Dataoverrundveestapels,prijzen,produktie, consumptie,
enhandel (fase 1)vormenhetbasismateriaalvoordeontwikkeling
vandetechnischecomponent (fases2aen 2b).Deze technische
component levertgegevensop (fase3a)voordeeconomischemodule
vanhetrundvleesmodel (fase2c).Uitdetechnischeeneconomischemodulesresulterentenslotteoutputvariabelenvoorrundveestapels,prijzen,consumptieenproduktievanrund-enkalfsvlees
(fase3b,c ) .
Deontwikkelingvanhettechnischegedeeltevanhetmodel
zalinparagraaf 3.2aandeordewordengesteld.Inditkader
wordt aandachtbesteed aandedata (fase 1),enaandeafleidingenvanzogenaamdeovergangsmatricesenovergangscoëfficiënten
(fase2a).Dezematricesencoëfficiënten geveninzicht inde
ontwikkelingvandeonderlingeverhoudingenbinnenderundveestapels,enindeontwikkelingvandegroottevandestapels.Een
rundveestapelvalt globaalintedelenineenmelkvee-enineen
vleesveegedeelte.Hetmelkveehouderijmodel (fase2b)vanPeerlingsenOskam (1987)maaktberekeningenvoordemelkveecomponent,enisgeheelgebaseerd optechnischecoëfficiëntenentechnischerelaties.
Vervolgenswordtbeschreven,welkeoutputvariabelenvanrespectievelijkhetovergangenmodelenhetmelkveemodel zijnopgenomenalsinvoergegevensvoordeeconomische component (fase2c).
Dezemodulemaaktberekeningenvoorhetvleesveegedeeltevande
totalerundveevoorraad 1).Viaeendynamisch,recursief stelsel
vanvergelijkingen enviaeentheoretische specificatievaneen
Lagrangeoptimeringsmodelwordt dezeeconomische component van
hetEG-rundvleesmodelafgeleid (paragraaf3.3).Hierinkomenzoweldeaanbodkant alsdevraagkantvanderund-enkalfsvleesmarkt aandeorde.Dekwantitatievebeperkingvandemelkproduktie,evenalsderelatievewinstgevendheidvandemelkveesector
tenopzichtevananderesectoren,maakthetbetrekkelijkeenvoudigomuitsprakentedoenovertoekomstigeontwikkelingeninde

1) Vleesveeishetcomplement vanhetmelkvee.
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Fase 1: input
Eurostat data

*'
Fase 2a:ontwkkeling
Overgangenmodel

<'
Fase3a:output
Vleesveeparameters

Verdelings-enopbouwparameters

Melkveeparameters

• '

Fase2b :ontwikkeling
Beschikbaarheid
produktiemiddelen

•

Technische melkveemodule

'

Fase2c: ontwikkeling

Economise;he
vleesveen-odule

Figuur 3.1

Fase 3b/c :output
Produktie
Consumptie
Prijzen
Rundveestapels

Onderlinge samenhang van de modules van het EG-rundvleesmodel

zuivelsector.Tenaanzienvandevleesveesector isdezetoekomst
mindereenduidig.Produktiebeslissingenindezesectorzijndaaromookafhankelijkvanhetgevoerdebeleid,envanopbrengstenenkostenfactoren.
Outputdatauithet technischeeneconomischemodeltezamen
geventenslotte inzicht indeteverwachtenontwikkelingenvan
respectievelijk derundveestapel,derund-enkalfsvleesproduktie, derund-enkalfsvleesconsumptie,enderund-enkalfsvleesprijzen (fase3).Berekeningenwordenuitgevoerdvoorzowelde
lidstatenafzonderlijk,alsvoordeEGalstotaal.Toetsingvan
hetmodelvindtplaatsvoordeperiode 1984-1990.Opbasisvan
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dezeuitkomstenwordenvervolgensverkenningengemaaktvoorde
toekomstigeperiode1991-1997.
Eenvolgendedoelstellingvanhetmodelbetrefthetnagaan
vaneffectenopdegenoemdeoutputvariabelen alsgevolgvanveranderingenvanbepaaldeexogenevariabelenofvanbepaaldebeleidsparameters.Dit soortanalyseskomtinhoofdstukvieraande
orde.

3.2 Produktie-technischemodule
3.2.1 Inleiding
Hettamelijkcomplexekaraktervandeproduktierelatiesbinnenderundveehouderij,endenietmindercomplexeverbandenmet
andere sectoren zijnbelangrijke factorengeweest indekeuze
vooreenmodelmatige opzetvanhetonderzoek.Met eenmodelwordt
beoogd de (belangrijkste)relatiesbinneneenbepaaldonderzoeksveld opeenvereenvoudigdemanierweertegeven.Indeloopder
tijd zijnalheelwatkwantitatieve studiesoverderundvleessectorverricht.AlsvoorbeeldenkunnendestudievanKippersluis
(1982)naarderundvleessector inNederland,hetdynamischemodel
voordeItaliaanse rundvleessectorvanBartola (1977),deanalysesvanderundveemarkt inWest-Duitsland (Rüther, 1978;Drouet
enMahé, 1977)eninBelgië (Viaene, 1977;Hellemans, 1986)wordenaangehaald.OokkunnenFolwellenShapouri (1977)enSchmidt
(1977)wordengenoemd.Zijhebbenrecursievemodellenopgesteld
voorrespectievelijkdeVerenigde Statenenhet Verenigd-Koninkrijk.Vaakbetreft hethierechtermodellenmet eensterkpartieelkarakter,omdat zegebaseerd zijnoplandenstudies,waarbij
relatiesmethetbuitenland buitenbeschouwingblijven.Indit
kadermoeteneveneensdewerkenvanArregui (1986),envanWolfgarten (1986)wordengenoemd;dezeauteurshoudenwélrekening
met£6-relaties.Hunmodellenhebbenechterooknadelen,zoalsde
eenzijdigenadrukophetafleidenvanprijsrelatiesdoorWolfgarten,endeuniformeopzetvanhetEG-modelvanArregui,datgeen
rekeninghoudtmet deverschillendeproduktiestructurenvande
lidstaten.
Het inzicht inderundvleessector zoubetrekkingmoetenhebbenopalleafzonderlijke lidstatenvandeEuropeseGemeenschap,
alsmedeophettotaalvandeEG.Desituatieopde rundvleesmarkt
wordtvoornamelijkgestuurd doorhetGemeenschappelijk Landbouwbeleid.Daarnaast ishetbinneneenbepaalde lidstaatwelmogelijkomeventueelaanvullendebeleidsmaatregelen tenemen.Zo
wordt devariabele slachtpremieinGroot-Brittannië deelsuithet
EOGFL-garantiefondsgefinancierd,endeelsuitnationalemiddelen.Eenandereredenomdelidstatenafzonderlijktebekijken
betrefthetvoorkomenvanverschilleninproduktiestructuurtussendelanden.Het iswenselijkdatdelidstatenopeenzelfdemanierbehandeldworden;ditvereist consistentie inhetbeschikbaredatamateriaal.Eurostat-datablijkenvoorditdoelhetmeest
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geschikt tezijn.JaarlijkswordendoorhetStatistischeBureau
vandeEGveledatauitdelidstatenverzameld, geordend enin
publikatiesnaarbuitengebracht.Ditmaaktvergelijkend onderzoektussendelandenmogelijk.
Indezerundvleesstudiewordtgewerktmetjaarcijfers.Met
behulpvankwartaal-ofhalfjaarcijferszoudenookeventuele seizoenscycli (levenscyclusvanrundvee,slacht-engeboortecyclus
endergelijke)inkaartkunnenwordengebracht.Zulkegedetailleerdegegevenszijnechternietvoorallelidstatenindezelfde
matebeschikbaar.
Eenvandeuitgangspuntenvoordeontwikkelingvanhet rundvleesmodelishet systeemvanvoortdurend sluitendebalansenvoor
veeenvlees.Doormiddelvanzogenaamdejaargangen-ofovergangenmodellenkunnenderelatiesbinnenderundveestapelwordenbeschreven (inhetvervolgwordt steedsvanovergangenmodellengesproken),meteenonderscheidnaardevolgende zevencategorieën
rundvee:
1. kalverenjongerdan 1jaar;
2. stierenenossenvan 1tot2jaar;
3. pinkenenvaarzenvan 1tot2jaar;
4. melkkoeien;
5. zoogkoeien;
6. stierenouderdan2jaar;
7. vaarzenouderdan2jaar.
Elkecategorieveedoorloopt tijdensdelevensduureenaantalmogelijke fasen.Figuur3.2geefteenvereenvoudigdeweergave
vandewerkelijkheidvanenkelebiologische relatiesbinnende
veestapel;Deproducentmoetindezesituatieelkjaaropnieuw
beslissen,ofeenbepaald rundovergaatnaareenanderevoorraadgrootheid (uitstelvanproduktie),ofdathetrundvee inde
slachtverdwijnt.
Figuur3.2 isvervolgensuittebreidenmetdeinstroomgrootheidimport,enmetdeuitstroomcomponentenexport en destructie.
Dithoudt Impliciet indat ietsmoetwordengezegdover
onderlingerelatiestussenvoorraadgrootheden,enoverrelaties
tussenvoorraad-enstroomgrootheden.Binnendebeschikbaredata
isgeenhogegraadvandesaggregatieaanwezig.Degroottevan
bijvoorbeeld detotalekalverenstapel ineenbepaald jaarisuit
destatistiekenbekend,maaroveropbouwc.q.verdelingvandeze
stapelwordtnietsgeregistreerd.Dezeproblematiek isvanzelfsprekendookreedsineerderestudiesaanhet lichtgekomen.Met
behulpvanregressietechnieken hebbenFolwellenShapouri (1977)
voorraadvergelijkingen geschatvoorvleeskoeienenrundveevan
ééntottweejaar (vaarzenenstierentezamen)indeVerenigde
Staten.Dezelfde soorteconometrische techniekenwordt gebruikt
doorRüther (1978)omverklaringentevindenvoordevoorraden
melkkoeien,slachtrunderen enjongvee inWest-Duitsland, endoor
Kippersluis (1982)bij zijnmodelterverklaringvanaantallenontwikkelingvanNederlands rundvee.Tenbehoevevaneenvoor44

spellingvanbetmelkaanbod InEngelandenWales construeerde
Rayner (1978)produktierelatlesvoorkoeien,vaarzenenvaarskalveren.Viaeenkoppelingvanmechanische!biologischeeneconometrische relatiesiseenmelkaanbodmodel opgezet.
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Alsnadeelvandezestudieskanwordengenoemd,datslechts
eenbepaald gedeeltevanderundveestapel (zoalsalleenhetvee
bestemdvoordemelkproduktiebijRayner)wordt onderzocht,en
dannogvaakopeenhoogaggregatieniveau (bijvoorbeeld alle
slachtrunderentezamen).Hetfeitdatdenadruksteedswordtgelegdopéénlandinplaatsvanopalle lidstateniseenaleerder
genoemd punt.HetmodelvoordeEG-9vanArregui (1986)komtweer
enigszins tegemoetaandezenadelen.Arreguibeperkt zichbijhet
schattenvanvoorraadrelatiesvanderundveestapeltoteenonderverdelingnaarmannelijk-envrouwelijkvee.
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Alsgrootstebezwaar tegenaldezestudieskantenslotte
wordenaangevoerd datheteconometrischemodellen zijn.Metbehulpvanregressieanalysesisslechtseengedeeltevanvoorraden
enstroomgrootheden aanbepaaldeverklarendevariabelentoete
wijzen.Hetblijkt dateen-vaakaanzienlijk -restantmoeilijk
bijbepaaldenoemersc.q. factorenisondertebrengen.Alsoorzakenvoordit laatstekunnenmogelijktrendbreuken -zoalsbeleidshervormingen -wordenaangewezen.Vanzo'ntrendbreuk isook
sprakeindeonderzoeksperiodewaarop dezestudiebetrekking
heeft.Het isdannietjuistomdetoekomst tevoorspellenaande
handvandetoestand inhetverleden;regressieanalysevaltdan
infeiteafalsvoorspeltechniek,ookalkunnenmet dummyvariabelenaltijdnogcorrecties ingedragwordenaangebracht.Demanier
waaropbijvoorbeeld degenoemdemaatregelen indezuivelingrijpenopopbouwenverdelingvanderundveestapel enerzijds,enop
hetverloopvandetoekomstige rundvlees-enkalfsvleesproduktie
anderzijds,moetviaanderewegenwordennagegaan.Alsbasisvan
deberekeningen isgekozenvoordeontwikkelingvan zogenaamde
overgangenmodellen,waarinEurostat-dataovervoorraad- en
stroomgroothedenwordengedesaggregeerd.Viaproportioneleverdelingenc.q.toewijzingenvandezedatawordendemeestverwachte
waardenvanvoorraad-enstroomparametersafgeleid.Ineenaantal
gevallenblijkt degebruiktedataniet consistent tezijn.Met
behulpvandeRAS-methode (Stone, 1963)-eeniteratieveproceduredieinbijlage 1naderwordt toegelicht -wordendezedatazodaniggecorrigeerd, datbevredigendeuitkomstenresulteren (paragraaf 3.2.2).Deniveausvandeafgeleideparameterswordentenslottemet eenclustertechnlekgetoetst opstabiliteit.Met deze
techniekkaneveneenswordenaangetoond, datdeparametersvan
jaartotjaarkunnenverschillen alsgevolgvanbijvoorbeeldbeleidshervormingen (paragraaf 3.2.4).
3.2.2 Overgangenmode1
Tijdenseenjaarkaneenbepaalde categorie rundveenaareen
andere categorieovergaan;bovendien isovergangmogelijknaar
stroomgrootheden.Erzijngeenofficiëlecijfersaanwezigoverde
manierwaarop dezeverdeling ineenjaarheeftplaatsgevonden.Om
hierintocheniginzicht tekrijgen,wordendewélbekendedata
overvoorradenenstromeninderundveesector (diederandwaarden
vanhetovergangenmodelvormen)gedesaggregeerd; devoorraad-en
stroomgroothedenwordenverdeeld inopbouw-enverdelingselementenenvullenhiermeedecelovergangenvanhetmodel.Opdezemanierwordt inzichtverkregenindetoestandwaarineenbepaald
dierzichopeenbepaaldmomentvanhetjaarbevindt.Deovergangenzijndusgekoppeld aanhetdoorlopenvandefasesvandelevenscyclusvanrundvee.Het geheelvanrandwaarden encelovergangenwordt aangeduid alseenovergangenmodel (figuur3.3).
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Tertoelichtingopdesymbolen Infiguur3.3hetvolgende:
*ij,t-l/t

Z«XJJt

"celovergangvan1Inperiodet-1 totjInperiodet;
1- 1...n rijen
j - 1...m kolommen
-randwaarde 1Inperiodet;ditIsdesomvan
alleelementenjvanrij1 (X^)

SiXy t_i -randwaardejinperiodet-1;dit isdesomvan
alleelementenivankolomj (X ,)
s

i Xi.t

somvanallerijtotaleniinperiodet

r

J xJ,t-i

somvanallekolomtotalenjinperiode t-1

Hetvullenvandeelementenvandematrixvindt alsvolgt
plaats.Indienmogelijkwordendecelovergangen
deterministisch
bepaald.Dithoudt in,datbepaaldedatakennis-zoalsoverhet
aantalgeïmporteerdekalveren -rechtstreeks aaneenbepaald celelement istoetewijzen.Inhetgevaldatdezetechniekniet
toepasbaar is,wordt overgegaantotinvullingviade
meest-verwachte-waarde
methode. Deze methodeisgebaseerd opdeveronderstellingdatdeopbouwvanc.q.verdelingovereeneindvoorraad X
injaart,evenredigplaatsvindt aandeverhoudingenvandeze
eindvoorraad Xinjaart-1tenopzichtevandetotalevoorraad in
jaart-1.Informulevorm:
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Inbijlage 1wordt eeneenvoudigvoorbeeld van bovengenoemde
techniekuitgewerkt.Ter illustratie isverder deeindmatrix van
het overgangenmodelvoorNederlandvoorjaargang 1983-84weergegeven.Ookdemogelijkheden omproblemenmet inconsistent datamateriaaloptelossenkomenindezebijlage aandeorde.

3.2.3 Overgangscoëfficiënten
De afgeleide overgangswaarnemingen kunnenvervolgensworden
gerelateerd aande geaggregeerdevoorraadwaarden (randwaardenvan
het overgangenmodel).In formulevorm:
^J.t-i/t
Cij.t-l/t n

0 < C tj < 1

(2)

rX
iJ,t-l
i-1

waarin
Ctj-overgangscoëfficiënt ij inperiode t-l tott
De overgangscoëfficiëntendieop dezemanierwordenberekend, gevenhet relatievebelangvan eenbepaalde overgang weer
ten opzichtevan eentotalevoorraad- of stroomgrootheid.In bijlage 2iseenmatrixmet zulkeovergangscoëfficiënten afgeleid
voor Nederland voorjaargang 1983-84.
Eenzelfde soortwerkwijze opbasisvanMarkov-ketens isgebruikt doorLuke Chan (1981)met betrekking tot deveesector in
Canada.Via demulti-logit regressieanalyse, die rekening houdt
met het gegevendat deovergangscoëfficiënten tussen 0en 1moeten liggen,wordt de totalevoorraad van eenbepaalde categorie
vee simultaanverdeeld over slacht, export envoorraadgrootheden.
Hierbijwordt rekening gehoudenmet economische-en biologische
beslissingsfactoren. De schattingsanalyse isgebaseerd op deperiode 1958-1972voor zowelhetvoorraad- alshet stroomgedeelte.
Het voordeelvande studievanLuke Chan isdat economische factorenwordenmeegenomen ineenop zichzelf alsmechanisch bekend
staandMarkovmodel.OokDurham enLee (1987)noemen inhunKoeweit-pluimveestudie eenMarkov techniekeigenlijk ongeschikt als
verklaringvoor actueelgedrag.Zij prefereren daarom eveneens de
multi-logit-techniek.Inonzerundvleesstudiewordenvoor deafleidingvan deovergangsparameters desondanks geen economische
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factorengebruikt.Enerzijdsisnamelijkmaareenbeperktaantal
coëfficiëntennodigvoordeopzetvandemelkvee-envleesveemodules (paragraaf 3.2.5),anderzijdsiservoorgekozenopbrengsten,kostenenbeleidsfactorenpasmeetenemenindeeconomischecomponentvanhetmodel.
Overgangenmodellenkunnenwordenafgeleidvoorallejarenen
landenwaarvandatabeschikbaar zijn.Indezestudiebetekent
dit,dat zulkemodellenontwikkeld zijnvooralle afzonderlijke
lidstatenvandeEG-9overdeperiode 1972-1990,alsmedevoorde
EG-10alsgeheel.Vanaf 1982kunnenovergangenwordenberekend
voorGriekenland, terwijlvoorSpanjeenPortugalpasvanafcirca
1985eendatareeksbeschikbaaris.
Toetsingvandeovergangscoëfficiëntenkanniet plaatsvinden
aandehandvanbestaanddatamateriaal,omdatdit soortdesaggregatiessimpelwegnietwordtverzameld.Slechtsviade literatuur
kaneniginzichtverkregenwordenoverdewaardevaneenbepaalde
coëfficiënt.Zoblijktdecoëfficiënt diedeafvoervankoeienin
Nederland aangeeft (circa0,25 indeonderzochteperiode),overeentekomenmet studieresultatenvanStellingwerf (1977)en
DeBoer (1977).Eenandervoorbeeldbetreftdeinstroomvanvaarzennaardemelkveesector.DebevindingenvanRoemen (1990)met
behulpvanzijnbalansmethodekomenovereenmetderesultatenvan
onzeLEI-studie.Indemeestegevallenisoverdewaardevaneen
bepaaldecoëfficiënt echternietsbekend;ditgeldt inhet bijzondermetbetrekkingtotderesultatenvoordeoverigelidstaten.Tochishetinteressant teonderzoekeninwelkematecoëfficiëntenreagerenalszichexterneofinterneveranderingen in
factorenvoordoen.Ditonderzoeknaardestabiliteitvandeovergangenwordt indevolgendesubparagraaf behandeld.
3.2.4 Clustermethode
Externeeninterneveranderingen infactorenwordenbijvoorbeeldveroorzaakt doorziektesbinnendeveestapel,doorhet
weer,endoortechnischeeneconomischeaanpassingen.Eenveranderingineenfactordoetzichnietaltijdinelklandtegelijk
ofindezelfdematevoor,zodatdematevanveranderingen incoëfficiëntennieteensluidendhoefttezijn.Inditverband ishet
nuttigteanalyserenopwelkewijzedeverschillende quotumaanpa8Singenindejarentachtigvan invloed zijngeweest opdeniveausvandeovergangen.Hetingrijpenvandequotering opde
melkveestapel zoutotuitingmoetenkomenindeovergangscoëfficiënten.Vooraldecoëfficiëntendievaninvloed zijnopdeopbouwenverdelingvandemelkveestapel zoudeneen schommeling
moetenvertonen.Naeenopgelegdebeperkingvandemelkproduktie
zullenzeopkortetermijnnamelijkdalen,omdatmindermelkvee
hoeft tewordenaangehouden.Opdelangeretermijnzullendecoëfficiënten-bijgelijkblijvend quotum-waarschijnlijkweerin
evenwichtkomen.
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Deinstellingvandesuperheffing zalperEG-lldstaateen
verschilteziengevenindematevanveranderingvandeovergangscoëfficiënten.Aanditverschildragendevolgende factoren
bij:
debestaandeproduktiestructuurineenlandvoordat desuperheffing inwerkingwerdgesteld.Teverwachten is,datde
reactievandemelkveehouderij zalafhangenvandiestructuur.Overdeperiode 1984-1990iseendalingvanhetmelkvee zichtbaar,omdatminderkoeienwordenaangehouden.In
Nederlandwordt derelatieve afnamevanditmelkvee gecompenseerd dooreenrelatievetoenamevanhetaantalvleeskalveren;ditiseengevolgvandereedsaanwezigeproduktiestructuur.Tot 1984isdezenamelijkgericht opdemelk-en
kalf8vleesproduktie (zieookdeWRR-studievanMeesteren
Strijker, 1985).Analysevandeovergangscoëfficiëntentoont
aan,dat -naastNederland -ookBelgië-Luxemburg, DenemarkenenGroot-Brittannië eenrelatiefgrotemelkveehouderij
hebben.Dekalvermesterljheeft eenbelangrijkepositiein
metnameWest-Duitsland,Nederland,DenemarkenenIerland;
derundvleesproduktievanvolwassendierentenslotte isdominant aanweziginFrankrijk,Ierland enGroot-Brittannië
(VanLeeuwen, 1988)1).
Deomvangvandeopgelegdebeperkingvandemelkproduktie;
metnameopkortetermijnkanditgrote reactieverschillen
opleveren,daarhetenelanddeproduktieveelsterkermoet
inkrimpen tenopzichtevandejarenvóór 1984danhetandere.Inditverband istevensdegrootste reactieteverwachteninlandendietot 1984hunproduktiehet sterkstuitbreidden (zoalsNederland).Dezeopgroeigerichte landen
zullenrelatiefmeermoeten inkrimpen.Oplangeretermijn
zullendecoëfficiënten zichtussendelandenonderling
waarschijnlijkweernaarelkaartoeontwikkelen;hetevenwicht zalineenlandmeteeninkrimpende melkproduktie
overigensopeenanderniveauliggendanineenlandmeteen
toenemendemelkproduktie.
Eenmethodediegeschikt isomaantetonendatdewaarden
vanbepaaldevariabelen inbepaaldejarenverschillenvande
waardeninanderejaren,isdezogenaamde clustermethode.
Deze
methodeplaatst overgangenmetdezelfdekenmerkeninaparteclustersofgroepen.Indezeparagraafwordtdehypothese getoetst,
dat desuperheffing invloedheeft opdeovergangscoëfficiënten.
Deonderzochteperiodebetrefthettijdvak 1972-1990.Dezestelling zoumoetenwordenbevestigdmetbehulpvandeclustertechniek.Jaargangenwaarindesuperheffing eenrolspeelt,zoudenin

1)
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InInterneNotano.360zijnovergangenmodellenen-coëfficiëntenvooralleEG-lidstatengepresenteerd, zodatdit
soortverschillen inproduktiestructuur teachterhalenis.

eenzelfdegroepterechtmoetenkomen;jaargangenwaarindemelkproduktienietwordtbeperkt zoudentheoretischgezieneenandere
groepmoetenvormen.Het ismogelijk,datcoëfficiënten ineen
jaarganguitbijvoorbeeld depré-superheffingsperiodetoevalligerwijswordengekenmerkt doordezelfde soort aanpassingenalsin
desuperheffingsjaren.Weersomstandigheden ofeconomischefactorenkunnenhiervaneenoorzaakzijn.Declustermethodezaldit
registreren enzo'njaarindesuperheffingsgroepplaatsen.
Alsvariantvandeclustermethodewordt indeze studiehet
k-means algoritme vanHartigan (Hartigan, 1975)gebruikt.Kenmerkendvoorditalgoritme isdatverschillendejaargangeninclusterswordeningedeeldopgrondvanmeetbare gemeenschappelijke
kenmerken)inditgevaldeovergangscoëfficiënten binneneen
rundveestapel.Hetcriteriumdatbepaalt inwelkegroepeenjaargangterechtkomtiszodanig,datdeEuclidische afstandvande
waardenvandevariabelentothetgemiddeldevandegroepminimaalis.Variabelenmeteengrotere spreiding zijnbelangrijker
voordeuiteindelijkegroepvorming dandewaardendienauwelijks
verschillenvanjaartotjaar.Omaltegroteuitschietersniet
bijvoorbaat dedoorslagtelatengeventenkostevananderevariabelen,wordendedatagestandaardiseerd.Ookhiervoorzijn
weerverschillendemethodenbeschikbaar.Inditonderzoekwordt
gewerktmet standaardisatie opgrondvandevariantie,waarbij
hetclassificatiecriterium voordeclusterindelingwordt:

Minimeer

1
D1;)2 - - (jq-Cj)M"^ (Xi- C j ) '
P

overj

(3)

waarin
D±j »kwadraatvandeafstandvangevalitotclusterj
x ± « (x±1,...,x,_)-variabelewaardenvoorgevali
Cj • (Cjj,...,Cj_)-gemiddeldevariabelewaardenvan
clusterj
M"lp-degeïnverteerde diagonaalmatrixmetvarianties
indediagonaal,voorpvariabelen
Erzijntweemogelijkhedenomdeclustermethodeuittevoeren:
a.zonderopgavevaninitiële centra1),
b.met opgavevaninitiëlecentra.
Ada.Inhetgevaldatgeeninitiëlecentraaandemethodeworden
opgegeven,zullenallejaargangeninhetgewensteaantalgroepen
(hiertwee)worden ingedeeld opbasisvanhetgenoemdeclassificatiecriterium.

1) Een Initieel
centrum geefteenvoorbepaalde setvankenmerkenvaneenteonderzoekenvariabelenreeks.

51

Adb.Het Ismogelijkomhetclusterprocesenigszinstesturen
doorvantevorendejaargangenteclusteren;datwilzeggen,er
wordeninitiëlecentraopgegeven.Inditonderzoekwordtmet twee
groepeninitiëlecentragewerkt:dejaren 1974-1983wordenin
groep 1geplaatst (depré-superheffingsjaren),endejaren19841990ingroep2 (desuperheffingsjaren).Vervolgensbepaalt de
clustermethodeofdejaargangenopgrondvandealgehelestructuurvandecoëfficiëntendaadwerkelijktotdebetreffendegroep
behoren.
DeclustermethodewordtvoorNederland zowelmét alszonder
opgavevaninitiële centratoegepast opeenset overgangscoëfficiëntendiedemelkveestapelbeïnvloeden (tabel3.1).Voorbeide
gevallendeelthetalgoritmedezecoëfficiëntenvandejaren 1974
t/m 1983ineenapartegroepin,terwijldejaren 1984t/m 1990
eveneenstezantenwordengeclusterd.DehypothesedatdesuperheffingInvloedheeftopdeovergangscoëfficiënten,wordtvoor
Nederland dusbevestigd.
Uitdetabelblijkt datdemeeste coëfficiënten tamelijk
constant zijnindetijd.Deovergang pink naar melkkoe isrela-

Tabel 3.1

Groep

Overgangscoëfficiënten
voor Nederland over de periode
1974-1990 in groep 1 (pré-superheffingsjaren)
en in
groep 2 (superheffingsjaren)
met behulp van de clustermethode
Overgang van

Jaar
geborenkalf
naarkalf

kalfnaar
pink

pinknaar
melkkoe

melkkoenaar
melkkoe

Groep 1 1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

0,56
0,52
0,53
0,48
0,51
0,50
0,52
0,47
0,50
0,53

0,55
0,57
0,56
0,59
0,58
0,64
0,60
0,60
0,61
0,58

0,72
0,59
0,62
0,65
0,68
0,68
0,62
0,70
0,69
0,70

0,76
0,77
0,77
0,78
0,79
0,77
0,76
0,75
0,77
0,76

Groep2 1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

0,49
0,50
0,47
0,46
0,51
0,56
0,57

0,54
0,51
0,49
0,45
0,48
0,47
0,47

0,68
0,58
0,65
0,54
0,66
0,64
0,60

0,72
0,74
0,74
0,72
0,74
0,73
0,72
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tieflaagin1975,1976en 1980.Dejaren 1975en 1976zijnbekend alsdroogtejarenmetruwvoertekorten (Douw, 1977); 1980was
eeneconomischzeerslechtjaarvoordeNederlandsemelkveehouderij (VanBruchem, 1981).Dezowelrelatievealsabsolutetoename
vandeovergang kalf naar pink in 1979,leidttoteenforse stijgingvandepinkenstapelindatjaar (circa 12procent).Waarschijnlijkiseenuitbreidingvandemelkveestapel in 1980indezelfdematealsinvoorgaandejarennietmogelijk,omdateronvoldoende ruimteisvoorinvesteringen.Indatjaarblijkenrelatiefmindervaarzennaardemelkkoeienstapelovertegaan (absoluut isereenstijgingvaneenhalfprocent).In 1981zetzich
heteffectvanhetvoorafgaande jaarvoort,blijkensdekleinere
overgangvan geboren kalf naar kalf (zowelrelatief alsabsoluut).
Metuitzonderingvandeoverganggeboren kalf naar kalf 1),
zijndegemiddeldewaardenvandeovergangengedaald indeperiode 1984-1990 (tabel3.2).Hieruitblijktduidelijkhet effectvan
desuperheffing.Derundveestapelmoetinkrimpen, enditwordt
gerealiseerd doorrelatiefkleineregedeeltesovertehevelen
naardeverschillende categorieënrundvee;impliciet leidtdit
totextraslachtvanvee (zieooktabel3.3oppagina56).

Tabel 3.2

Gemiddelde waarden van de coëfficiënten
voor Nederland
in groep 1 (pré-superbefflngsjaren)
en in groep 2 (superheffingsjaren)
Overgangvan

Groep
geborenkalf
naarkalf

kalfnaar
pink

pinknaar
melkkoe

melkkoenaar
melkkoe

Groep1
1974-1983

0,51

0,59

0,67

0,77

Groep2
1984-1990

0,51

0,49

0,62

0,73

Hetblijkt dataanpassingvandecoëfficiënten opeengeleidelijke,consistentemanierplaatsvindt.De standaardafwijkingen
perperiodepervariabelegevengeenhogewaardentezientenopzichtevandebijbehorendewaardenvandecoëfficiënten.Deover-

1) Over 1984-1988bedraagthetgemiddeldenog0,49.Dejaren
1989en 1990krikkenhetgemiddeldevandezeovergang inde
gehele superheffingsperiode op.Ditheefttemakenmetde
uitbreidingvandevaarzenstapelinvooral 1990,enmethet
feitdatdemelkveestapelzichminofmeer stabiliseert.
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gangpïnJcnaar melkkoe vormthieroverigenseenuitzondering op.
Destandaardafwijking vandezecoëfficiënt iszowelingroep1
alsingroep2relatiefhoog (respectievelijk0,041en0,046).
Met dezevariabelewordthetmeest gevarieerdbijhet oppeil
brengenenhoudenvandemelkveestapel.Hoeweldewaardevande
overgang pink naar melkkoe in1984lagerisdanindedirect
voorafgaande jaren,valtopdathetniveauhogerisdandegemiddeldewaarde indeperiode 1974-1983.Ditheeftwellicht temaken
methet feitdatdemelkveehoudersdegemiddeldeleeftijdvande
melkveestapel constantwillenhouden.Zekunnenniet onbeperkt
hunmelkveestapelverkleinendoordeinstroomvanpinkenteverminderen.Daarmee zounamelijkdegemiddelde leeftijdvandestapelsteedsverder toenemen.Dewaardevandeovergangdiehet
blijvendmelkveeaangeeft,isin 1984relatief laag.Datduidter
opdatdeinkrimpingvandemelkveestapel indatjaarvooraldoor
inslachtenheeftplaatsgevonden.Hetmeestonrendabele deelvan
deveestapelwordtheteerstverkocht;ditkunnenvooraldeouderekoeienzijn.
Gezienhet feitdatNederland zowelin 1984alsin 1985het
maximaaltoegestanemelkproduktleniveauheeft overschredenmet
respectievelijkéénentweeprocent (berekenduitgegevensvan
het Produkt8chapvoor Zuivel),kanwordenopgemerkt dat zowelde

overgang pink naar melkkoe, alsdeovergang melkkoe die melkkoe
blijft
ietsminder gedaald zijndantoelaatbaarwasvolgenshet
quotum.
VoordeoverigeEG-lidstatenisdezelfde clusteranalysetoegepast alsvoorNederland,maaropderesultatenzalhierniet
verderwordeningegaan 1).Inhet algemeenkanwelwordengeconcludeerd,datdesuperheffingvan invloed isopde samenstelling
van deveestapelIndeEG-landen.Zijndewaardenvandewaargenomenovergangentot 1984redelijk stabiel,naditjaariseen
dalingvandewaardenvandebelangrijkste coëfficiëntenteconstateren.Ervindt eeninkrimpingvandemelkveestapelplaatsvia
verminderingvandeinstroomvanvaarzen,enviauitstootvanbestaandmelkvee.Afhankelijkvandeproduktiestructuur,wordthet
overbodigvrouwelijkveeopverschillendewijzenaangewend.Enerzijdsneigendelandendieopvleesproduktievanvolwassendieren
gericht zijn (zoalsFrankrijkenGroot-Brittannië)dezevrouwelijkedierenaandecategorieënslachtvaarzenenzoogkoeientoe
tevoegen,zodatopdezemanierderundvleesproduktieoppeil
wordtgehouden (stijgingvandeovergangen vaars naar
slachtvaars
en melkkoe naar zoogkoe). Anderzijds isinlandenwaardenadruk
minderoprundvleesproduktie ligt (zoalsinNederland enDenemarken)eentendens zichtbaar,dathetoverbodigevee -opkorte
termijn-direct indeslachtverdwijnt.

1)
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ZieInterneNotano.360,LEI (1988).

3.2.5 Relatieovergangenmodeleneconomischemodule
Indezeparagraafwordtbeschreven,welketechnischerelatiesuithetovergangenmodel (fase2a)alsuitgangspunt gelden
voordeeconomischemodulevanhetrundvleesmodel 1).Fase2a
vandetechnischecomponent geeftdusinformatieoverdedemografischeopbouwenverdelingvanderundveestapel indeverschillendelidstaten.Gezienderesultatenvandeclusteranalyseverschilthetniveauvaneenaantalcoëfficiënten indejarenvóór
1984duidelijkvanhetniveauerna.Voorhetverloopvanditonderzoekwaarinookeconomische factoreneenrolspelenenwaarin
rekeningwordt gehoudenmetdesuperheffing,isdit interessante
voorkennis.Datonderzoekgaatonderandereinopdeontwikkeling
vanhetvleesveegedeeltevanderundveestapel.Hetvlees-en
melkvee concurreren samenomvoer,geborenkalverenenjongvee;
dezenauwerelatiedoetverwachtendatdemelkquotering tevens
invloed zalhebbenopdespecifiekevleesveeproduktie.Indeze
context -engezienhetnutvandetechnische coëfficiëntenvoor
hetverderonderzoek -ishetgerechtvaardigd, datslechtsrekeningwordt gehoudenmetdeparametersdieopdesuperheffingsjarenzijngebaseerd.Deovergangenmodellenuitdeperiode19841990zullendaarom alsuitgangspuntwordengenomen.Omdat indeze
periodehet quotummeerderemalenisaangepast,magoverigens
nietuithetoogwordenverlorendatdecoëfficiëntennognietop
eenstabielniveauhoeventeliggen.
Infiguur3.1 oppagina42isdekoppeling tussendetechnischeendeeconomische componentvanhetEG-rundvleesmodelreeds
schematischgepresenteerd.Ookisaleerdergenoemd,datnietallecoëfficiënten alsinputvoorheteconomischegedeeltenodig
zijn.Inhetkort zalnuwordenaangegeven,welkeovergangenwél
eenrolspelen 2). Deverhoudingaanwas pink in jaar t tenopzichtevanhetaantal geboren kalveren In jaar t-1 geeftaan,
welkpercentagevandegeborenkalverennodig isvoorhetin
standhoudenvandekoeienstapel.Gegevendetotalemelkproduktie
ineenlidstaat engegevendefysiekemelkopbrengstperkoe,is
danteberekenenhoeveeljongveegereserveerdmoetblijven.In
hetvervolgwordtbovengenoemde ratioaangeduidmetdetermreproduktiecoëfflciënt.
Hetrestantvandegeborenkalveren -het
aantalgeborenkalverenwordt inhetovergangenmodelberekend
doordekoeienstapelinjaart-1 terelaterenaaneenkalf-koe
ratio -isinfeitebruikbaarvoorspecifiekevleesveedoeleinden
(fase3a).Ditkalverenbestand uitdemelkkoeienstapelmoetnog
welwordengecorrigeerdvoordestructie.Kortom,het complement
vandereproduktie-endedestructiecoëfficiënt geefthet aantal

1)
2)

Inparagraaf 3.3.2wordt derelatietussenhetmelkveehouderijmodelenhetrundvleesmodel onderzocht.
Vermeldkanworden,datdewaardenvandecoëfficiëntendie
nietnodig zijnvoordezestudiealszinvolle informatie
kunnendienenvooranderestudies.
55

beschikbarekalverenvoordevleesveevoorraadweer,enIshiermee
tevenseenbindendevoorwaardevooreventuele produktieveranderingen.
Deeconomischemodulemaaktverdergebruikvande8lachtcoëfficiëntenuithetovergangenmodel.Dezecoëfficiënten geven
aan,welkgedeeltevaneenbepaalderundveecategorie jaarlijksin
deslachtverdwijnt.Relateringvanderundveecategorieën aande
betreffende slachtpercentages geeft inzicht indetoekomstige
ontwikkelingvanderund-enkalfsvleesproduktie.Intabel 3.3
wordendegeschattewaardenvandereproduktiecoëfficiëntenvan
het slachtperunagevanmelk-enzoogkoeienvoorNederlandgepresenteerdvoordeperiode 1974-1990.Degemiddeldewaardenende
standaardafwijkingenvandezeparameters inzoweldepré-superheffingsjarenalsdesuperheffingsjarenzijnvervolgensvermeld
intabel3.4.
Dereproduktiecoëfficiënthoudtnauwverbandmetdeovergang
pinknaar melkkoe. Dezetweecoëfficiënten zijndanookbelangrijkesturingsvariabelenvoordeopbouwvandemelkveestapel.
Veranderingeninzoweldeabsolutealsrelatieveopbouwvande
melkveestapelkomendirectindezeparameterstotuiting.Aande
gemiddeldewaardenistezien,datdereproduktiecoëfficiëntbij
eenexpanderendemelkveestapel (1974-1983)hogerisdanbij een
inkrimpendemelkveestapel (1984-1990).Ditbetekent dus,datvan-

Tabel 3.3
Jaar

Reproduktiecoëfficiënt
en slachtcoëfficiënt
van melken zoogkoeien voor Nederland over de periode 1974-1990
Reproduktiecoëfficiënt

Slachtcoëfficiënt
melkkoeien

Slachtcoëfficiënt
zoogkoeien

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

0,35
0,33
0,38
0,32
0,39
0,33
0,38
0,33
0,32

0,22
0,22
0,22
0,20
0,19
0,21
0,23
0,23
0,21
0,22

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

0,34
0,27
0,29
0,26
0,31
0,32
0,36

0,26
0,24
0,25
0,27
0,25
0,24
0,25

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0,19

af 1984relatiefminderkalverennodig zijnomdemelkveestapel
oppeiltehouden.Vanaf 1988wordenprocentueelweermeerkalverenvoordereproduktieaangehouden,danindeeerderesuperheffingsjaren.In1989heeftdittemakenmetdeéénprocent quotumuitbreiding;in 1990isvooraldeopbouwvaneengroterevaarzenstapeldeoorzaak.
Indeperiode 1974-1983isdeprocentuele slachtvanmelkkoeienvrij constant.Vanaf 1984isdatnogsteedshetgeval,
maarvanwegedesuperheffing ligthetuitstootpercentagevrij
stabielopeenhogerniveau.
Volgensdestatistiekenwordentotenmet 1988géénzoogkoeieninNederland gehouden.In 1989wordenerdaarentegen
40.000stuksofficieelgeregistreerd; ditaantalloopt in1990op
tot 55.000stuks,zodatdaarmeeookhet slachtpercentagevan
zoogkoeieneenwaardekrijgt.Hoewelgeenrundvleesproducent bij
uitstek,heeftdesuperheffingdusookinNederland geleidtot
hetaanhoudenvandezespecifiekevleesveecategorie.

Tabel 3.4

Periode

Gemiddelden (gem.) en standaardafwijkingen
(std.) van
de coëfficiënten
voor Nederland In 1974-198 en in
1984-1990
Reproduktiecoëfficiënt

Slachtcoëfficiënt
melkkoeien

Slachtcoëfficiënt
zoogkoeien

1974-1983
gem.
std.

0,35
0,026

0,22
0,012

0,0
0,0

1984-1990
gem.
std.

0,31
0,032

0,25
0,010

0,027
0,066

Vervolgens isvanbelang,opwelkewijzedewaardenvanbovengenoemde coëfficiëntenuitdeperiode 1984-1990opgenomenwordenindeeconomischecomponentvanhet rundvleesmodel.Identiek
aanstudiesgebaseerdopdepré-superheffingsjaren-zoalsbij
LukeChan (1981)-zoudendecoëfficiëntenallereerst kunnenwordenverklaardviaschattingstechnieken, omzedaarnateincorporereninhetmodel.Informatiedieopdezemanierwordtverkregen
zalechternietbetrouwbaar zijn.Enerzijdszoudeschattinggebaseerd zijnopeentochrelatief instabiele situatie,omdatproducentennogzoekennaareenevenwicht.Anderzijdszouhet aantal
vrijheidsgraden onvoldoendezijn,omdat slechts zevenwaarnemingsjarenbekend zijn.Tochisbelangrijkmetwelkniveauvan
metnamedereproduktiecoëfficiëntwordt gerekend,omdatdateen
bepalende factorisvoordebeschikbaarheidvankalverenafkom57

stigvandemelkveestapel.Eentéhogeofeentélagewaardeervanvoordejaren 1991-1997kandebetrouwbaarheidsmargevande
modelresultatennamelijkbeïnvloeden.Geziendestijgendeontwikkelingvandevariabelevanaf 1988-welkeInderichtinggaat
vandeniveaus indepré-superhefflngsjaren-Iservoorgekozen
omtewerkenmetdriejaarlijksevoortschrijdende gemiddelden.Op
dezemanierwordt dannogenigszinsrekeninggehoudenmetdegeschatteontwikkelinguitdemeest recentewaarnemlngsjaren.

3.3 Economischemodule
3.3.1 Inleiding
Nabehandelingvanenkeletechnischeparameters,wordtin
dezeparagraaf ingegaanopdeanalysevanaanbod- envraagbepalendefactorenvanhetEG-rundvleesmodel.Aandeaanbodkant gaat
hetomfactorendieeffecthebbenopdeInputsvanhet systeem,
zoalsdevleesprljs,devoerprljsendeprijsvannuchterekalveren.Inditverband zijnbovendiendebeschikbaarheidvannuchterekalverenenvoerbelangrijkeelementen.Beleldsfactoren als
superheffing,premies,Inkomens-enprljstoeslagenbeïnvloeden
eveneensdeoutputvanderundvleessector.
Derundvleesprijs,deprijsvananderevleessoorten,hetInkomen,debevolkingsomvang endergelijkebepalendeInvloedopde
vraagkantvande rundvleesmarkt.
Indezeparagraaf zullendeInteractiesvanbovengenoemde
factorenbinnenderundvleessectornaderwordenbeschouwd.Dit
zalgebeurenvlaeenkwantitatievemodelaanpak.DoelvanhetonderzoekiseenIndruktegevenvandetoekomstige rundvleesproduktleen-consumptie,waarbij enerzijdsrekeningwordt gehouden
metprijs-enkosteneffecten,enanderzijdsmet effectenvanbeleidsmaatregelen.
Naeentheoretische onderbouwingvandezeeconomischemodule
(paragrafen3.3.2 t/m 3.3.6)zalInhetvolgendehoofdstukeen
aantalmodeluitkomstenwordengepresenteerd bijverschillendebeleidsscenario's.
3.3.2 Relatiemelkveehouderijmodel eneconomischemodule
Deeerdergenoemde rundvleesmodellenvanonderandereKargen
Lauensteln (1977), Schmidt (1977),Drouet enMahé (1977),Vlaene
(1977),Rüther (1978)enBartola (1977)zijnstukvoorstukeconometrische studiesdiezijngebaseerd opdejarenzeventig,een
decenniumdatwerd gekenmerkt dooreenexpanderende rundveestapel. Vanaf 1984isdeproducent echtergenoodzaakt demelkveestapelintekrimpen.Compensatievoordehieruit resulterendelagererundvleesproduktiekanwordengevondeninhethoudenvanextra
vleesvee.Zozoukruisingvankoeienuithetondereindvande
melkveestapel -dit zijndierenmet deslechtste fysiekemelkopbrengsten -metspecifiekevleesrassenkunnen leldentoteenver58

grotingvandeslachtvaarzen- enzoogkoeienstapels.Hetéénof
meerderemalenlatenafkalvenvandezevleesveestapels zoubovendieneengedeeltelijke compensatiekunnenzijnvoordedalingvan
het aantalbeschikbaarkomendekalverenvoordemesterij.Studies
vanOostendorp (1988)enSturkenboom (1988)tonenaan,datde
verwachtingenoverhetrendementvandezealternatievenvoor
melkvee inNederland gunstigzijn.
Ookzouhet zwaarderafmestenvandiereneenextra impuls
voordevleesproduktiekunnenbetekenen.Natuurlijkisweleen
biologischmaximumverbondenaandeafleveringsgewichten.Volgens
VanH o m e enSturkeboom (1986)ligtdezegrensvoorbijvoorbeeld
vleeskalverenbij 245kilogram, alsuitsluitendkunstmelkwordt
gevoerd.InNederland isditniveau in1990ongeveerbereikt;dit
isonderandereeengevolgvaneengewijzigdvoederregime1).
HetProdukt8chapVeeenVlees2)heeftberekend dat -naslachting -vandevolwassenrunderencirca58procentvanhet levende
gewicht aangeslacht gewicht (inclusiefbotten)overblijft3),
terwijlditvoorkalverencirca62procentbedraagt.Betereuitsnijtechniekenzoudenindetoekomst toteentoenamevandeze
percentageskunnenleiden,zodatdaarmeeeveneenseenstijging
vandeproduktie teweegkanwordengebracht.
Vanwegedeinterrelaties tussenderundveecategorieën onderling,entussenhet rundveemet sectorenalsschapenenakkerbouw
heeft demelkquotering dusookbuitendezuivelsector gevolgen.
Zoconcurrerenhetmelkvee,deakkerbouw,hetvleesveeende
schapentezamenomhet ruwvoerareaal;het aanbodvankalveren
bepaalt desubstitutiemogelijkheden tussenslacht-enmelkvee.
Relatiestussendemelk-envleesveesector zijneerderinmodelvormopgesteld doorBedingerenBobst (1988)endoorMarsh
(1988).Inditverbandkanwordenvermeld,datbeidestudiesingaanopdeeffectenvanhetDairyTerminationProgram (DTP),dat
in 1986indeUSAisuitgevoerd.Ditprogramma behelst demogelijkheidvoorboerenomdemelkproduktievrijwillig tebeëindigen
viaeentotaleeliminatievandemelkveestapel.BedingerenBobst
makenmeldingvanhet feitdatdemelksectordirecte invloed
heeft opdeslacht-envoederindustrie.Opkortetermijnleidt
hetextraslachtaanboduitdemelkveesector totdalendevoer-en
rundveeprijzen.Op langeretermijnheeftdeinkrimpingvande
vleesveestapelechterhogereprijzenvanrundveetotgevolgdan
hetgevalzouzijngeweest zonderhetDTP.

1) Door ruwvoertevoederenwordt zogenaamd "rose"kalfsvlees
verkregen;kalverenkunnen zoeenhoger afleveringsgewicht
bereiken.
2) P W , Rijswijk,StatistischJaarrapport,diversejaargangen.
3) Exclusiefbottenblijftvandevolwassenrunderenslechts40
à50procent aanvleesover.
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Metbetrekkingtot relatiestussenderundveesectoren inde
EGiseengezamenlijke studievanhetLEIendeLandbouwuniversiteitWageningenvanbelang (Oskametal.,1987).Dezestudieonderzoekteenaantalgevolgenvandesuperheffingsmaatregelvoor
hetmelkvee.EenaantaluitkomstenvanditwerkvormtnuttigeinformatievoorhetLEI-rundvleesmodel.Inhetverlengdehiervan
zalgebruikwordengemaaktvanberekeningendiedoorPeerlings
(1988)zijngedaan.Hijheeftenkeleeffectendoorberekendvoor
hetvleesvee,voordeschapenenvoordeakkerbouwalsdemelkproduktiewordt ingekrompen.
ZoweldestudiesvanOskamalsvanPeerlingshebbenbetrekkingopindividuelelidstaten!enmakenberekeningenvoordeperiode 1984-97.Daarbijwordt slechtssummiereaandachtbesteed
aaneconomische-enaanbeleidsfactorenbinnenderundvleessector. Schattingenentoekomstberekeningen zijngericht ophet
melkvee,engebaseerdoptechnischerelatiesentrendberekeningen.Voorhetvleesvee,het complement indetotale rundveestapel, iszo'ntechnischewerkwijzenietmogelijk.Het isnamelijk
onduidelijk inwelkerichtingdezesectorzichgaat ontwikkelen.
TechnischegegevensuitbovengenoemdeEG-studies-enuithet
overgangenmodel (paragraaf3.2.5)-zullenbijdeberekeningen
voorhetvleesveealsuitgangspuntwordengenomen.Zewordengekoppeldaanopbrengsten,kostenenbeleidsondersteunendemaatregelenvoordevleesveesector.Hetmodel,waarinditalleswordt
samengevat,krijgtopdezemaniereeneconomischkarakter.Het
zalvoortsuitgaanvanrationeelgedragvandeproducent,waarbij
wordt gestreefdnaarmaximeringvandenettoopbrengstvande
rund-enkalfsvleesproduktie.
Deeconomischemodulevanhetmodelmaakt gebruikvanlandafhankelijkevariabelenenparameters.Deresulterendeoutputgegevensbevattenderhalveinformatieoplidstatenniveau.Hierbij
moet overigenswelopgemerktworden,dathetmodelsimultaanvoor
allelidstatenwordt opgelost.Uitgaandevandereferentiejaren
(1984-1990)zullenontwikkelingenwordenaangegevenvoordeperiode 1991-1997.Hetmodelpretendeert dusniet eenjuisttoekomstbeeld teschetsen;hetgeeftde richtlag van toekomstige
ontwikkelingenaanonderbestaandedoelstellingenenrestricties.
Oponverwachte omstandighedenopdeEG-rundvleesmarktheefthet
modelgeengrip;dezekomendusniettotuitdrukking inderesultaten.
3.3.3 Inputsuitproduktie-technische module
HeteconomischegedeeltevanhetEG-rundvleesmodelheeftdus
enerzijdsnauwerelatiesmethet overgangenmodel.Anderzijds
wordtdankbaargebruikgemaaktvankennisuitdeproduktiemodellenvanOskamenPeerlings.Dezekennisheeftvooraltemakenmet
het ruwvoerdatvrijkomtuitdemelkveestapelalsgevolgvande
quotering,indienvergelekenmeteensituatievanongewijzigdbeleid (voortzettingbeleidvanvóór 1984).Ditruwvoerkannamelijkbuitendezuivelsectorwordenaangewend.Opbasisvanhisto60

Tischgrondgebruikverdeelt Peerlingshetruwvoerareaaloverdrie
sectoren« namelijkovervleesvee,schapenenakkerbouw.Voorhet
rundvleesmodelbetekent ditdatkanwordennagegaan,wat ditper
saldovoordevleesproduktieoplevert;het ruwvoervormt infeite
eenrestrictieoptoegestaneveranderingenvanvleesveecategorieën.
Eenzelfdeverhaalgeldtvoordeaanwezigheidvankalveren
uitdemelkkoeienstapel.Opbasisvantechnische coëfficiënten
wordtallereerstberekendwelkgedeeltevanhetaantalgeboren
kalverennodigisvoorreproduktiedoeleinden.Demelkveesector is
relatiefnogsteedszorendabel,datdeproducentwordtverondersteldhet quotumvoltemaken (VanBruchem, 1987).Rekeninghoudendmetdetoekomstigeontwikkelingvandefysiekemelkopbrengst
perkoe,geeftditimpliciet demogelijkheid tothetberekenen
vanhetbenodigdemelkvee.Inhetmelkproduktiemodelwordenhiervoorberekeningenuitgevoerd.Vervolgenswordt aangenomendatde
kalverendienietnodigzijnvoordemelkproduktie-de zogenaamderestkalveren-,wordenbestemdvoordespecifiekekalfs-en
rundvleesproduktie.Hiermeewordt opnieuweenrestrictiegevormd
opeventueleaanpassingenvanderundvleessector indetoekomst.
Dekalverenstapeluitdekoeienstapelwordt indepraktijkaangevuld c.q.verminderdmetrespectievelijk importenenexporten.Op
EG-niveaugaathethieromhandelmet derdelanden;oplidstatenniveauisookdeonderlingehandelbinnendeGemeenschapvanbelang.DeexportvannuchterekalverenvanuitGroot-Brittannië,
Frankrijk,West-Duitsland enBelgië-Luxemburg naarNederland en
Italiëishierindebelangrijkstehandelsstroom. ZonamdeNederlandseimportvandezedierenvanaf 1984enormtoe (van
112.300stuksin 198Atot387.800stuksin 1990),terwijldeNederlandseexportnaaranderelidstatensterkverminderde (van
368.000stuksin 198Atot 102.900stuksin 1990).Inditverband
magduidelijkzijn,datnietonbeperktkalverenuitanderelidstatenkunnenwordengeïmporteerd omdetekorteninNederland aan
tevullen.Demogelijkhedendaartoezijnbeperkt,vanwegedebeschikbaarheidvannuchterekalvereninhet buitenland.
Indevolgende (sub)paragrafenwordt detheoretischespecificatievanhetEG-rundvleesmodelverderuitgewerkt.Derestrictiesopruwvoer-enkalverenvormenhierbij eenbelangrijkonderdeel.
3.3.4 Aanbodcomponentvan rundvleesmodel
3.3.4.1 Methode
Kalverenuitdekoeienstapeldienietnodig zijnvoordereproduktie zijntegebruikenvoorkalfsvleesproduktieenerzijds,
c.q.voorrundvleesproduktie anderzijds.Inverbandmet debeleidshervormingvandezuivel,ishetopvoorhand onduidelijkhoe
dezeverdelingoverdeverschillende sectoren zalplaatsvinden;
verdeling opbasisvandesituatie inhetverledenisnamelijk
niet zondermeerjuist.Omtocheenuitspraakoverdeverdeling
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tekunnendoen,iseenmethodenodigdiekanaangevenhoekalveren-opgrondvanrelatieveopbrengsten-enkostenverhoudingenhetbestaandeactiviteitenkunnenwordentoegewezen.Eencriteriumhierbij ishetmaximerenvandeuiteindelijkenettoopbrengsten.Eenmogelijkeoptimeringstechniekisdievandelineaire
programmering (LP).Dezemethodeisenerzijds opgebouwduiteen
doelstellingsfunctie, enanderzijdsuiteenaantalrestricties
waaraandemodeluitkomstenmoetenvoldoen.Het feitdatalleen
met lineaire functieskanwordengewerkt,kanalsnadeelvande
LP-techniekwordenbeschouwd.Eentechniekdieditnadeelniet
kent,maartochopzoekgaatnaareenoptimum, isdeLagrange methode. Dezemethodeheeftverderhetvoordeeldatzegeschikt is
voorhetwerkenmethetsoort simpele allocatieproblemen diein
deze studieaandeordezijn.Dithoudt impliciet indatnietteveelrestricties aanhetmodelkunnenwordentoegevoegd, omdatin
zo'nsituatiedeLP-methodeweeraantrekkelijkerkanworden.
Inhetalgemeenkanwordengesteld,datvoorelke restrictie
waaraaneenLagrangemodelmoetvoldoen,eenmultiplierwordt
toegevoegd (Intrilligator, 1978).Stelhetvolgende probleem:
max F(x)

(4)

x
onderderestrictie
g'(x)<b'

(5)

waarin
x-vectormet endogenen
b•vectormet exogenen
g»vectorfunctievandeendogenen
DeLagrangemultipliersL- (L1,L2,..,1^)wordengebruikt ter
definiëringvandeLagrangefunctie:
M(x,L)-F(x)+L (b'-g'(x))

(6)

DifferentiatienaardeendogenevariabelexennaardemultiplierL,geeftdeeersteordevoorwaarden dienodig zijnvoor
hetbehalenvaneen optimum.

SM
m

Sx

SF
— Sx

Sg'
L—
Sx

SM
— » b» - g' (x) > 0
SL
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(7)

1

L>0

(8)

Alsdedoelstellingsfunctie enderestricties concaafzijn,
zijndezevoorwaardenvoldoendevoorhetbereikenvaneenmaximum.Decomplementariteit8Conditievanvergelijking (8)houdtin
dat demultiplierL groterisdannulinhetgevalderestrictie
bindend is.Isderestrictiedaarentegennietbindend,dankrijgt
L dewaardenul.
Omdat deverdelingvankalverenenruwvoeroverdespecifiekerundveecategorieën eenduidelijkomlijndprobleem is,wordt in
dezestudiegekozenvoordeLagrangemethode.Devariabelen inde
doelstellingsfunctiewordengeoptimaliseerd,waarbij rekeninggehoudenwordtmeteentweetalongelijkheidsrestricties.Inparagraaf3.3.4.2zalwordenaangegevenhoedemethodewordttoegepast inhetrundvleesmodel.
3.3.4.2 Modelvergelijkingen
Kalverenuitdekoeienstapeldienietnodig zijnvoormelkproduktiedoeleinden,kunnenzoalsgezegdwordenbestemdvoorde
specifieke rund-enkalfsvleesproduktie.Indezestudieworden
vleeskalveren,vleesstierenenzoogkoeienalsspecifiekevleesveecategorieën aangemerkt.Met zoogkoeien wordenhier infeite
allevrouwelijkevleesveevormenbedoeld.
Hetmodeldoetgeenuitsprakenoverdeontwikkelingvaneen
betrekkelijknieuwe categoriealskruislingsvaarzen,dieinNederland eengroeiendebelangstelling genieten.Roeiendieniet
nodig zijnvoordemelkproduktiewordengekruistmetvleesrasstieren.Hetkruislingsstierkalfwordtverkocht aandekalver-of
8tieremesterij.Hetkruislingsvaarskalfwordt opheteigenbedrijfgehouden,gekruistmet eenvleesrasstlerenvervolgensgeslacht.Hetvaarskalfwordtvervolgensbestemdvoordevleesproduktieofverkocht aandekalvermesterij;het stierkalf gaatnaar
dekalver-ofstieremesterij.Dit systeemisontwikkeld doorhet
ProefstationvoordeRundveehouderij,maarmoet openkeleonderdelennogverderwordenuitgewerkt (Mares,VanOnnaenVerduyn,
1990).Desondanks ishetduidelijkdatdezedierenpasseninde
bedrijfsvoeringvanmelkveehouders.InNederland zijndekruislingsvaarzenalminofmeereenbekendverschijnsel,envullenze
eengedeeltevandeontstaneruimteinhetmelkveebedrijfop.In
deoverige lidstatenkomendezevaarzenoverigens (nog)nauwelijksvoor 1).Bedrijvenhebbendaarvaakeengemengdkarakter,
zodatbovengenoemd systeemmindergoedaansluitbijdegangvan
zakenaldaar.Erzijndanteveelinvesteringennodig,zodatdeze
produktierichtingrelatiefminder rendabelzalzijn.
Deeconomischemodulevanhet rundvleesmodelwordt afgeleid
uit eenrecursief,dynamischmodel.Uitgaandevanbekendewaarden
vanvariabelen ineenbasisjaar,wordenvoorelknieuwjaarde

1)

Zozijnergeengegevensoverkruislingsvaarzen tevindenin
hetRICA-boekhoudnet.
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veranderingen vandespecifieke veestapels berekend. Dit geheel
wordt viatwee recursieve stelselsvanvergelijkingen gepresenteerd; eenstelsel voorhetbasisjaar x,eneenstelsel voor elke
nieuwe periode t.Deze stelsels worden bovendien voor elke lidstaat iafzonderlijk alsvoor deEG-10alstotaal opgesteld.
Vergelijkingen

voor het basisjaar

x voor land

i«

1...N

•**™l.t-l -a m ^ ^ ^ MELK^,.^
KESTZi.t-l • * z i , t 8 i , t - l

ZOOG

(9)

i,t-2

(10)

REST l t t _!

- RESTM1>t.1 + RESTZ lit>1 + IMP0RT1>t>1

(11)

REST 1>t>1

£ MESTKitt + MESTSlft

(12)

VOER^t

> vn^ MELK^,. + vzt ZOOGltt+1 + v s ± MESTS1>t

+ b 1 > t Z00G i f t + 1

(13)

Exogeen: 8% t , a z 1 > t > g t t , vn^, v z l f v s l t b ± t , VOEI^ t , MELK^ t
Endogeen: ME'ST^^.'MESTéi^, ZOOG1>t+1
Voorbepaald: RESlnf 1|t . 1> RESTZ l f t _ l f 'REST l t t _ l f IMP0RT 1>t _ lt MELR^,..
2» Z 0 0 G i , t - 2
Vergelijkingen
- 1...N

voor elke volgende

periode

t »x+J...Tvoor land 1

DRESTMi,,..! -ami,,.8i,t-lDMi,t-2

<1Z>>

DRESTZ1>t>1 - a z 1 > t g 1 ) t . ! DZ 1 > t > 2

(15)

DREST1>t_!

- DRESTM^,..! + DRESTZ 1>t . l + DIMPORT^,..!

(16)

DREST lit>1

> DIC^ + DS 1 > t

(17)

DVOERi^

> vmi DMJL^ + v z ± D Z l j t + 1 + v s t D S l f t

+ b 1 > t DZ 1 ) t + 1

Waarbij :
DRESTMi^.!
DRESTZi^.!
DRESTi^'.!
DIMP0RT1)t>1
DM
i,t-2
DMi^
DVOÊR^,.
DZ
i,t-2'

- RESTMi^.!
- RESTZi),..!
- REST^'.!
- IMP0RT 1)t>1
" MELKl,t-2
- MELKi^
- VOER±|t
- ZOOGilt.2

DZ

"

i,t+l

DK^,.
DSt|t
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Z00G

i,t+l

- MESTKijt
- MESTSi|t

"

RESTM^.j
RESTZ^,.^
REST itt '_ 2
IMPORT1>t>2
MELKi.t-a
MELKi^.!
VOERilt.!
ZOOG±;t.3
Z00G

i,t

- MESTKi,,..!
- MESTSijt.!

(18)

Exogeen: DVOER^,., D M ^
Endogeen: 0 ^ ^ , ' DS 1 > t ,' DZ 1 > t + 1
Voorbepaald: DRESTMj^.p DRESTZ 1>t . lf DREST 1|t>1 , DIMPORTlft_lf
DM

i,t-2»

DZ

i,t-2

Verklaring van de

variabelen:

RESTM -restkalverenuitdemelkkoeien;hiertoebehorenallegeborenkalverenuitdemelkkoeienstapel,verminderdmet
dekalverendierespectievelijknaardereproduktieen
dedestructiegaan (x1000stuks)
RESTZ -restkalverenuitdezoogkoeien;hiertoebehorenallegeborenkalverenuit dezoogkoeienstapel,verminderdmet
degedestrueerdekalveren (x1000stuks)
IMPORT-nettoimportenvanallelevende rundveecategorieën
(x1000stuks)
MELK -melkkoeien (x1000stuks)
ZOOG -zoogkoeien (x1000stuks)
REST -totaalrestkalverenuitmelk-en zoogkoeien
(x1000stuks)
MESTK -vleeskalveren (x1000stuks)
MESTS -vleesstieren (x1000stuks)
VOER -totaalruwvoerverbruik inkVEM's.Deruwvoerbalans is
exogeen,zodathetverbruikinjaartgelijkblijftaan
hetverbruikinjaart-1;alleenbinnende rundveestapel
kunnenverschuivingen plaatsvinden
g
•aantalgeborenkalverenperkoe (stuks)
am
-coëfficiënt dieaangeeftwelkdeelvandeuitmelkkoeien
geborenkalverenovergaatnaarderestkalverenstapel (na
aftrekvandereproduktie-endestructiecoëfficiënt)
az
-coëfficiëntdieaangeeftwelkdeelvandeuit zoogkoeien
geborenkalverenovergaatnaarderestkalverenstapel (na
aftrekvande destructiecoëfficiënt)
b
•coëfficiënt dieaangeefthoeveelkalverennodig zijnals
instroomvoorzoogkoeieninjaart+1
vm
-ruwvoerverbruikpermelkkoe (inclusiefaanhang)in
kVEM's
vz
•ruwvoerverbruikperzoogkoe (inclusiefaanhang)in
kVEM's
vs
»ruwvoerverbruikpervleesstierinkVEM's
Dere8tkalverenstapels injaart-1,vergelijking (11),die
bepalend zijnvoordeaantallenvleeskalveren en-stiereninjaar
t envoordezoogkoeieninjaart+1,wordenrecursiefbepaalduit
dekoeienstapelsvanhetvoorafgaandejaarenuitdeimportenvan
levend rundvee.Metbetrekkingtotderestkalverenuitdemelkkoeienstapelisreedsrekeninggehoudenmethet feitdateengedeeltevandegeborenkalverenisbestemdvoordereproduktievan
melkvee (viaan^t ) . Aangeziendemelkveestapeltotenmet 1997
uithettechnischeproduktiemodel (Peerlings, 1988)bekend isen
eeninputvariabelevoorheteconomischemodelvormt,isdein65

stroomvoordatmelkveeàprioriteberekenen.Hetrestantvande
kalverenuitdemelkkoeienwordtbestemdvoorvleesproduktiedoeleinden.
Tenaanzienvanderestkalverenuitdezoogkoeienstapel,
wordt pasinheteconomischemodelduidelijkhoeveelkalveren
voordereproduktievandezestapelmoetenwordenaangehouden.
Hetoptimaleaantalzoogkoeienwordt inelkjaarnamelijktegelijkbepaaldmetdeoptimalevleeskalveren-envleesstierenstapels.Ditoptimaleaantalzoogkoeienisonderandere afhankelijk
vanhetaantalbeschikbarekalverenineenbepaald jaar.Inhet
modelwordt daaromverondersteld, dat -rekeninghoudendmeteen
destructiepercentage -inprincipeallegeborenkalverenuitde
zoogkoeienstapelnaarderestkalverenovergaan.
Deimporten zijnopgebouwduit invoervan respectievelijk
kalveren,vaarzen,stierenenkoeien.Voordejaren 1984-1990
wordendegerealiseerde importenopgenomen;hiernawordtweergewerktmetdriejaarlijksevoortschrijdende gemiddelden.Indit
verbandwordtverondersteld dathetcapaciteitsniveauaanlevend
rundvee indelidstateneninderdelandenniet zalveranderen
tenopzichtevandereferentieperiode.
Vergelijking (17)oppagina64geeftweer,dateengedeelte
vanhettotaleaanbodvanrestkalveren injaart-1wordtverdeeld
overvleeskalveren envleesstieren injaart.Afhankelijkvande
opbrengsten-enkostenverhoudingentussendeverschillendeactiviteiten,wordenhiernaastkalverengereserveerdvoordeinstroom
totdezoogkoeienstapel injaart+1.Opkortetermijnishetaanbodvanzoogkoeiennamelijkinelastisch,omdateentijdsverschil
bestaat tusseneengewensteuitbreidingvande zoogkoeienstapel
eneengerealiseerdeuitbreiding.Aanbodenprijskunnenhierdoor
tegengesteldverlopen,wat cyclische schommelingenmet zichmee
kanbrengen (VonGuth, 1980;Gordon, 1990).InhetopgesteldemodelheeftDZ t+1 indevergelijkingen (17)en (18)devolgendebetekenis:eenuitbreidingvandezoogkoeienstapelopbasisvanrelatievewinstverhoudingen injaart,ispaseenjaarlaterreëel
mogelijk;eenkalfheeftnamelijktijdnodigomoptegroeientot
zoogkoe.Injaart+1zaldezoogkoeienstapelwerkelijkkunnen
wordenvergroot.Hetgeplandeaanbod (Zt*)isdusinfeiteafhankelijkvandeprijzen injaart,enwordtverondersteld eenperiodelaterookwerkelijkteworden gerealiseerd:
Zt* -Z t+1

(19)

Derestkalverenstapel (endeverdeling ervan)vormt eenrestrictievoorhetoptimeringsmodel.Uitgaandevanhet aantal
koeien,dedestructie,hetaantalgeboortesperkoeendeaanhoudingscoëfficiënt voordereproduktie,komteenbeperkt aantal
kalverenterbeschikking.Dezebeperking steltgrenzenaande
toekomstigevleeskalveren-,vleesstieren-enzoogkoeienstapels.
Dekalverenhoevennietperdefinitieallemaaloverdezecategorieëntewordenverdeeld.Erzouzichnamelijkeensituatiekun66

nenvoordoen,waaringenoemde sectorennietwinstgevend zijn.In
zo'ngevalishetvoordeproducentgunstigerdekalverenbijvoorbeeld nuchterteslachten.Tijdensperiodenvanrundvleesoverschotten ishetvoorstelbaar,datdezenuchtereslachtwordt
gestimuleerdviahetgevenvaneenpremie.Infeitekanopdeze
maniereenextraconcurrerende categorieaanhetmodelworden
toegevoegd (indevormvaneenextraactiviteit).
Deruwvoervoorraad iseenanderebeperking dieaanhetmodel
wordt opgelegd.Doormiddelvanvergelijking (18)wordtaangegevendathetruwvoerverbruikalleenbinnenderundveestapelkan
verschuiven.Hetvrijkomendvoeruitdemelkveestapel (vmDM)
geefthierbijdemaximaleaanpassingsgrensaan.De ruwvoervooraad
opzichstaatopnieuwindirectverbandmethettechnischemelkproduktiemodel.Alsgevolgvandeinstellingvandesuperheffing
komt ruwvoervrijuitdemelkveestapel.Eengedeeldevanditvoer
wordtbenutalssubstituutvoorhetkrachtvoerverbruikvanhet
melkvee.Erwordtnamelijkverondersteld, dat -na 1983-een
stijgingvandemelkproduktiealleenwordtgegenereerdmetextra
ruwvoergift (bijvoorbeeld doorverbeteringvanderuwvoerkwaliteit).Ondanksderelatievetoenamevanhetruwvoerverbruikten
opzichtevanhettotalevoerverbruik,vormtdit substitutiepercentagegeenvolledigecompensatievoorhetvrijkomend ruwvoerpotentieeluiteenkleineremelkveestapel.Ditonverbruikt gedeelte
kanwordentoegewezenaanandere sectoren.Volgensderatioareaalakkerland tenopzichtevanhetareaalgrasland envoedergewassenvoorbedrijfstypenmetmelkvee (zoalsgehanteerd inhet
EG-boekhoudinformatienet),wordthetvrijkomend ruwvoertoegewezenaanrespectievelijkakkerbouw, schapenenvleesvee.Bovendien
wordtverondersteld dateendeelvanhet ruwvoerindetoekomst
nietmeerzalwordengeproduceerd, omdathetwaarschijnlijk lijkt
dat deteeltvanschapenenvleesveeopeenminder intensieve
wijzeplaatsvindt dandeproduktievanmelk.Dematevanextensivering isgebaseerdopdeopbrengstdalingvanhetgrasland in
Nederland, indiendestikstofgiftwordt teruggebrachtnaarnul
1). Omdat destikstof indegrondeentijdlang zijnwerkingbehoudt,wordt in1997nog60procentvanhetruwvoer geproduceerd
tenopzichtevandeproduktie inhetbasisjaar 1983 (Peerlings,
1988).Inderundvleesstudiewordt destikstofgift indezezelfde
mateteruggebracht.Ookindeanderelandenwordtdegiftevenredigverminderd,hoewelsommige lidstaten (zoalsFrankrijk)altijd
aleenvrij extensieveproduktiehebbengehad.Deveronderstellingoverdematevanextensivering isduidelijkarbitrairenzou
wellicht demodelresultatenkunnenbeïnvloeden.Inhoofdstuk4
wordt eengevoeligheidsanalyse uitgevoerd,waarbijmetverschillendeextensiveringniveauswordt gerekend.
Het ruwvoergedeeltedatbestemd isvoorhetvleesvee,vormt
eeninputvoorheteconomischemodelenkanwordengebruiktals

1)

Bakker, 1986.Indezestudiewordt eenlandbouw gecreëerd
dievoldoetaanautarkischeomstandigheden.
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voervoorvleesstierenen/ofvoor zoogkoeien; ruwvoermaakt geen
onderdeeluitvanhetvoerpakketvanvleeskalveren.Indiende
winstgevendheidvandekalvermesterij relatiefhoog Is,hoefthet
ruwvoernietpersétewordenopgemaakt doordestlerenmesterlj
c.q.dezoogkoelenhouderlj.Inzo'ngevalIshetrendabelerom
hetvoer Inanderedandegenoemde sectorenaantewenden (bijvoorbeeldvoor schapen),ofeventueelonverbrulkttelaten.Indirect speeltdusookhetschapenbeleideenrolindeverdelingvan
het ruwvoer.Inhetmodelkanditalleenvan"buitenaf worden
geregeld doormeerofmindervoeraanvleesveeofschapentegeven.Derelatieve rentabiliteitvanvleesveetenopzichtevan
schapenvormt geendirecte relatieinhetmodel.
Hierbovenisvermeld« dathetverdelingscriteriumvanhet
vrijkomend ruwvoerisgebaseerdophistorischeverhoudingen.Dit
criteriumisaanvechtbaar,omdateentheoretische onderbouwing
ontbreekt (hetzelfde geldtvoordegekozenextensiveringsgraad).
Hetisdaarom zinvolomditprobleemopeenanderemanieraante
pakken.Zozoubijvoorbeeldeentheoretischmodelkunnenworden
afgeleid,waarbijdeverdelingookopeconomische factorenisgebaseerd.Dezeuitwerkingiseenzaakvanverder onderzoek.
Deoorspronkelijkeverdelingvanhetruwvoeropbasisvan
historisch grondgebruikisvoorlopigvia"trial-and-error"bijgesteldaandehandvanmodeluitkomsten indereferentiejaren.
Het recursieve stelselvanvergelijkingenkanwordengeschrevenindevormvaneenLagrangemodel,vergelijking(20).
HetmodelmaximeertdenettoopbrengstenN0 ±tvandeverandering
vanhetgeslachteaantaldierenvanland 1 (voor1-1...N)voor
jaart (voort-x+l...T)ondereentweetalrestricties:
Max N0 ljt (PS 1 > t - KS 1 ) t ) DS 1 > t g s 1 > t

+

(PK^t - KKi >t ) D K ^ g k l f t

+

( P Z l f t - KZ 1>t ) DZ 1 > t + 1 g z l t t c r z l i t + e l f t _ ! a z 1 > t g 1 ) t DZ 1 > t + 1
- 0±,t I D S l , t

+

DKl.t + b 1 ) t DZ 1 > t + 1 - DIMPORTi^.!
<""l,t 8 i , t - l

- u ^ t Ivmi DM,. + v z ± DZ 1 > t + 1
Exogeen:

DM

i,t-2> - < a z i , t 8±,t-l

+ v s t DS 1 > t

-

Dz

i,t-2>1

DVOER^]

(20)

K S l f t , KZ 1>t , K K ^ , P S 1 > t , P Z i > t , g s l i t , g z i > t , g l q ^ ,
c r z 1 ) t , a z 1 > t , a r n ^ , g 1 > t , b i > t , vn^, v z t , v s t , DM^,.
Endogeen:
P K ^ , 9 1 > t , u 1 ) t , DK^,., D S 1 > t , DZ 1 > t + 1 , N 0 1 ) t
Voorbepaald: 8 ± t_i
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waarin
NO
PK
PS
PZ
KS
KK
KZ
gs
gz
gk
crz
6
u

•maximalenettoopbrengstvandevleesproduktles (ecu/
100kg)
-opbrengstprljsvoorkalfsvlees (ecu/100kg)
-gemiddelde opbrengstprljsvoor stlerenvlees (ecu/100kg)
•opbrengstprijsvoor zoogkoelenvlees (ecu/100kg)
-krachtvoerkostenvandestlerenmesterlj (ecu/100kg)
-kalvermelkkostenvandekalvermesterlj (ecu/100kg)
•krachtvoerkostenvandezoogkoelenhouderlj (ecu/100kg)
-gemiddeld slachtgewichtvan stieren (kg)
-gemiddeld slachtgewichtvan zoogkoeien (kg)
•gemiddeld slachtgewicht vankalveren (kg)
•slachtpercentagevan zoogkoeien
-multiplier 8;schaduwprljsvannuchterekalveren (ecu)
•multiplier u;schaduwprljsvanruwvoer (ecu)

Hetmaximerenvandenettoopbrengstenvandevleesproduktlesuitrespectievelijk deveranderingvandevleeskalveren- en
vleesstieren8tapelsinjaart, envandeveranderingvan degeplande zoogkoeienstapel injaar t+1inland iIsde doelstelling
vanhetmodel.Degewensteopbrengstvande zoogkoeienstapel in
jaar t+1lsdusgebaseerd opdenettoopbrengst injaart.Zoogkoeienhebbenhiernaast eenextra opbrengst aanaanwas,omdat ze
kalverenvoortbrengen; dezeworden gewaardeerd tegende schaduwprljsvannuchtere kalverenvanjaart-1.
Inverbandmet detijdsvoorkeurvan deproducent -het isde
boernamelijkmeerwaard inhethuidig jaargeld teontvangen,
dan ineenvolgend jaar -zourekening gehoudenmoetenwordenmet
eendiscontovoet.Dit disconto isindezerundvleesstudie opnul
gehouden; erwordtwelgewerktmet reëleprijzenenreëlekosten.
De resulterendevleesprijzenenvleesproduktles beschrijven de
situatie opevenwichtigemarkten.
Het optimaliserenwordt per land ienperjaartuitgevoerd
onder eentweetalrestricties:
1. deveranderingvandevleeskalveren- envleesstierenstapels
Injaart,envande zoogkoeienstapel injaart+1 isafhankelijkvandeverandering inhet aantalterbeschikkingkomendekalverenuit degewijzigdekoeienstapel injaart-1;
2. het toegewezen ruwvoer aanhetvleesvee (vanuit demelkveestapel)wordtbenut dooraanpassingvande zoogkoeienstapel
(vztDZ ±t+1 )endevleesstierenstapel (vs±DS ±t );dezeaanpassingenkunnenniet groter zijndanovereenkomtmet de
voor devleesveestapelbeschikbaarkomendehoeveelheid ruwvoer.
Het opnemenvanderestkalveren- enruwvoerrestrictiesbetekent dathetmodeltevensdeendogenemarktenvan respectievelijk
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nuchtere kalveren enruwvoer beschrijft.Deprijsvannuka's en
van ruwvoerwordtweergegeven indevormvan schaduwprijzen (respectievelijk Q±tenm. t ) .
Indevolgende subparagrafenworden achtereenvolgens nog enkele opmerkingen gemaakt overopbrengsten, kosten enmodelrestricties.
3.3.4.3 Opbrengsten
Inde doelfunctie vanhetmodel zijndeopbrengstprijzenvan
drie activiteiten opgenomen: dekalfsvleesprijs,de stierevleesprijsendeprijsvan zoogkoeienvlees.Peractiviteit zalnuop
het afleidenvan dezeprijzenworden ingegaan.
Kalfsvlees behoort totdevrije landbouwprodukten,en isdus
niet gebonden aanenigeEG-beleidsmaatregel.Inverband met de
duurvan demestperiode vanvleeskalveren,welke circavijf à zes
maandenbedraagt, kanhetniveauvan dekalfsvleesproduktieop
redelijk korte termijn reageren opprijsveranderingen
(DeVlieger, 1986).Om deze reden zaldekalfsvleesprijs injaar
t simultaanworden bepaald met de overige endogenevariabelen van
het model.Indit rundvleesonderzoek zijntwee uiteenlopende vormenvanprijsrelatie8 onderzocht:
1. een geschatte variant;
2. een gepostuleerde variant.
Ad 1.VolgensWassink (1988)levert deherleide vorm vergelijking
uit hetvraagmodel voorkalfsvlees devolgende verklarende variabelen op.
PKi-Piq (NPR± - ,IMKV± - ,Y ± + )

(21)

waarin
NPR -netto produktievan kalfsvlees
IMKV - import vankalfsvlees
Y
-beschikbaar inkomen
Via regressie-analyse isdeze eenvoudige prijsrelatiegeschatvoor deverschillende EG-lidstaten.Zoweldenetto produktie alsdebruto importenwordenverondersteld eennegatieve relatie tehebbenmet deprijsvorming opdekalfsvleesmarkt.Een
stijgingvanhetbeschikbare inkomen zaldaarentegen een positief
effect hebben op devraag naarkalfsvlees, als gevolgwaarvan de
prijs zalstijgen.Verschillende functievormen zijnbekeken; de
schattingsresultaten waren echtermeestalniet bevredigend met
betrekking tot significantie of richtingvan de tekens.Ookhet
weglatenvan éénofmeerdereverklarendevariabelen gaf geenverbetering te zien.Oskam (1987)schat inditverband een log-lineaire functievoor devraagnaarvlees.Indit onderzoek werkt
zo'n functie echterniet, omdat de opbrengstfunctie slechts bin70

nenbepaaldegrenswaarden concaaf is.Hetoptimumvanhetmodel
kandaardoornietuitalleendeeersteordevoorwaardenworden
berekend.Ookomdatdeschattingsresultaten slecht zijn,zalnu
viaeenandereweg eenprijsrelatiewordenafgeleid.
Ad2.Hetrundvleesmodelwilvoorallelidstatenopeenconsistentemanierrekeninghoudenmetdekalfsvleesprijs.Daaromis
eenprijsrelatie gepostuleerd,welkeeenvariant isopderelatie
diedoorBakker (1985)gebruikt isvoorzijnmodelvandeNederlandselandbouw.Inverbandmetdesimultaneoplossingvanhet
optimeringsmodelvoorallelidstaten (zieparagraaf 3.3.5),wordt
vanuit deEG-producentenprijs,deEG-vraagendeEG-elasticiteit
vandevraageenbinnenlandseprijsfunctievoorkalfsvleesafgeleid (voorelklandi ) .
Perdefinitiegeldt:
s

PKi.tqt.t
i

+

PK

EG,tNIMKV,
(22)

PK,EG,t
Sqtt+NIMKVt
i
ofwel
PKEG>t - 2P K ^ w 1>t
i

(23)

w

(24)

i,t• < s «u.t)-1qi.t
i

waarin
EG-kalfsvleesprijs
-produktievankalfsvlees inland i (q•gkK)j
-nettoEG-importvankalfsvlees
»aandeelvanland iinEG-produktie

PK,EG

q
NIMKV
w

qEG,t-s q±,t+ NIMKVt
i

(25)

waarin
qBG

-EG-vraagnaarkalfsvlees

Stel,datdeelasticiteitvandeEG-vraagmetbetrekkingtot
deEG-producentenprijsbekendis.Dezeisgedefinieerd als
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Z D q l t t + DNIMKVt
i

S PK^,. w 1 > t
i
(26)

2 q1>t

+ NIMKVt

i

2 P K ^ w 1 > t - Zl?^^
i

w±

^

i

waarin
e » E6-vraagelasticiteit
Dan geldtuit (26)
(27)
S Dq±t+DNIMKVt
1 i
-1
PK
SPKl.t»i.t* I1
] £ i,t-lwi,t-l
i
e 2q±t+NIMKVt
i
i
metalsmogelijke oplossing voordekalfsvleesprijsinlandi
(28)
2Dq±t+DNIMKVt
1 i
«l.t- [1-e

-1
1 W l 4 ,t wi,t-lPKi.t-1

2 q1>t+NIMKVt

De prijsvankalfsvleesinjaartinlandiisvolgens vergelijking (28)afhankelijkvandeprijsinjaar t-1,envande
relatieve veranderingvanhetEG-kalfsvleesaanbod.Deze veranderingvanhetEG-marktaandeelisvervolgens gerelateerd aande
prijsflexibiliteltvandeEG-vraag.Alsdeproduktieaandelen w ±
gelijkblijven, zullendeprijzenindelidstaten evenredig veranderen;alshetproduktieaandeel inlandidaarentegen toe-ofafneemt,zaldeprijsinlandirespectievelijk meerdanevenredig
zakkenofmeerdanevenredig stijgen.
Zonderverderopdebewijsvoeringintegaanisonderzocht,
datdetotale opbrengstenmetdeze prijsfunctie concaaf zijnin
de aanbodverhoudingenvankalfsvlees.Ditimpliceert eensituatie
van afnemendemeeropbrengsten, waarmeewordt voldaanaandevoorwaardedatdeLagrange functie concaaf is,zodatdeeerste orde
voorwaarden tevensvoldoende zijnvoorhetbereikenvaneenmaximum.
De prijsvanstierevlees1)-envanrundvlees -iseen
prijsdieslechts gedeeltelijkviadevrijemarkttotstand komt.
1) Indeze studieworden stiere-enoesevlees eenvoudigheidshalve samengenomen.
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Stierevlees iseenproduktdatonderde zware marktordenlngsproduktenvanhetEuropeselandbouwbeleidvalt.Demarktordening
voorrundvleeskentonderanderehet instrumentvaninterventie.
Inhet gevaldatdemarktprijsvanstierevlees (deenigevleessoortdievanaf 1982nogmagwordengeïntervenieerd)benedeneen
bepaaldpercentagevandeinterventieaankoopprijs (bodemprijs)
ligt,kanstierevlees ininterventiewordengenomen.Erkunnen
slechtsbepaalde categorieënstierenwordengeïntervenieerd, en
danalleennogbepaaldedelenvandezecategorieën inbepaalde
periodenvanhetjaar.Hetniet-geïntervenieerdevleeskomt opde
marktterecht,enwordtgewaardeerd tegeneenmarktprijs.Hetgevolghiervanis,datdegemiddeldeprijsvanstierevlees (PSt)
alsnogonderdeinterventieaankoopprijskankomenteliggen.Deze
gemiddeldeprijsiseengewogenprijsvande interventieaankoopprijsvoorhetgeïntervenieerdevleesendemarktprijsvoorhet
niet-geïntervenieerdevlees.
Viaeenuitgebreideliteratuurstudienaardeprijsvorming
vanrundvlees,heeftWassink (1988)lineaireprijsrelatiesafgeleid.Inverbandmetverschillen inmarktordening onderling,is
onderscheid gemaaktnaarkoeie-,vaarze-enstierevlees.Alsverklarendevariabelenvoordestierevleesprijszijnopgenomen:de
brutoproduktie,deprijsvanvarkensvlees,dereëleinterventieaankoopprijs,deeigenprijsenhet inkomen.Metuitzonderingvan
deinterventieaankoopprijs,wordenvoorkoeie-envaarzevleesdezelfdeverklarendevariabelenopgenomen.Deregressie-analyse is
oplidstaatniveauuitgevoerd,waarbij deresultateneenwisselend
beeldteziengeven.Detekensvandecoëfficiënten zijnmeestal
overeenkomstig deverwachtingen.Debelangrijksteverklarendevariabele,debrutoproduktie,isechterbijnanooit significant,
evenminalsdeinterventieaankoopprijsenhet reëlebeschikbare
Inkomenperhoofd.Verklaringenhiervoorwordenindezestudie
niet gegeven.BijonderandereColmanenMiah (1973)enEvans
(1974)blijkendenettoproduktievanrund-enkalfsvleesende
nettoinvoervanrundvlees overigenswelsignificantevariabelen
voordemarktprijsvanBritsvleestezijn.Arregui (1986)vindt
zo'npositief resultaateveneensbij zijnverklaringvandeE6rundvlee8prijs.Indezestudieswordt deteverklarenmarktprijs
echtersteedsinnominalewaardenopgenomen,enniet inreële
waarden zoalsindezerundvleesstudie isgewenst.
InverbandmeteenconsistenteaanpakbinnendeLEI-studie
engegevendeonbevredigende schattingsresultaten, isbeslotende
marktprijsvanstierevleesanaloogaandefunctievankalfsvlees
tebepalen.
(29)
1

Z Dqs ± t + DNIMSVt
1

MPS1>t - [ 1 - -

]
es

S qs ±
i

t

-1
w - 1 ^ w ^ . ! MPS 1>t>1

+ NIMSVt
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waarin
qs
•8tlerevleeeaanbod (qs•gsS),nietvoor interventie
MPS -marktprijsvanstierevlees
NIMSV-nettoEG-importvan stierevlees
>tEG-vraagela8ticiteit naar stierevlees
£8
Vanwegehet inelastischeaanbod opkortetermijn,wordtde
keuzevoorvleesstieren injaartafhankelijkgemaaktvandegemiddeldestierevleesprijsvanjaart-1.Erwordt dusverondersteld!datdeverwachteopbrengstprijsvanstierevlees injaart
gelijkisaandeprijsvanhetvoorafgaandejaar.Dezeprijsbepaaltmedehetaanbodvanstierevlees injaart.Viavergelijking
(29)kanvervolgenswordennagegaanwelkeprijsditaanbodoplevert,indienalhetvleesopdemarkt zouwordengebracht.Omdat
inditstadiumvanhetmodelnoggeenvlees ininterventie isgenomen,isde gemiddelde prijs vanstierevleesnoggelijkaande
marktprijs
vanstierevlees.Inhetmodelgaathet rundvleesbeleid
nueenrolmeespelen,omdatdezegemiddeldeprijswordt gekoppeld
aandeinterventieaankoopprijs.Ditkandevolgende situatiesopleveren:
PS ltt >ß t iapiit

(30)

PS 1)t <ß t ia Pltt

(31)

waarin
PS •gemiddeldestierevleesprij8
iap •interventieaankoopprijs
ß
»perunagedatbepaaltofinterventiekanplaatsvinden (instrument-ofbeleidsvariabele)
Indeeerstesituatie,vergelijking (30),isdegemiddelde
8tierevlee8prijshogerdaneenbepaaldpercentagevandeinterventieaankoopprijs.Hetpuntwaarbij interventievanstierevlees
istoegestaan,isinzo'nsituatienognietbereikt.Degemiddeldeprijsvanstierevleesblijft dangelijkaandemarktprijs.
PS 1>t -MPS 1>t
Degemiddeldeprijsligtindetweedesituatie (vergelijking
(31)),benedeneenbepaald percentagevande interventieaankoopprijs.Erisinterventiemogelijktegeneenbodemprijs.Inhet
modelwordt dehoogtevandezeinterventieaankopenviaeeniteratiefprocesbepaald.Inelkeiteratiewordthetnieuwemarktaanbodvanstierevleesberekend (exclusiefdeinterventieaankopen),
evenalsdenieuweprijzen (gemiddeldeprijsenmarktprijs).Per
land enperJaarwordendeaankopensteedsindiemateverhoogd
totdat deprijsvanstierevleesgelijkisaanß-procentvande
interventieaankoopprijs.Degemiddeldeprijsvanstierevleesis
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(32)

indezesituatienietmeergelijkaandemarktprijs,maarwordt
eengewogengemiddeldevandemarkt-eninterventieaankoopprijs.
Deprijsvanrundvleeswordtbepaalduiteenvraagmodelnaar
hetvleesvanallevolwassenvleessoorten.Dit resulteert ook
weer ineenzelfde soort functiealsdievoorkalfs-enstierevlees.
(33)
ZDqr±t+DNIMRVt
1 i
MPRVt - [1

]

-1
* l

u t

w1>t_!MPRV^.!

er Sqr1>t +NIMRVt

waarin
qr
-rundvleesaanbod (qr»grvRV)
MPRV -marktprijsvan rundvlees
N1MRV »nettoEG-importvan rundvlees
er
-E6-vraagelasticiteit naar rundvlees
Eenjuisteopbrengstprijsvoor zoogkoeien isnietgemakkelijkteachterhalen.Ditwordtmetnameveroorzaakt doorhetgebrekaanspecifiekegegevensoverdezesector indeliteratuur
(prijzen,levensduur,slachtgewicht, (soort)voerverbruik endergelijke).Inhetmodelwordt dezoogkoeiensectordaaromalseen
soortrestvariabelegebruikt.Gegevendeopbrengsten enkosten
vandeanderemodelactiviteitenwordendenettoopbrengstenvan
zoogkoeienvoorhetbasisjaar zodanigbepaald,datdegeschatte
dieraantallen zoveelmogelijkovereenkomenmet dieindeijkjaren.Opgemerktkanworden,dateventuele foutievekosten-enopbrengstenspecificaties binnenanderesectoren infeiteookindit
saldototuitdrukkingkomen.Indeoverigemodeljarenbepaaltde
relatieveveranderingvanderundvleesprijsineenzekerjaarde
aanpassingvanhet zoogkoeiensaldoindatzelfdejaar.Opdezemanierwordt rekeninggehoudenmet fluctuatiesindenettoopbrengsten.
3.3.4.4 Kosten
Hetmodelmaakt een (optimale)keuzetussendeaantallen
vleeskalveren,vleesstieren c.q. zoogkoeien.Dewinstverhoudingen
tussendezesectoren,dekalverenvoorraad enhetvoerverbruikvan
deverschillendeveecategorieën leidentotbepaaldeopties.De
schaduwprijzenvanrespectievelijknuka'senruwvoerkrijgenin
dezeprocedureeveneensbepaaldewaarden.Indedoelfunctiehoevenhet ruwvoerendeaankoopvannuchterekalverendannietmeer
alskostenfactorentewordenopgenomen,omdat opnameindevorm
vanrestricties reedsconcurrerendwerkt tussendeactiviteiten.
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Afhankelijkvandesectoren,moetnogmet devolgendekosten
rekeningwordengehouden:
dekalvermelk-enoverigekostenbinnendekalvennesterij;
dekrachtvoer-enoverigekostenbinnendestierenmesterij;
deoverigekostenbinnendezoogkoeienhouderij.
Het isnategaan,datvoorNederland devoer-enaankoopkostenvanhetkalf samenvaakmeerdan90procentvandetotale
kostenuitmaken.Deresterende circa 10procentheeftbetrekking
oponderandereenergie-,uitval-,gebouwen-,dierenarts-enarbeidskosten (DeVlieger, 1980;Sturkenboom, 1986;VanEldik,
1984).Buitenhet feitdatdezegedetailleerde gegevensvoorde
verschillendeEG-landennietgemakkelijk zijnteachterhalen,is
het redelijkteveronderstellen dat ineersteinstantiealleen
hetvoerendeaankoopvanhetkalf alskostenfactorenworden
meegenomen;deoverigekostenwordenbuitenbeschouwing gelaten.
Zogeeftderelateringvanhetgemiddeldekalvermelkverbruikper
vleeskalf (afhankelijkvandetotalegroeivaneenkalfende
voederconversie)aandegeïndexeerdeprijsvankalvermelkeenindicatievandetotaleuitgavenaandezevoercomponent (KwantitatieveInformatieVeehouderij 1990-1991, 1990).Inhetrundvleesmodelwordthet fysiekeverbruik injaartgelijkgehoudenaan
hetverbruikinhetbasisjaar (ongeachthogere slachtgewichten).
Eentheoretischkostenmodelwordtoverigensniet afgeleid.
Dekostprijsvankalvermelkzaltochenigszinsvariëren,omdat
rekeningwordt gehoudenmetdeprocentueleverandering ervanin
jaarttenopzichtevanhetvoorafgaandejaar.Voordereferentiejarenwordendezeveranderingenrechtstreeksviadestatistiekenmeegegeven;voordeoverigemodeljarenwordenprocentuele
kostprijsveranderingenafgeleidviaeendriejaarlijksvoortschrijdend gemiddelde (nadeelhiervanisdatdeprocentueleveranderingenopdelangeretermijnstabielworden).
Inhetmodelwordt eenextensieve stieremesterijverondersteld.Ditbetekent,datdevDeesstierengrotendeelsmet ruwvoer
wordenvetgemest (zieookPeerlings).Dezeruwvoerkostenworden
jaarlijksviaeenschaduwprijsbepaald.Eenvleesstierkrijgt
verdernogenigekilogrammenkrachtvoeraangeleverd,welke tezamenmetdekrachtvoerprijsdekostenindedoelfunctie opleveren.
Evenalsbijdevleeskalverenwordt geentheoretischkostenmodel
afgeleid,maarvariërendetotalekrachtvoerkosten jaarlijksvia
detoegerekendeprocentueleveranderingenvandekostprijs.
3.3.4.5 Restricties
Alsrestricties zijninhetmodeldevoorradenaankalveren
enruwvoeropgenomen.Viatechnischeparameterswordendezeproduktiemiddelenverdeeldoverdeactiviteiten;tegelijkertijdberekenthetmodelvoorelkerestrictieeenschaarsteprijs.Ten
aanzienvanhet ruwvoerkandevolgendeopmerkingworden gemaakt.
Alsdeschaduwprijsvanhetvoereenwaardegroterdannulbezit,
impliceert ditdatderestrictiebindend is.Het isinzo'nsi76

tuatiehetmeest rendabelalshetvoerdaadwerkelijk doorvleesstlerenenzoogkoeienwordt opgemaakt.Wanneernubijvoorbeeld de
kalvermesterij -diegeengebruikmaaktvanruwvoer-relatief
rendabelerblijkt tezijndandezojuist genoemdesectoren,kan
hetnuttig zijnzoveelmogelijkkalverenalsvleeskalf aante
houden.Voorhetmodelbetekentdit,dathetbeschikbare ruwvoer
niethelemaalhoeft tewordenopgemaakt.Bijdezeoptiekrijgtde
eventuele surplusvarlabeleInderestrictieeenbepaaldewaarde,
endeschaduwprijswordt gelijkaannul.Alsinhet alternatief
vanrelatiefhogerewinstgevendheid vandekalvermesterij hethelebeschikbarepakket ruwvoernamelijktochzouwordenopgemaakt,
zoudittotuitdrukkingkomenineennegatieveschaduwprijs.Een
gelijkheidsrestrictie zoudantenonrechteaanhetmodelzijnopgelegd.Inditonderzoekisderuwvoerrestrictiezodanigvastgelegd,datdezevervalt alsdeschaduwprijs ineenbepaaldjaar
kleinerisdannul.Wanneerdeschaduwprijsdaarentegenpositief
is,wordthetvoergeheelopgemaakt.
Naast ruwvoerenkalveren,ishet denkbaaromdeproduktiemiddelenarbeidenkapitaaleveneensalsrestricties teincorporeren.Erwordtechtervandevolgendeveronderstellinguitgegaan:slechtsindieneenproduktiemiddelbeperkend aanwezigis,
wordt dezealsrestrictieopgenomen.Indevormvaneenschaduwprijsvolgtvervolgenseensoortevenwichtsprijsopdebetreffendemarkt.
Voorhetmodelwordt arbeid geacht involdoendemateaanwezigtezijn.Alsredenenkunnenhiervoorworden aangevoerd:
deproducent isindifferent tenaanzienvandetijdsbesteding;alsbijvoorbeeld destierevleessector tienurenarbeid
perdagzouvereisenendezoogkoeiensectorslechtséénuur,
impliceert ditnietdatautomatischvoordezoogkoeienzal
wordengekozen;dezekeuzezalveeleerdooreen factorals
relatievewinstgevendheidwordenbepaald;
alsgevolgvanmaatregelen indezuivelsectorkomt arbeid
uit dezesectorvrij,dieextrakanwordenaangewend inanderesectoren.
Vandecapaciteit aan stalrulmte wordt evenminverwachtdat
dezeeenbeperking zalvormen,vanwege:
dereedsaanwezigeovercapaciteit aanstalrulmte;
deextravrijkomende stalrulmtenainstellingvandemelkquotering.
Alseenproduktiemiddelnietbeperkend aanwezig is,zaldeze
factornietgeheelwordenopgemaakt.Enerzijdsbetekent ditvoor
eenLagrangemodeldatdesurplusvarlabele eenwaardekrijgt die
ongelijkisaannul,enanderzijdsdatdewaardevandeschaduwprijsgelijkwordt aannul.Inzo'nsituatie isopnamevandebetreffendeproduktiefactor indevormvaneenrestrictienietnodig.
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3.3.4.6 Bepalenvanoptimalewaarden
Deafgeleideprljsfunctlevoorkalfsvlees (vergelijking
(28))isinvereenvoudigdevorm inhetmodelopgenomen.Daartoe
zijndevolgendeveronderstellingen gemaakt:
•• wi,t *wi,t-i

b-QBG,t -QEG,t-i+ DKi,t8ki.t
c

- DQEG.t*DKi,t8ki,t

AnaloogaandeEG-prijsfunctieblijvendeproduktie-aandelen
van land1constant indetijd (veronderstelling a). Dezevereenvoudigingheeft devoorkeurgekregenbovenhetberekenenvan
jaarlijksvariërende landenaandelenmetbehulpvaneeniteratieve
methode.Dat isnamelijkeentijdrovend proces;hetmodelmoet
eensnelleiteratieveoplossingkunnenbereiken.
DifferentiatievandemaximaleopbrengstNOnaardeendogene
variabelenvanhetmodelinvergelijking (20),geeftdevolgende
eersteordevoorwaardenvoorjaartvoorland itezien.
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ei)t > 0
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* DEEL-g k ^ PK^.!Aitt (QEO,,.!+NIMKV^+
8ki,tDKi,t+DNIMKVt)-KKi,,.g k ^+
[gki.t«±.t-1A2i.tWe (QEG.t-1+HIMKV^!)]
(gkljtD K ^ )
waarin
A±.t*< W - 1 +NIMKV,,.!+(1-l/e)gkljtDKi^)"1
Doormiddelvansubstitutiestussendevergelijkingen,kunnendeoptimaleoplossingenvoordeendogenenwordenbepaald.De
vergelijkingen(34)en(36)gevendewaardenweervandeschaduwprijzen(respectievelijk8lftenHitt).Nasubstitutievande
waardevan8±tinvergelijking (35)bestaatdezefunctie-naast
deendogeneD ^t-alleennoguitexogenevariabelenenuit
technischecoëfficiënten.HetisechternieteenvoudigomDR^t
zodanigteherschrijvendatdezewordtuitgedruktindeexogenen.
Ermoeteenhulpmiddelwordengebruiktomdeoptimalewaardevan
Dï^ttebepalen.Bedoeldhulpmiddelheeftbetrekkingoptechniekendiehetnulpuntvaneenfunctiekunnenachterhalen;zezijn
vaakgebaseerdopIteratieveprocedures.Eenzo'ntechniekisde
Fibonacci Search Method (Wagner,1975);dezetechniekwordtbeschreveninbijlage3.DeoplossingvanbovenstaandprobleembestaatinhetvindenvaneenzodanigewaardevoorDI^t,datde
vergelijkinggelijkwordtaannul(eersteordevoorwaardevoor
eenmaximum).Alsstartpuntwordenhiertoetweewaardenvoor
DK^topgegeven,eenmogelijkminimumeneenmogelijkmaximum.
Vervolgenswordt,naberekeningvandeconstanteenderichtingscoëfficiënt,eenrechtelijntussendezetweepuntengetrokken.
Eeniteratiefprocespastdezelijnsteedszodanigaan,totdat
hetnulpuntvandefunctiewordtbereikt.
DewaardevoorDl^tdiebijhetnulpuntvandefunctie
hoort,isdeoptimalewaardevoordezevariabele.DR^tzelfis
dusafhankelijkvandevolgendevariabelen:EG-produktie,afzetelasticiteit,prijsvankalfsvleesinperiodet-1,kostenvan
vleeskalverenenvleesstieren,opbrengstprijzenvoorvleesstieren
enzoogkoeien,ruwvoerverbruikvanvleesstierenenzoogkoeien,
vleeskalverenstapelinjaart-1.SubstitutievanDK^,.indevergelijkingen(37)en(38)geefttenslottederesterendewaarden
voordeendogenevariabelen(voorzoweldeafzonderlijkelidstatenalsvoordeEG-10alsgeheel).
3.3.4.7 Afleidenvanresterenderundveestapelsenprodukties
Indetechnischemodulevanhetrundvleesmodel(paragraaf3.2)werdonderanderedetoekomstigemelkveestapel(melkkoeienenjongvee)berekendoverdeperiode1984-1997,met19841990alsreferentiejaren.Ditzelfdeisindeeconomischecompo79

nent gedaanvoorhetaantalvleeskalveren,vleesstierenenzoogkoeienindeverschillende lidstaten.Totnutoewordt hiermee
slechtseengedeeltevanderund-enkalfsvleesproduktle omvat.
Wenselijkisdaarentegenominzichttehebbenindeontwikkeling
vandetotaleproduktie.
Aan sommigevoorraadgroothedenvanderundveestapelistot
nutoenoggeenaandachtbesteed.Gedoeldwordtopeennadere
specificatievandekalveren,depinkenenstierenvanééntot
tweejaar,endevaarzenenstierenouderdantweejaar.Omde
balansenkloppendtemaken,wordendaaromeenaantalextravergelijkingengepresenteerd; deze zijngerelateerdaandetechnische
overgangenmodeHen.Opnieuwzijnovergangscoëfficiëntenvande
bekendejaren 1984-1990gebruikt,terwijlalswaardenvoor19911997driejaarlijksevoortschrijdende gemiddeldenworden ingevuld.
De levende rundveecategorieën,diegebaseerd zijnophet
technischemodel,zijnviadevolgende recursievevergelijkingen
weertegevenvoorelklandi.
KALF ljt -al 1>t GEKA^,.1) +IMPRA^,.

(39)

PINK^t -a2 1>t KALFj^.! +IMPPI1)t

(40)

STIER^,.-a3 ljt KALF lft>l +IMPST1>t

(41)

VAARS1>t -ßl 1>t VAARS ljt>1 +ß2 1#t PI»Kltt_l +IMPVA^,.

(42)

ST2 1>t

(43)

-81 1>t 8T2 lft . l +o2 tft STIER^,^+lMPST2i)t

waarin
KALF"kalveren (x1000stuks)
PINK-pinken 1-2jaar (x1000stuks)
STIER -stieren1-2jaar (x1000stuks)
VAARS -vaarzen>2jaar(x1000stuks)
ST2 -stieren>2jaar (x1000stuks)
GEKA-geborenkalveren (x1000stuks)
IMPKA -netto importvankalveren (x1000stuks)
IMPPI -nettoimportvanpinken1-2jaar (x1000stuks)
IMPST -netto importvanstieren1-2jaar (x1000stuks)
IMPVA -netto importvanvaarzen>2jaar (x1000stuks)
IMPST2*netto importvanstieren>2jaar (x1000stuks)
al »overgangscoëfficiënt geborenkalfnaar kalf < 1 jaar
<x2 -overgangscoëfficiënt kalf < 1 jaar naar pink 1-2 jaar
a3 •overgangscoëfficiëntJealf< 1 jaar naar stier 1-2 jaar
ßl «overgangscoëfficiëntvaars> 2 jaar die vaars > 2 jaar
blijft
1) HetaantalgeborenkalverenGERAisreedsineeneerderstadiumberekend als' GEKAj^t-gttK0E± t_l.
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ß2 -overgangscoëfficiënt pink 1-2 jaar naar vaars > 2 jaar
51 •overgangscoëfficiënt stier > 2 jaar die stier > 2 Jaar
blijft
52 •overgangscoëfficiëntstier 1-2 jaar naar stier > 2 jaar
Deslachtaantallenvandevierhoofdcategorieënkalveren,
pinkenenvaarzen,stierenenossen,enkoeienkomenvoorelke
lidstaat1totstandzoalsaangegeveninonderstaanderelaties.
DeslachtvanrespectievelijkhetaantalvleeskalverenK^t,het
aantalvleesstierenS ±t ,enhetaantalzoogkoeien62ZOOG 1>t>l
wordenindeeconomischemodulebepaald.Deslachtvanmelkkoeien
81MELKit_!envanvaarzenSLPV±twordendaarentegenviatechnischerelatiesafgeleid.
Ki.t-*i,t-i+ DKi,t

(**>

Si.t-sl,t-i+ DSi,t
SLPVljt-olPINKi^.!+o2VAARSi,,..!+CT3KALF ltt>1
SLK0 1>t-61MELK^t.!+92ZOOG lft>1

<*5)
(46)
(47)

waarin
SLPV-slachtvanpinkenenvaarzen
SLKO•slachtvankoeien
al "overgangscoëfficiëntpink 1-2 jaar naar slacht
02 »overgangscoëfficiëntvaars> 2 jaar naar
slacht
o~3 •overgangscoëfficiëntaanwaspinknaar slacht
61 "overgangscoëfficiënt melkkoe naar slacht
62 »overgangscoëfficiënt zoogkoe naar slacht
Dewaardenvandeslachtparametersaen6zijnwederomdriejaarlijksevoortschrijdendegemiddeldenvoordeonbekendemodeljaren.Relateringvandeslachtaantallenaandecorresponderende
slachtgewichten,geefttenslotteinzichtinderamingenvoorde
totalerund-enkalfsvleesproduktieindeverschillende lidstaten
overdeperiode1991-1997.
3.3.5 Simultaneoplossingvaneconomischeentechnischemodules
Inhetvoorgaandeverhaaliseenmodelafgeleidvoordetotalerundveestapelenvoordetotalerund-enkalfsvleesproduktie
opnationaalencommunautairniveau.Hierbijwordtgeenrekening
gehoudenmetdehandelsrelaties tussendelidstaten.Alsnuinterneprijzenvanlocalemarkteninevenwichtwordengebracht,
zullenbepaaldeproduktieontwikkelingenineenlidstaatalleen
effecthebbenbinnendatbetreffendeland.Hetgevolgkanzijn
datproduktiesenprijzenzodaniggaanverschuiven,datookde
handeltussendelidstatenzalwordenbeïnvloed.Doorhetmodel
simultaanvooralleEG-lidstatenoptelossen,wordtmetboven81

staand probleem rekening gehouden. Folwell e nShapourl (1977)
doen inh u nVerenigde Staten-studie iets identieks indezindat
ze e e nsimultane oplossing zoeken v o o r hetniveau v a nv e r s c h i l lende veecategorieën. V i adeGauss-Seidel m e t h o d e lossen ze e e n
stelselv a nvergelijkingen op. Deze methode isineerste instantie o o ktoegepast a l ssimultane techniek v o o r deze rundvleesstudie. Hetm o d e l isdaartoe geschreven ine e nstelselv a nm v e r g e lijkingen (metmh e taantal l i d s t a t e n ) , m e tdeverandering v a nd e
vleeskalverenstapel DF^ta l sdeteverklaren v a r i a b e l e . Gezien
de complexe structuur v a nditstelsel ish e tniet gelukto m
- b i n n e n bepaalde tijdsgrenzen -e e nbevredigende oplossing v o o r
de m lidstaten tebereiken. Erisdaarom gekozen v o o r e e nm e e r
pragmatische oplossingsmethodiek, w e l k e n uz a lw o r d e n beschreven.
In eerste instantie wordt hetm o d e l a l sapart stelselv a n
vergelijkingen opgelost; v o o r zowel elke lidstaat alsv o o r d eE G
als geheel w o r d e n deoptimale w a a r d e n v a nd eendogene v a r i a b e l e n
bepaald. D egeaggregeerde, individuele modeluitkomsten zouden
hierna deEG-uitkomsten opm o e t e n leveren. Omdat bijdeb e r e k e n i n g e n geen rekening wordt gehoudenm e tdeverhoudingen tussende
lidstaten onderling, isdekans klein datbijvoorbeeld e e nsommatie v a nde8lachtrunderenv a ndem landen daadwerkelijk gelijkis
aan h e taantal slachtrunderen indeGemeenschap n adirecte b e r e k e n i n g . D elidstaatresultaten zullen moeten w o r d e n "bijgesteld"
om d a tEG-resultaat w e ltebereiken. D i tgebeurt v i adeR A S - m e thode, e e ntechniek v a nStone (1963), diea leerder bij d eovergangsmatrices isgebruikt. D eresultaten v a nd em lidstaten v o o r
n veestapels v u l l e n e e nnxm m a t r i x . D ekolomtotalen zijn de t o talen v a nden voorraadgrootheden ine e nbepaald land m . P e rop
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Figuur 3.4
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2 X j -2X1
j-l" i-1

n x m startmatrlx voor de simultane oplossing vann
voorraadgrootheden in m landen naar EG-totalen

EG

terassenvoorraadgrootheid nwordteenrijopgevoerd.AlseindtotalenvandenrijengeldendecorresponderendeEG-resultaten.
Infiguur3.4wordt dealgemenevormvandezenxmmatrixweergegeven.
Tertoelichtingopdesymbolen infiguur3.4hetvolgende:
Xj,

S±X±j

-voorraadgrootheid iinland j;
i» 1...n rijen
j • 1...m kolommen
-sommatievanallevoorraadgrootheden iinlandj

SjXEG±j -voorraadgrootheid igesommeerd overallelandenj
S ±X EG t

-sommatievanallevoorraadgrootheden iinEG

Z.Xj

»sommatievanallevoorraadgrootheden ioverallelandenj

HiernawordenviaeenIteratiefprocessteedsmultipliers
berekend,dieachtereenvolgens desomvanderijengelijkmaakt
aanderijtotalen)endesomvandekolommen aandievandekolomtotalen.Ophetmoment datdeelementenvandematrix zowel
optellentotderijtotalenalstotdekolomtotalen,wordthet
iteratiefprocesgestopt.Dit istevensdeeindoplossingvanhet
modelvooreenbepaald jaar.Gegevendeonderlingeverhoudingen
binneneenland (vandeveecategorieën),entussendelanden (van
deproduktie8tructuren),zijndeafzonderlijkeuitkomstenopgewaardeerd ofondergewaardeerd.Ditheeftvanzelfsprekend ookgevolgenvoordeprijzenvanhetvleesineenland.GezienhetEGkaraktervandemarkt,zijndeprijsrelatiessterkEG-afhankelljk.Derichtingvandeproduktie indeEGalsgeheelblijktnamelijkbepalend tezijnvoordeprijsontwikkelingbinneneenlidstaat.Zokanhetenigszinsparadoxale feit zichvoordoen,dat
-ondankseentoenamevandekalfsvleesproduktieinNederlanddeprijsvankalfsvlees tochtoeneemt,omdat detotaleEG-produktieafneemt.HetNederlandsemarktaandeelopdetotaleEG-markt
isindit fictievegevalblijkbaarniet zodanig groot,dathet
eenrichtingbepalende invloedopdeprijsheeft.
3.3.6 Vraagcomponentvan rundvleesmodel
3.3.6.1 Relatievraag-en aanbodcomponent
Het ontwikkelderundvleesmodel -dathetkarakterheeftvan
eenevenwichtsmodel-heeftnietalleenbetrekking opdeaanbodkantvanderund-enkalfsvleesmarkt,maarookopdevraagzijde.
Tegelijkertijdmetdeproduktievanrund-enkalfsvleeswordtnamelijkdetotaleconsumptiebepaald.Hetaanbod zoalsdat bijvoorbeeld indeprijsrelatiesvanparagraaf 3.3.4.3wordtmeegenomen,betreft eensommatievanbinnenlandse produktie (QRenQ
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voor respectievelijkrund-enkalfsvlees)ennettoImportvan
vlees (NIMRVenNIMKVvoorrespectievelijkrund-enkalfsvlees).
Dusgeldt:

TOTNQ ltt

- Q1)t

TOTNQR^ - Q R ^

+ NIMKV ltt

(48)

+ NIMRV 1>t

(49)

waarin
TOTNQt -totalenettokalfsvleesaanbod inlandi
TOTNQRj•totalenettorundvleesaanbod inlandi
Aangenomenwordt,datdebrutovleesimporten (DIMKV±t«
DIMRV±t"0)nietveranderenvanjaartotjaar.Dit iseenredelijkeveronderstelling, omdatdeEG-importenvoornamelijkbestaan
bij degratievanpreferentiëlevoorwaarden (ziehoofdstuk2 ) .
Debinnenlandsevraagnaarrund-enkalfsvleeswordtrespectievelijkaangegevenmetC R ^ enC±t .Met debrutovleesexporten
wordt reedsinhetnettohandelscijfervanhet aanbod rekening
gehouden (vergelijking (48)en (49)).Alsdezeuitvoerovergeheveldwordtnaardevraagzijdevandemarkt,komt detotalevraag
naar rund-enkalfsvleeseralsvolgtuittezien:
EXKVi.t

<50>

TOTBCRi^ - CR1>t + EXRVi>t

(51)

T0TBC1>t

" ci,t

+

waarin
TOTBC± -totalebrutokalfsvleesvraaginlandi
TOTBCRi-totalebrutorundvleesvraaginlandi
Ct
-binnenlandsekalfsvleesconsumptie inlandi
CR±
-binnenlandserundvleesconsumptie inlandi
EXKVt -brutoexportvankalfsvleesinlandi
EXRVt -brutoexportvanrundvlees inlandi
Inhetevenwichtgeldtdan
Qi.t

+

IMKVi>t -C 1>t +EXKVi)t

(52)

QRiit+IMRVlft -C R ^ +EXRVltt

(53)

Deaanbodcomponentvanhetrundvleesmodel levertdeprijsen
detotaleproduktie 1)ineenevenwichtssituâtieop.Dezeevenwichtsprijswordtvervolgens gebruikt omdebinnenlandsevraag
naarrund-enkalfsvleestebepalen (respectievelijkC R ^ en

1) nettokalfsvleesproduktie: Q 1>t +IMKV1)t -EXKV1>t
nettorundvleesproduktie: QRtjt+I M R V ^ -EXRV±|t
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C± t ) . DaartoewordenvoorelkeEG-lidstaat consumptiefuncties
geschatmetbehulpvandetechniekvandekleinstekwadraten.De
theoretischevormvandezevraagfunctiesisafgeleiduitdenutstheorie (zieparagraaf 3.3.6.2).Ophetmoment datdebinnenlandsevraagbekend is,kunnenookdeexportenvanvleeswordenberekend.Dezezijnhet restantvandetotalevraagvanrund-en
kalfsvleesminusdebinnenlandsevraagnaarrund-enkalfsvlees.
Deexportenwordenindezestudiedusnietmarktmatigberekend,
maar infeitevooreengrootdeelbepaalduitdegroottevande
interventievoorraden.Ditiseenaannemelijkeberekeningswijze,
omdatopbasisvandeverhouding tussendeinterneEG-prijsende
wereldmarktprijs exportvanuit deEGnooit zonder subsidies
plaats zalvinden.Deinterneprijsligthiervooreenvoudigwegop
eentehoogniveau.
3.3.6.2 Afleidingvraagfunctie
Inhet algemeenkandevraagcurvewordenafgeleiduitde
nutstheorie.Hetnutdateenconsument ontleentaanhet gebruik
vangoederenkangezienwordenalseenfunctievandehoeveelheid
vanheteigengoed (rund-ofkalfsvlees),vaneensubstitutiegoed
(bijvoorbeeldvarkensvlees),envan "alleoverigegoederen".Bij
dit laatsteheeftVarian (1984)hetovereen"composite commodity".
Inbijlage4isdenutstheorievolgensVariannaderbeschreven.Alscollectievevraagrelatievoordeconsument isde
volgendevergelijking afgeleid.
C ^ -C w (P„/t - ,P^/t + ,Y/t+ )

(54)

waarin
Y/t -reëlebeschikbare inkomenperhoofd
3.3.6.3 Schattingsresultaten
Vergelijking (54)uitdevorigeparagraafwordtvoorelke
lidstaatmetdekleinstekwadratentechniekgeschat overdeperiode 1974-1985.Tenaanzienvanderesultatenkunnendevolgende
opmerkingenwordengemaakt:
erisnietéénspecifieke functievormgeschatvoorallelidstaten.Hetdoelvanditstudieonderdeel isnamelijkdatbevredigendeuitkomstenwordenverkregen.Alleenindieneen
verklarendevariabelehetjuistetekenbeziten significant
is,isdezeindevergelijking opgenomen.Hiernaastkanhet
type functieperlidstaatverschillen,omdat zowellineaire,
log-lineaireendubbele-logfuncties zijngeschat.Verder
kanhetvoorkomendatgeenredelijkmodelresulteertviaopnamevanreëleprijzen.Alsalternatiefwordt dandehomogeniteitvan de graad nul-voorwaardeopgeofferd, engewerkt
metnominalewaarden.
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DeoplossingvanhetLagrange-modelheefteenevenwichtsprljsvoorhetaanbod opgeleverd.DezeproducentenprijsIs
vlaeen handelsmarge metdeconsumentenprijsverbonden.Het
margegedrag Iszodanigdateventuele schommelingen Inde
producentenprijsafgezwaktwordendoorgegevennaardevraagkant.Degroottevandemargewisseltoverigens sterkvan
tijdtottijd,enIsmoeilijkIneengedragsrelatieweerte
geven.Inderundvleesstudiewordt dehandelsmarge daarom
verwaarloosd;veranderingenvandeconsumentenprijszijn

Belglë-Luxemburg
lnC^ -2,657 (18,8)

0,548InMPRV +
(1,9)

Denemarken
lnC„ -2,934 (27,5)

0,425InMPRV'
(3,2)

Frankrijk
lnC^ -0,955 (1,5)

0,347lnCP^' +
(2,7)

West-Duitsland
lnC,, -2,809 (17,5)

0,404InMPRV/Pw
(1,7)

R2 -46

Ierland
lnC^ -3,212 (94,2)

0,184 lnP^
(0,9)

R2 --

Italië
lnC^ -3,094 (374,6)

0,113 InMPRV
(5,0)

R2 -68

Nederland
Ine,, -0,302 (0,9)

2,12InMPRV +2
(5,4)

Groot-Brlttannlë
C ^ -33,07 - 7
(7,7)

,06 C P ^
(2,4)

Griekenland (data
lnC^ -4,74 (9,07)

1981-1986)
0,429InMPRV
(3,73)

Figuur 3.5
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0,756InP,,
(4,0)

R2 -60

R2 -46

0,403lnY
(3,2)

,848lnP„
(7,8)

R2 -60

R 2 -85

R2 -30

R2 -72

Regressievergelijkingen
voor de consumptieve vraag
naar rundvlees per EG-lidstaat voor de periode 19741985

rechtstreeksverbondenmetveranderingenvandeproducentenprijs.Dekoppelingvandeaanbod-envraagmodulebinnenhet
rundvleesmodelwordtvervolgens totstandgebracht,doorde
evenwichtsprijsvanrundvleesdirectalsverklarendevariabeleoptenemen.
Infiguur3.5 opdevorigepaginawordendeschattingsresultatenvoordeverschillende lidstatenweergegeven.Tussenhaakjes
staandet-waarden vermeld.Eenapostrofbijeenverklarendevariabelegeeftaan,datmetnominalewaardenwordt gewerkt.
Doordeprijs-vraagelasticiteitenvanrundvleesafteleiden,wordt eensnellevergelijkingmet resultatenuitanderestudiesmogelijk.Intabel3.5wordenderesultatenvanrespectievelijkWöhlken (1977)enCaspari (1980)tervergelijking aangeboden.Inachtmoetwordengenomen,datdezelaatste onderzoeken
zijngebaseerd opandereperiodesdandieinderundvleesstudie.
BovendienhebbenzowelWöhlkenalsCasparielasticiteitengeschat
voorrund-enkalfsvlees tezamen.
Hetblijkt datdewaardenvandeelasticiteiten inhetalgemeenminderworden indetijd.Dit suggereert datdevraagnaar
rundvleesmindergevoelig isgewordenvoorbepaaldeprijsverandering
en.Hethoeenwaaromvandeze constatering isverderniet
onderzocht.Verdervaltopdatvooralderesultatenvoor Ierland,
ItaliëenNederlanduitdeLEI-studienogalafwijkenvandieuit
deandereonderzoeken.OmdatdeelasticiteitenvanWöhlkenvoor
dezelidstateneenrecentereperiodebestrijkendandievanCaspari,wordendebetreffendeLEI-resultatendoordievanWöhlken
vervangen.
Deprijsveranderinginjaartdieuitdeeconomischemodule
vanhetrundvleesmodelvolgt,levertviabovengenoemdeelasticiteiteneenbepaaldeveranderingvandebinnenlandse rundvleesconsumptieperhoofdop.Gegevendeconsumptie injaart-1,isde

Tabel 3.5

Prij sIvraagelastlcitelten
van rundvlees uit de LEIstudie (periode 1974-1985) en uit studies van Wöhlken
(periode 1960-1977) en Caspari (periode 1958-1970)

Land
België-Luxemburg
Denemarken
Frankrijk
West-Duitsland
Ierland
Italië
Nederland
Groot-Brittannië
Griekenland

LEI

Wöhlken

Caspari

-0,548
-0,425
-0,434
-0,404
-0,041
-0,113
-2,120
-0,831
-0,429

-0,80
-1,27
-0,40
-0,58
-1,02
-0,69
-1,03
-1,15

-1,70
-1,10
-0,41
-0,37
-0,56
-0,62
-1,09
-1,24

-

-
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consumptieperhoofd injaartdanafteleiden.VoorBelgiëLuxemburg,West-Duitsland enNederlandwordt -naastheteigen
prij8effect -tevensdeinvloedvandeprijsveranderingvanvarkensvleesdoorberekend inhetniveauvandeuiteindelijke interne
vraag injaart.Deontwikkelingvandevarkensvleesprijswordt
exogeenaanhetmodelmeegegeven.
Kalfsvlees
wordt inhetalgemeenalseenluxer consumptiegoedbeschouwd danrundvlees.Vanwegedezeredenisbijdeschattingenonderscheid gemaakttussendezetweeprodukten.Alsverklarendevariabelenvoordekalfsvleesconsumptie perhoofd zijn
opgenomen:
-MPKV :demarktprijsvankalfsvlees
-Y/t :beschikbaar inkomenperhoofd
-F,, :prijsvanhetsubstitutiegoed varkensvlees
Inhet algemeenzijnderesultatenvoordelidstatenerg
slecht.Ditheeftwellicht temakenmethet feitdatdekalfsvleesconsumptie perhoofd zeerlaagis.Ookkunnenderegelmatig
voorkomendehormonenaffaireshetbeeldverstoren.ZowelWöhlken
alsCasparihebben inhunstudiesditprobleemvermedendoor
rund-enkalfsvleestezamenalsuitgangspuntvandeschattingen
tenemen.Desondankswordt degemiddeldeEG-elasticiteitvan
Wöhlkeninderundvleesstudie alsalternatief gebruiktvoorde
eigenvraagelasticiteitvankalfsvlees.
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4. REFERENTIESCENARIO

4.1 Inleiding
HetEG-rundvleesmodelisonderandereontwikkeld omeffecten
vanverschillendebeleidsscenario's tekunnenberekenen.De
hoofdstukken4en5gaannaderopdezescenario'sin.Inhoofdstuk4wordteenreferentiescenarioopgesteld,waarindebelangrijksteinstrumentenvanhethuidigerundvlees-enzuivelbeleid
zijnopgenomen (paragraaf4.2).Hetnutvaneenreferentiescenarioistweeledig.Indeeersteplaatskunnenderesultatenervan
inzicht gevenintoekomstigeontwikkelingenbinnendeEG-rundvleessectorbijvoortzettingvanhetbeleid zoalsdatsindsde
laatstebeleidsaanpassingen injuni 1991wordt gevoerd.De"goodnessoffit"vanzo'nscenariokanwordengetoetst doordemodelresultatentevergelijkenmetdecorresponderende gerealiseerde
waarden ineenaantalreferentiejaren.Vlaeenzogoedmogelijke
nabootsingvandewerkelijke situatieinhetverledenwordt een
autonometoekomstrichting aangegeven.Dezetoetsingwordtvoor
eenaantalmodelresultatenuitgevoerd inparagraaf 4.3voorde
periode 1984-1990.Opbasisvandezeuitkomstenwordenmethet
modelverkenningengemaaktvoordetoekomstigeperiode 1991-1997
(paragraaf 4.4).Deverwachtingenvoorprodukties,consumpties en
veestapelsindeEG-10overdeperiode1991-1997wordenmetbehulpvan figurenentabellengepresenteerd.Uitoogpuntvanoverzichtelijkheid zalopdeindividuele lidstaatresultatennietnaderwordeningegaan.Inparagraaf 4.5wordttenslottedegevoeligheidvaneenaantalmodelveronderstellingenvoordetotale
rund-enkalfsvleesproduktieindelidstaten onderzocht.
Eentweedemogelijkheidvaneenreferentiescenario isdatde
resultatenervanvergelekenkunnenwordenmet dieuitalternatievescenario'8.Hetnamevoorbeleidsmakerskanditnuttigeinformatieopleveren.Inhoofdstuk5wordt dieperopdezevergelijking
ingegaan.

4.2 Beschrijving
4.2.1 Beleidsinstrumenten
Inhoofdstuk2zijndeinstrumentenvanderundvleesmarktordeningderevuegepasseerd.Tenaanzienvanhet tebeschrijven
referentiescenariowordtaangenomen,dathetopjuni 1991herzienebeleid totenmet 1997wordtvoortgezet.Dejaren 1984-1991
hebbenbetrekking ophettoenvigerendebeleid.Vanzelfsprekend
wordtervanuitgegaandatdemelkquotering -het belangrijkste
instrumentvandezuivelsector -eveneens inwerkingblijfttot
enmet1997.
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Perlnstrumentvariabelevanhet rundvleesbeleid zalnuwordenaangegeven,opwelkemanierdezeinhetrundvleesmodelgeïncorporeerd is.Denormale interventieaankopen indetotaleGemeenschapmogenindeperiode 1989-1991nietmeerdan220.000ton
perjaarbedragen 1).Vlaeeniteratieveprocedure,waarbijhet
modelsteedsdenoodzakelijkevoorwaardevoor interventieaankopen
onderzoekt,wordtberekendhoeveelstlerevleesperjaardeinterventieIngaat.Vóór 1989envanaf 1992zijndeinterventieaankopennietaaneenmaximumverbonden 2).
Demarktordeningvoorrundvleeskentverdereentweetalinkomensondersteunende instrumenten.Zobedraagt destierenpremie
40ECUvoordeeerste90stierenperbedrijf.MetbehulpvangegevensuitdeStructuurenquête 1983 (Eurostat, 1986)iseen
schattinggemaaktvanhetpercentagevoorpremieinaanmerking
komendestieren (tabel4.1voor lidstatenenvoorEG-10).De
stierenpremieheeft eenpositieveinvloedopderelatievewinst-

Tabel 4.1

Percentage stieren dat in aanmerking komt voor de
stierenpremie (40 ECUlstier) in een lidstaat en in de
EG-10 bij een maximum van 90 stieren per bedrijf

Land

Percentage
premiestieren*)

België-Luxemburg
Denemarken
Frankrijk
West-Duitsland
Ierland
Italië
Nederland
Groot-Brittannië
Griekenland

83,6
87,3
80,5
92,8
63,3
91,8
84,7
71,6
91,5

EG-10

81,1

*)Bijeenstijgingvanhetaantalvleesstierenzullendezepercentageswaarschijnlijkdalen (enandersom); indeze studiewordenzeechterconstant verondersteld.
Eigenberekeningenuitgegevens Structuurenquête 1983 (Eurostat,
1986).

1) Vanoktober 1990totjuni 1991isditplafond overigensverhoogdnaar235.000toninverbandmetdeherenigingvan
West-enOost-Duitsland.Omdathetmodelgeenrekeninghoudt
metOost-Duitsland,wordt 220.000tonalsdemaximaalte
interveniërenhoeveelheid rundvleesaangehouden.
2) Gezienhetmomentvanpublikatie,konmetdebesluitenvan
mei 1992geenrekeninggehoudenworden.
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gevendheidvanhetmestenvanvleesstieren,enwordt daaromvia
aanpassingvandeopbrengsten indedoelstellingsfunctievanhet
modelverwerkt.Depremiekanuiteraardniet zondermeerbijde
vleesopbrengstenvanhetdierwordenopgeteld,maarmoetgerelateerdwordenaanhet aandeelvandeinaanmerkingkomendestieren.
Hettweedeinstrumentbetreft dezoogkoeienpremie.Analoog
aanhetbovenstaandewordendeopbrengstenvandezoogkoeienaangepast.Dezoogkoeienpremiekentgeenaantalrestrictie enbedraagt 40ECUperdierperjaar.
DegevolgenvanhetEuropeserundvleesbeleid voordeniveaus
van exportrestituties enimportheffingen zijnonderandereafhankelijkvandesituatieopdewereldmarkt.DeEGheeft in 1989het
grootsteaandeelinderundvleeswereldhandel (hoofdstuk 2).Dit
impliceert echternietbijvoorbaat,datzealsbelangrijkste
prijszetteraangemerktmoetworden.Overdezepositie zijndemeningennamelijkverdeeld.ZostellenDriesenUnnevehr (1990)dat
Europazichdoorhaarrundvleesbeleid heeftafgeslotenvandewereldmarkt, enzouhetvleesaanbod inAmerikabepalend zijnvoor
dewereldmarktprijs.DesondanksbeschouwenAndersonenTyers
(1988)deverhoogdeexportenvanuit deGemeenschap -alsgevolg
vandeverkoopvandeinterventievoorraden tegendumpprijzenmeestalalsbelangrijkste oorzaakvandedalendewereldmarktprijzen.DezetoenamevandeEG-exportenheeftvanaf 1986echtereen
kleinere invloedopdeinternationaleprijsdanheteffectvande
afnamevandewereldproduktie.Persaldovertoont dewereldmarktprijsindeperiode 1986-1989namelijkeenopwaartse lijn (FAO,
augustus 1989)1).
Inhetreferentiescenariowordtvanhetbestaanvanmarktsegmentenopdeinternationale rundvleesmarkt uitgegaan 2), in
dezindatgeenendogene relatieaanwezig istussendeGemeenschapmetderdelanden.DenettoEG-importenvanrund-enkalfsvleeswordenexogeenverondersteld.Bovendienwordt geenrekening
gehoudenmet deinvloedvandeomvangvandeEG-export opdewereldmarktprijs;dezelaatstewordt constant gehouden.Hetverschiltussendewereldmarktprijsendevariërende interneEGprijsuithetmodelbepaaltdehoogtevandeexportrestituties.
Dezerestituties zijninfeitevoorelkjaarteberekenen,nadat
deoptimalewaardenvanhetmodelgevondenzijn.Dehoogtevan
hetbedragaanimportheffingenkanopdezelfdemanier achteraf
bepaaldworden.

1)

2)

Inhoofdstuktweewordendeproduktiedaling indeEGenin
deVS,evenalsdetoegenomenvraagvanJapanalsoorzaken
vandezestijgingvandewereldmarktprijs genoemd.
Zieparagraaf 2.4.3.
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A.2.2 Anderemodelvariabelen
Indezeparagraafwordtdeontwikkelingvananderemodelparametersnagegaan,waarbijvooralaandachtwordtbesteed aande
slachtgewichten.Detoenamevandeslachtgewichtenisbelangrijk
voordeniveausvanproduktiesenprijzen.Omdezeredenkunnen
zealssimulatieparametersvoordit scenarioopgenomenworden.De
groeivoetenvandeslachtgewichten zijninhetverleden inhet
algemeenpositief geweest.Hieronderwordenenkelebeïnvloedende
factorenopdeafzetgewichtenuiteengezet.
Heteerderoflaterslachtenvan rundvee -zodat eenrespectievelijklagereofhogere fysiekeslachtopbrengstwordtbereikt -isgrofwegvanvierfactorenafhankelijk.Zozaleen
stijgingvandevoerprijsdeproducentdoenbesluiteneendier
eerderteslachten.Daarentegen zaleenstijgingvandevleesopbrengstprij8eenuitstelvandeslachtbevorderen, zodatvooreen
groteraantalkilo'svandiehogereprijswordt geprofiteerd.Ook
eenhogereprijsvoorhetuitgangsmateriaalzalhetbesluitomde
huidigestapelnogevenaantehouden -zodataankoopvannieuwe
dierenwordtuitgesteld -stimuleren.Eenverbeteringvandevoederconversietenslotte,zaldeafleveringsgewichten eveneensdoen
toenemen (VanH o m e enSturkenboom, 1984).
Gegevendeveelheid aaninteractieve effecten (prijzendie
tegenelkaarinwerkenofelkaarversterken),ishetnietbij
voorbaat duidelijkhoedeprijzenelkaarbeïnvloeden,enwelke
prijzenhetmeest dominant zijnbijeventueletegengesteldeeffecten.Viahetnagaanvanverwachtetoekomstigeprijsveranderingenbijvoortgangvanhethuidigebeleid,wordt eenveronderstellinggemaakt overderichtingvandeverwachteveranderingenvan
de fysiekeslachtopbrengsten.Zowordtverondersteld datdekostprijsvankalvermelkconstantblijftofzelfsgaatdalen,omdat
bijdeaangenomenmelkproduktieeenbelangrijkdeelvandepoeder
viakalvermelkmoetwordenafgezet.Erzijngeenredenenomte
verwachtendatdereëlekrachtvoer-enderuwvoerprijsveelzullenveranderen.Persaldowordt aangenomen,datdeeffectenvan
deverschillendevoerprijzengeenbelemmeringvormenvooreen
verderetoenamevandeslachtgewichten.
Deprijsvannuchterekalveren zalwaarschijnlijkopeen
hoogniveaublijven,maaronderinvloedvanextraimportenuit
derdelandenietskunnendalen.Alsgevolghiervankandeproducentbesluitenomhetveeeerderteslachten.Lagereprijzenvoor
hetuitgangsmateriaalkunnendegroeivandeslachtgewichtendus
vertragen.
Persaldowordt tenslotteaangenomen,datheteffectvande
groeitoenamegroterzalzijndanheteffectvandegroeiafname.
Indeperiode 1983-1987bedroegdegerealiseerde gemiddelde groei
vanrespectievelijkkalveren,stierenenkoeienindeEG-10ongeveer0,8procentperjaar,endievanvaarzen0,5 procent.Het
modelhoudt geenrekeningmetdetoenamevanhetvoerverbruikbij
eentoenamevandeslachtgewichten.Het isdusniet zomaarmogelijkomdezegroeitoename simpelweg doortetrekken.Inhetver92

ledenblijkt devoerefficlëntle echterwelverbeterd tezijn;er
Ismindervoerperdiernodigomeenzelfdeafleveringsgewicht te
bereiken.Dematevanverbetering Isonduidelijk,omdathetniet
eenvoudig Isomconsistent datamateriaaltevindenvoordeE6lldstaten.Voordereferentievariantwordt daaromverondersteld,
datdehelftvandegroeivandeslachtgewichtenuitdeperiode
1983-1987istoeteschrijvenaaneenverbeteringvandevoerefficlëntle.DezegroeiIsInfeitegratis,omdat geenextravoer
aanhetrundveewordtgegeven.
Inparagraaf 4.5wordt eengevoeligheidsanalyse uitgevoerd,
waarbijheteffectopderund-enkalfsvleesproduktieisnagegaan
vaneentweemaalzohogeverbeteringvandevoerefficlëntleals
indereferentievariant.Degroeivandeslachtgewichtenkomt dan
dusteliggenophetniveauvandegroeiindeperiode 1983-1987.
Terafsluitingnogeenopmerkingoverenkeleanderevariabelenencoëfficiëntenvanhetrundvleesmodel,waarbijmetnameimportenvanlevendvee,reëlevoerprljzenenovergangscoëfficiëntenkunnenwordengenoemd.Totenmet 1990zijndegerealiseerde
waardenvandezevariabelenopgenomen.Vanaf 1991isgewerktmet
driejaarlijksevoortschrijdende gemiddelden,waarmeebeoogdwordt
tochenigeinvloeduithetverledenmeetenemennaardetoekomst.Nadeelvandezemethode isechterdatdeparametersnaar
eenstabielniveautenderen.
Tabel4.2geefteenoverzichtvandeniveausenvandegroei
vanenkelesimulatieparameters inhet referentiescenario.

Tabel 4.2

Jaar

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Niveaus (ECU's) en groei (X) van enkele
simulatieparameters in de EG-10 in het referentiescenario
over
1991-1997

Interventieratio
voorEG*)
0,88
0,84

Zoogkoeienpremie

Stierenpremie

Slachtgewichten (Z)
kalf stier vaars koe

40

40

0,4

0,4

0,25

0,4

40

40

0,4

0,4

0,25

0,4

.
•
*
,
0,84

*)Deratiotussendeinternerundvleesprijsendeinterventieaankoopprijs indeverschillende lidstatenmoetvanaf 1992lager
zijndan0,80voordat interventieaankopenmogelijkworden.
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4.3 Schattingenversus realisaties
Vanafhetbasisjaar 1983maakthetEG-rundvleesmodelrecursieveberekeningen,waarbijhet tijdvak 1984-1990deijkingsperiodebeslaat.Debetrouwbaarheid vanhet referentiescenario kan
wordengetoetstdooreenaantalmodeloutputsterelaterenaande
corresponderendewaardenzoalsdieuitdestatistiekenvolgen.
Het isoverigensnietdebedoeling ommet demodelresultaten een
exacteafspiegelingvanhetverledentegeven.Enerzijds zijn
bijvoorbeeld incidentele factorenalsweersgesteldheid, ziektes,
hormonenaffaires etc.moeilijkineenmodelte stoppen.Demodeluitkomstenmoetendaaromalseenglobalebenaderingvanbestaand
datamateriaalwordenbeschouwd.Anderzijdsishet statistischmateriaalnietaltijd consistent1).
Inhetvolgendegedeeltevandezeparagraafwordenschattingen,realisaties enafwijkingspercentagesvoorEG-produkties (tabel4.3 en4.4),EG-veestapels (tabel4.5)enEG-consumpties (tabel4.6)overdeperiode 1984-1990gepresenteerd.HoewelookEG12outputs zijnberekend, zullenalleendeEG-10resultatenwordengegeven.Ditheeft temakenmethetbeperkte datamateriaal
voor SpanjeenPortugal.DeEG-niveausvaneenaantalbelangrijke
inputparameters zijninbijlage 5opgenomen.
Dekalfsvleesproduktie laatzowelindegeschattealsinde
gerealiseerdetijdreekseendalingzien (respectievelijk 13Zen
H Z ) . Uitgedrukt inmodelinteracties,isditeengevolgvaneen

Tabel 4.3

Schattingen (Y3), realisaties
(Yr), en
afwijkingspers r
r
centages ((Y -Y ) lY ) voor de kalfsvleesen rundvleesproduktie in de EG-10 over 1984-1990

Jaar

Kalfsvleesproduktie
Ys

r
Y

x 1000t x 1000t
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1)

94

881
881
911
877
790
775
767

868
864
879
900
838
770
771

Rundvleesproduktie

(Ys-Yr)/Yr
Ys
Yr
X
x 1000t x 1000t

1,5
2,0
3,6
-2,6

5,7
0,6
-0,5

6516
6746
6726
6867
6301
6435
6346

(Ys-Yr)/Yr
X
6621
6558
6651
6688
6282
6113
6340

Zovertoont derundveestapel inFrankrijkvreemde schommelingenindejarentachtig (Eurostat).Dezehebbentemaken
met frictiestussenlandbouwtellingen (éénmaalpertien
jaar)ensteekproeftrekkingen (elkjaar).

-1,6

2,9
1,1
2,7
0,3
5,3
0,1

verminderde toewijzingvankalverenaandekalvermesterij (18Z
afname).Dezetendensisvooralzichtbaar indeperiode19881990.Deproduktieondervond toenvooralnegatievegevolgenvan
dehogekalvermelkprijsenerzijdsenvandehormonenaffaireanderzijds.Het rundvleesmodelhoudtalleenrekeningmet degestegenkalvermelkprijs,dieeengevolg isvandeafnamevandemelkpoedervoorraadna deinvoeringvandemelkquotering.Dezeprijsdalingkonechterineersteinstantienietdetotaleafnamevan
deproduktieverklaren.Dehormonenkwestie iseenvoorbeeldvan
eeneffect,dienietbijvoorbaat ineenmodelisteondervangen.
Omdat deaffaireweleenbelangrijke rolheeftgespeeld, isde
invloedervanindeijkingsprocedure"kunstmatig"ingebrachtdoor
eenopslagopdekalvermelkprijs.
Derundvlee8produktieneemt indegeschattereeksmetbijna
3procent af,terwijldezevolgensdestatistiekenverminderd is
met 4procent.Volgenshetmodelzijnindeperiode 1984-1990ongeveer5procentmindervolwassenrunderen (stieren,koeienen
vaarzen)geslacht.Degroeivandeslachtgewichtenheeft deproduktiedalingechter gedempt.

Tabel4.4 Schattingen (Y*), realisaties
(Yr), en
afwijkingspercentages ((Ys-Yr) lYr) voor de totale rund- en kalfsvleesproduktie in de EG-10over 1984-1990
Jaar

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Rund-enkalfsvleesproduktie

Y8

Yr

xlOOOt

x lOOOt

7397
7627
7637
7744
7090
7210
7113

7489
7421
7529
7587
7120
6883
7111

(Ys-Yr)/Yr
Z
-0,7

2,8
1,4
2,1
-0,4

4,8
0,0

Dekalfsvleesproduktieheeft slechtseenrelatiefkleinaandeelindetotalerund-enkalfsvleesproduktie (circa H Z ) .Inde
geschatteengerealiseerde reeksenwijkt deontwikkelingvande
totaleproduktie daaromweinig afvandievanrundvlees (respectievelijk -4Zen-5Z).
Opvallend isdemodeloverschattingvanruim6procentvan
het aantalvleesstierenin 1989 (tabel4.5).Hiervankandeoorzaakwellicht gezochtwordenbij destatistische gegevens,omdat
zowelin1988alsin 1990hetaantalaanwezige stierenbeduidend
hogerwas.Devreemdegangvanzakenmetbetrekking totdelandbouwtellingen inFrankrijkspeeltbijditpuntweereenrol.De
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Tabel 4.5

Schattingen (Y3), realisaties
(Yr), en
afwijkingspera
r
r
centages ((Y -Y ) lY ) voor de vleesstierenen zoogkoeienstapels
in de EG-10 over 1984-1990

Jaar

Vleesstieren
Y8
x lOOOstx

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Zoogkoeien

Yr
(Ya-Yr)/Yr
lOOOst
Z

10487
10993
10784
10696
10521
10661
10485

10811
10881
11017
10742
10402
10038
10457

-3,0
1,0
-2,1
-0,4
1,1
6,2
0,3

Y8
x lOOOst
5936
6156
6220
6542
6777
7012
7084

Y r (Y8-Yr)/Yr
x lOOOst
Z
5869
5980
5968
6045
6460
6851
7256

1,1
2,9
4,2
8,2
4,9
2,4
-2,2

slachtvanstierenwisseldeinditlandvan1,60naar1,47naar
1,62miljoenstuksinrespectievelijk 1988,1989en1990.Deze
zelfdeschommeling komtinditEG-landtotuitinginhetaantal
stuksrundvee 1).HetIsechternietaannemelijkdateenproducentvanjaartotjaardergelijkewisselendeveestapelsheeft.

Tabel 4.6

Schattingen (Y3), realisaties
(Yr), en
afwijkingspercentages ((Y*-Yr)lYr) voor de totale rund- en kalfsvleesconsumptle in de EG-10 over 1984-1990

Jaar

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Rund-enkalfsvleesconsumptie
Y8
x 1000t

Yr
x 1000t

6750
6891
6943
7016
6723
6598
6507

6701
6864
6925
7008
6745
6654
n.a.

(Y8-Yr)/Yr
Z

n.a.:nietaanwezig.

1) Zobedraagthetkalverenbestand inFrankrijkin1986,1987
en1988respectievelijk5,70,5,37en6,02miljoenstuks;
het stierenbestand schommeltvervolgenstussen1,23,1,04en
1,14miljoenstuks.
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0,7
0,4
0,3
0,1
0,3
0,8
n.a.

Tenslottegeefttabel4.6eenoverzichtvandeontwikkeling
vandetotalerund-enkalfsvleesconsumptie IndeEG-10.Deafwijkingspercentages tussenschattingenenrealisaties zijngedurendedeperiode 1984-1990zeerklein.
Opgrondvandevergelijkingen tussenrealisatiesenschattingen,kunnendeuitkomstenvanhetmodel-medegeziendefilosofieerachter -alsbevredigendwordenbeschouwdvoordetoetsingsperiode.

4.4 Projecties:resultatenvanhet referentiescenario
Indezeparagraafwordenenkeleresultatenvanhet referentiescenario gepresenteerdvoordeperiode 1991-1997.UitdeverschillendemodeloutputsIsgekozenvooreengrafischeweergave
vandeproduktleenconsumptievanrund-enkalfsvlees.Infiguur4.1wordtgeïllustreerd,datdeEG-10ookIndejarennegentigzelfvoorzienend zalblijven (circa 109procent).De consumptieendeproduktlenemenIndeonderzochteperiodeongeveerIn
dezelfdemateaf (respectievelijk -1,9Zen -1,8Z).Inditverband
x1000ton
7800
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7400
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7200
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6200
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Rund- en kalfsvleesconsumptie

enconsumptievanrund-en kalfsvlees

in de

EG-10 over de periode 1991-1997 (x 1000 ton) in het
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volgens het rundvleesmodel
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daaltdevraagnaarrundvleessterkerdandienaarkalfsvlees
(respectievelijk -2,lten -0,8Z),omdatrundvleesrelatiefduurderwordt.
Deresultatenvoorderund-enkalfsvleesproduktieworden
geanalyseerd aandehandvandeontwikkelingenvandemodelactiviteitenvleeskalveren,vleesstieren,melkkoeienenzoogkoeien
(tabel4.7).

Tabel 4.7

Ontwikkeling van
ren, melkkoeien
riode 1991-1997
rio volgens het

het aantal vleeskalveren,
vleesstieen zoogkoeien in de EG-10over de pe(x 1000 stuks) in het
referentiescenarundvleesmodel

Jaar

Vleeskalveren

Vleesstieren

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

5830
5846
5820
5830
5830
5839
5846

10808
10763
10596
10511
10363
10258
10188

Melkkoeien

Zoogkoeien

20905
20641
20383
20129
19879
19632
19397

Inhetmodelblijftdereëlekalvermelkprijsvanaf 1990ongeveerconstantophetniveauvan 1989.Ditkomtvoordeperiode
1991-1997totuitingineenminofmeerstabielevleeskalverenstapel.Daarstaattegenoverdatderelatieve concurrentiepositie
vandestieremesterijverslechtert,omdatdeeisenomvleester
interventieaantebiedenstrengerworden.Tabel4.7 laatdanook
eenafnamevandevleesstierenstapelzienmetbijna6procent.
Omdatdeactiviteiten zoogkoeienenvleesstierenmetelkaarconcurrerenomhetruwvoer,zalextravoerbeschikbaarkomenvoorde
zoogkoeienhouderij.Indeonderzochteperiodeneemthetaantal
vlee8koeienindeEG-10danooktoemet8procent.
Persaldowordenaanheteindvandeprojectieperiode
4,3procentmindervolwassenrunderengeslacht.Derundvleesproduktieisin1997echterslechts2,1procentlagerdanin1991,
omdatdehogereslachtgewichteneengedeeltevande8lachtafname
compenseren.Erwordthierbijaanherinnerd,datverondersteld is
datdegroeivandezegewichtenslechtsdehelftbedraagtvandie
uitdeperiode 1984-1987.Hetmodelisvanzelfsprekend nietin
staatomeventueletoekomstigeexterneeffectenalshormonenkwestiesendergelijketevoorzien.
Degerealiseerde interventieaankopen (750.000ton)lagenin
1990opeenbeduidendhogerniveaudanwordtweerspiegelddoor
hetmodel (101.000ton). Inhetkadervanhetvangnetregime,dat
bijuitzonderlijke situatieswordtingesteld,isdaarvanruim
500.000tonterinterventieaangeboden.
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7349
7294
7404
7550
7665
7804
7923

Achtereenvolgens zijndeBSE-affaireinGroot-Brittannië,de
Golf-crisis,endeherenigingvandetweeDuitslandenoorzaken
vandehernieuwdeproblemeninderundvleessector (paragraaf 2.3.4).Zoalsindevorigealineaalvermeld is,kanhet
modelgeenincidentelegebeurtenissenvoorspellen.Ophetmoment
dat dezezichindepraktijkgeopenbaard hebben,ishetdaarentegenwélmogelijkomzealsnog inhetrundvleesmodeloptenemen,
endeeffectenervanteonderzoeken.Tabel4.8 geeftinzicht in
deontwikkelingvandeinterventieaankopenoverdeperiode19911997zoalsdiedoorhetmodelberekend is.Hetgaathieromstiere
vleeswaarvandeprijsopdeinternemarktbenedeneenbepaald
minimum ligt.Ditvleeswordt doordeGemeenschap aangekocht,om
vervolgensweermet subsidiesverkocht teworden.

Tabel 4.8

De interventieaankopen
en de exportvoorraad aan runden kalfsvlees in de EG-10 over de periode 1991-1997
(x 1000 ton) in het referentiescenario
volgens het
rundvleesmodel

Jaar

Interventieaankopen

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

108
80
102
120
116
100
86

Exportvoorraad
1100
1158
1141
1149
1115
1105
1098

Volgenshetmodelbedragendeinterventieaankopen indejarennegentig gemiddeld zo'n 100.000tonstierevlees.Dezegesubsidieerdeaankopenweerspiegelen slechtseendeelvandeproblemenopderundvleesmarkt.DeEGblijftnamelijkeenduidelijk
overschotgebied vanrund-enkalfsvlees (tweedekolomintabel4.8).Metbehulpvandeexportvoorraadkandeze feitelijke
overschotpositievanrund-enkalfsvleesindeEGwordengeïllustreerd (vergelijking(1)):
export
voorraad,.•produktiet+extraimportenvanvleest -con8umptiet

(1)

Dezegrootheidweerspiegelt dusde totale hoeveelheid rundenkalfsvlees die-naaftrekvanhetbinnenlandseverbruikvoorexportaangewendkanworden.Deimportenvanrund-enkalfsvleesuit derdelandenzijninhetmodelconstant gehoudenophet
gemiddelde concessioneleniveauvan 1988en 1989 (500.000ton).
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4.5 Gevoeligheidsanalyses
Binnenhetreferentiescenario isheteffectvaneenpakket
aanparameterveranderingen opoutputvariabelennagegaan.HetIs
echterookmogelijkomheteffectvaneenenkeleparameterXop
enafzonderlijkeendogenevariabeleYtebekijken.Dezevormvan
analyseisvooralgeschiktomeenindruktekrijgenvandegevoeligheidvanbepaaldeveronderstellingen.Degevoeligheid kanuitgedruktwordenineenzogenaamde dynamische multiplier
(zieook
FolwellenShapouri, 1977).

DM -

(2)
SXt/X,.

met
1

t

x

t

ÔYt/Yt

Y»t

«Vx,.•
enwaarin
DM

•middellange-termijnmultiplier

5Yt/Yt -relatieveveranderingvandeendogenevariabeleYin
eindjaartbijdenieuweveronderstelling (1)tenopzichtevandeoudeveronderstelling (0)
6Xt/Xt -relatieveveranderingvandeparameterXineindjaart
bijdenieuweveronderstelling (1)tenopzichtevande
oudeveronderstelling (0)
Voorhetreferentiescenariowordentweemultiplieranalyses
oplidstatenniveauuitgevoerd.Deeerstebetreftheteffectvan
eenhogeregroeivandeslachtgewichtenopdetotalerund-en
kalfsvlee8produktie.Detweedeanalyseonderzoekt degevolgenvan
eenlagereextensiveringsgraad vangraslandwinning opdatzelfde
vleesaanbod.
4.5.1 Hogeregroeivan slachtgewichten
Inhet referentiescenariobedraagt degroeivandeslachtgewichtenvanderundveecategorieën dehelftvandegroeiuitde
periode 1984-1987.Hetisinteressant omnategaanwatheteffectopdetotalerund-enkalfsvleesproduktie in1997zalzijn
indiendegroeivandeslachtgewichtenophettweemaal zohoge
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niveauzouzijngezet,dusopdatvandeperiode 1984-1987.Deze
hogeregroeiwordt opnieuwverklaarduiteenverdereverbetering
vandevoerconversie,zodatgeenextravoeraanhet rundveegegevenhoeft teworden.
Omgerekend zalhetgemiddeldeabsoluteniveauvandeslachtgewichtenin 1997indehogevariant 3,6procentmeerkilo's
vleesopleverendanindelagevariant (ÔXj/X,.).Tabel4.9geeft
eenoverzichtvandegevolgenvandehogeregroeipercentagesvoor
detotaleproduktie,uitgedrukt indynamischemultipliers.Ter
verduidelijkingwordt indeeerstekolomaangegeveninwelkemate
deproduktieopzichverandert.
Dedynamischemultipliersmoetenalsvolgtwordengeïnterpreteerd.Bijeenwaardegroterdanéén,isdeprocentueleveranderingvandeendogenevariabeleYgroterdandeprocentueleveranderingvandeexogenevariabeleX.Âlsdemultiplierkleineris
danéén,Isderelatievereactievandeexogenevariabelehet
grootstgeweest.Eennegatief getalgeeftaandatdeproduktie
vanrund-enkalfsvleesisgedaaldtenopzichtevandeproduktie
indebasissituatie,hoeweldegroeivandeslachtgewichtenis
toegenomen.

Tabel 4.9

Effect van een tweemaal zo hoge groei van de slachtgewichten op de totale rund- en kalfsvleesproduktie
in
1997 per lidstaat,
uitgedrukt in procentuele
veranderingen van de produktie (eerste kolom) en in dynamische multipliers DMgew (tweede kolom)

Lidstaat
België-Luxemburg
Denemarken
Frankrijk
West-Duitsland
Ierland
Italië
Nederland
Groot-Brittannië
Griekenland
Spanje
Portugal
EG-10
EG-12

Verandering
produktie (X)

DM

gewi n

1997

-1,1
2,7
2,1
2,7
4,0
2,6
0,2
1,5
-2,3
1,7
-5,3

-0,31
0,76
0,58
0,74
1,11
0,72
0,06
0,42
-0,64
0,47
-1,39

2,1
1,9

0,58
0,53

Gemiddeldgenomenbedraagt derelatieveveranderingvande
produktieindeEGongeveer60procentvanderelatieveveranderingvandeslachtgewichten.Ditkomtneeropeenextraproduktie
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van 149duizend tonrund-enkalfsvlees alsdegroeivandefysiekevleesopbrengstentweemaalzohoogis.Opvallend zijndenegatievemultipliers inBelgië-Luxemburg,Griekenland enPortugal.
ZoisinBelgië-Luxemburg detotalerund-enkalfsvleesproduktie
in 1997 1,1procent lagerdanbijdelageregroeivoetenvande
gewichten.Ditnegatieveresultaatwordt geheelveroorzaakt door
deafnamevanderundvleesproduktie (-3,62);dekalfsvleesproduktieneemtdaarentegen toe (15,6Z).Hetmodellaateenextrakeuze
zienvoordevleeskalveren,wattenkostegaatvandevleesstierenactiviteit.Persaldoneemtdetotaleproduktieaf,omdat
vleeskalvereneenlagerslachtgewichtopleverendanvleesstieren.
Deprocentuele toenamevandetotaleproduktie inIerlandis
in 1997groterdandeprocentuele toenamevande8lachtgewichten.
Per saldoneemt deslachtvanvolwassenrunderenindezelidstaat
toe, vooralalsgevolgvandegroterevleesstierenstapel.
4.5.2 Lagereextensiveringsgraad van graslandwinning
Inhetmodelwordt destikstofgift indeperiode 1983-1997
viaeengroeivoet teruggebracht naarnul (paragraaf 3.3.4.2).Het
gevolghiervanis,dat in 1997nogmaar60procentvanhetruwvoeruit 1983geproduceerd zalworden.Dezeveronderstelling
wordt indezeparagraaf losgelaten;erwordt gedurendedehele
modelperiode evenveelstikstofgestrooid alsinhetbasisjaar
1983. In1997isderuwvoerproduktie daardoor circa66procent

Tabel 4.10

Effect van een 661-Intensiever graslandgebruik op de
totale rund- en kalfsvleesproduktie
in 1997 per lidstaat, uitgedrukt in procentuele veranderingen van de
produktie (eerste kolom) en in dynamische
multipliers
DMexC(tweede kolom)

Lidstaat

België-Luxemburg
Denemarken
Frankrijk
West-Duitsland
Ierland
Italië
Nederland
Groot-Brittannië
Griekenland
Spanje
Portugal
EG-10
EG-12
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Verandering
produktie (2)
-0,7
-0,5

DMext in1997

-1,7

-0,01
-0,01
0,02
0,02
0,05
0,00
0,10
0,02
-0,03
0,04
-0,03

1,4
1,4

0,02
0,02

1,0
1,1
0,8
0,2
6,9
1,4
-2,3

2,9

hoger.Degevolgenvanditintensievere graslandgebruikvoorde
totalerund-enkalfsvleesproduktieindeEG-lidstatenwordenopnieuwinmultipliersuitgedrukt (tabel4.10).
Eennegatievewaardevoordemultiplier druktuit,datde
toegenomenruwvoervoorraadnietheeftgeleid toteenhogeretotalerund-enkalfsvleesproduktie.Ditblijkthetgevaltezijnin
België-Luxemburg,Denemarken,Griekenland enPortugal.DeproduktieinGriekenland daaltinditverbandhetmeest (-2,31),maar
inEG-verband steltditniet zoveelvoor.
DetotaleEG-rund-enkalfsvleesproduktieneemt toemet
100duizend ton (1,4Z)alsgevolgvandeverhoogdekunstmestgift.
Uitgedrukt inmultipliercoëfficiënten 1)isheteffect echter
gering.Hetextraruwvoerisbenutomdezoogkoeienstapeluitte
breiden (metbijna5Z)tot8162duizend stuks.Metbetrekking tot
dezeactiviteitwordenvooralinNederland (+88Znaar 188duizend
stuks),West-Duitsland (+201),Spanje (+13Z),Ierland (+9Z)extra
dierenaangehouden.Dezelandenhebbendaarmeeookderelatief
hoogstewaardenvoordemultipliers (tabel4.10).InEG-verband
gaatverdereenkleindeelvanhet extraruwvoernaardevleesstierenstapel.Dezestijgtmetbijna 1procent,waardoorookde
Interventieaankopentenopzichtevandereferentievariant toenemenmet circa25duizend ton.
Inparagraaf3.3.4.2werddeverwachting geuit,datdemate
vanextensiveringweleenseenbelangrijke invloed opdemodelresultaten zoukunnenhebben.Volgensdewaardenvandemultipliers
blijkt deextraruwvoercapaciteit slechtstoteenproduktietoenamevan 1,4procent opEG-niveauteleiden.Hetmodelblijftnamelijkookgebondenaandekalverenrestrictie;dezegeeftgeenextraruimteomdeproduktieuittebreiden.Erkaninfeitealleen
maarwordengeschoventussendeverschillende modelactiviteiten.

1) DemultipliervoordeEGbedraagt inditverband:
1.4Z/66Z-0,02.
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5. ALTERNATIEVE SCENARIO'S

5.1 Inleiding
Indecontextvandereferentievariant ishet interessant te
onderzoeken,inwelkematebijvoorbeeldhetaanbod,devraag,en
deprijzenvanrund-enkalfsvlees zullenreagerenalsbepaalde
exogenenveranderenofbepaaldebeleidsvariabelenwordenveranderd.Indithoofdstukwordendaaromeenviertalalternatieve
scenario'sbeschreven.Deeerstetweezijngericht opeenspecifieksoortparameteraanpa8sing, opdat relatiefmakkelijkinzicht
verkregenwordt inde (in)directeeffectenervanopprodukties,
consumpties enprijzeninderundvleessector. Inditverbandwordeneenmelkquotumscenario (paragraaf5.2)eneenvleesprijsscenario (paragraaf5.3)onderzocht.Indequotumvariant staatde
invloedvaneenverderebeperkingvandeEG-melkproduktiecentraal.Indeprijsvariant ligtdenadrukopeenrundvleesprijsdaling.
Daarnawordennogeenstweescenario'sgeformuleerdmet
meerdere soortenaanpassingentegelijk.Detotstandkoming vande
uiteindelijkeeffectenis-doorinteracties -numeestalmoeilijkerteachterhalen.Alsvoorbeeldenwordeneengeïntegreerd
scenario (paragraaf5.4),eneenzogenaamd commissiescenario (paragraaf5.5)behandeld.DezelaatsteisgebaseerdopdevoorstellenvandeEG-landbouwcommissarisMacSharry indezomervan
19911).
Deoverigebeleidsinstrumenten, prijzen,kostenendergelijke,waarmeeineenbepaald scenariosimulatieswordenuitgevoerd,
blijvenvanzelfsprekend gehandhaafd opdeniveausvandecorresponderendevariabeleninhet referentiescenario.De resultaten
vandeverschillendevariantenworden inparagraaf 5.6 gerelateerdaandievandereferentievariant.Hethoofdstukwordtafgeslotenmetenkeleconclusies (paragraaf5.7).

5.2 Melkquotumscenario
Hetbelangrijkste doelvanhetquotumscenarioishetnagaan
vandeeffectenvaneenverdererestrictievandemelkproduktle
opprodukties,consumpties enprijzenvanrund-enkalfsvlees.
Hierwordtaangeslotenbijeenscenariouitdealeerdergenoemde
superheffingsstudievanOskam (1987).Daarinwordt demelkproduktleindeEGzodanigteruggebracht,datslechtsnogtienprocent
"overproduktie"wordt toegestaan.DeEGzouindatgevaldus

1) Met debesluitenvanmei 1992konnoggeenrekeningworden
gehouden.
104

maximaaltienprocentvanhaarproduktlekunnenbestedenaanzuivelexporten.
Anno 1991 kentdeGemeenschapnogaltijdhetprobleemdat
ongeveer25procentvandemelkproduktlemetsubsidiesmoetwordenafgezet.Inhetquotumscenarlowordt aangenomen,datditafzetoverschottothetgewenstepercentagevantienuitdeOskamstudiewordt teruggebracht.Realisatieervanzoumoeten gebeuren
vlaeengeleidelijkprocesoverdeperiode 1992-1997.Tabel5.1
geeft enigekwantitatieve Informatieoverdegewensteveranderingen Indemelkproduktle.DeEG-melkconsumptlewordt gedurendede
modelperiode constant gehoudenophetniveauvan1987.Dedoelstellingvanditscenariowordt bereikt,alsdetotale geproduceerdehoeveelheid melkIndeEG-10in1997nog94,3miljoenton
bedraagt.Deze94,3miljoentoniseensommatievanhetofficiële
quotumenvandeverkopenaanhuis.Dezelaatstenworden geschat
op circa4,35miljoentonmelk,enblijven constant tijdensde
rekenperiodevanhetmodel.Ditbetekent,datin1997hetofficiële quotummaximaal89,95miljoentonmagbedragen.
Tabel 5.1

Jaar

Gewenste niveaus van totale melkproduktle,
melkverkopen aan huls en officieel melkquotum (miljoen ton) en
de jaarlijkse
melkquotumveranderlng (X) in EG-10 over
de periode 1992-1997 In het melkquotumscenario
Totalemelk- Verkopen
Officiële
Quotumveranproduktie
aanhuis
quotum
deringper
(min.ton)
(min.ton) (min.ton) jaar(Z)

1991 (basis)
1992
1993
1994
1995
1996
1997

102,15
100,88
99,57
98,25
96,93
95,62
94,30

4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35

97,85
96,53
95,22
93,90
92,58
91,27
89,95

-1,35
-1,36
-1,39
-1,41
-1,42
-1,45

BerekenduitCEG,diversejaargangen.
M.b.Gedurendedemodelperiodeblijftdetotale EG-melkconsumptie
constant.
Het startjaarenheteindjaarvandeaanpassingen zijn respectievelijk1992en1997.HetquotumwordtdusinzesJarenmet
7,9miljoentonteruggebracht, oftewelingelijke stappenvan
1,3miljoentonperjaar.
AnaloogaandeOskam-studie,houdthetmelkquotumscenario
vervolgens rekeningmeteenaantalreëleprijsveranderingen(tabel5.2).
Overdekalvermelkprijskanhetvolgendeworden opgemerkt.
Alsdemelkproduktle afneemt,zaldemageremelkpoederproduktie
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Tabel 5.2

Jaarlijkse
reële prijsverandering
(X) van krachtvoer
en kalvermelk In de EG-10 in de periode 1992-1997 in
het melkquotumscenario

Jaar

Krachtvoerprijs*)

1992
1993
1994
1995
1996
1997

-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0

Kalvermelkprijs*)
-1,3
-1,3
10,0
10,0
4,9
4,9

*)Voorelkeafzonderlijke lidstaat geldendezelfdepercentages.
Bron:Desuperheffing -isereenalternatief? (Oskametal.,
1987).

eveneensverminderen.Melkpoeder,eenbelangrijke inputvankalvermelk,hoeftdannietmeermetbehulpvanzwaresubsidieste
wordenafgezet.Oskamhoudterrekeningmee,datditopdenduur
tothogerevoerkostenzalleldenvoordekalvermesterij.
Vanwegedeafnamevandemelkveestapelkomeneenaantalproduktiemiddelen (ruwvoer,stalruimte)vrij.Deproducent zaldeze
mogelijkaanwendenvooreengroterevleesveestapel.Hiertoekunnenspecifiekevleesrassenwordenbinnengehaald,welkewordengekenmerkt dooreenbeterevoederefficiëntie.Metdezelfdehoeveelheidvoerbereiktvleesveenamelijkeenhogere fysiekeslachtopbrengst.Impliciet betekentdit,datdevleesopbrengsten"gratis"
wordenverbeterd.Opgrondhiervanwordtinditscenarioveronderstelddatdejaarlijksegroeivandeslachtgewichtentweemaal
zohoogisalsdieindebasissituatie,endusophetniveauliggenvandejaren1983-1987.

Tabel 5.3

Jaar

Jaarlijkse
procentuele veranderingen vaneenaantal
parametersin het melkquotumscenario op EG-niveau over
de periode 1992-1997

Quotum

Krachtvoer- Kalvermelkprijs
prijs

Slachtgewichten
kalf stier vaars koe

1992
1993
1994
1995
1996
1997
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-1,35
-1,36
-1,39
-1,41
-1,42
-1,45

-2,0
.
.
.
.
-2,0

-1,3
-1,3
10,0
10,0
4,9
4,9

0,8

0,8
.
.
.
.
0,8
0,8

.
.
.
.

0,5 0,8
.
.
.
.
0,5 0,8

.
.
.

Het totaalbeeldvandeparameterswaarmee inhetmelkquotumscenariowordt gesimuleerd,wordt gepresenteerd Intabel5.3.

5.3 Vlee8prij8Scenario
Inhet tweedescenario ligthetaccent opdeprijzen.Uitgangspuntvandezeprijavariant ishetverkleinenvanhetverschiltussendeinternerundvleesprijsendewereldmarktprijsvan
rundvlees.HierwordtaangeslotenbijdeuitkomstenvanliberalisatiestudiesvanAndersonenTyers (1988),envanMatthews
(1986).AndersonenTyershebbenberekend datdewereldmarktprijs
met 27procentkanstijgen,alsdeEGalleentot liberalisatie
zouovergaan.Overdeinterneprijsdoenzegeenuitspraak,maar
volgensMatthewskaneenafbraakvandeprotectie leidentoteen
interneEG-prijsdalingvanongeveer21procent.
Beginjarennegentig ligtdeEG-rundvleesprijsongeveer
60procentbovendewereldmarktprijsvanrundvlees (VanBerkum,
1992).Bijliberaliseringvolgensdestudiesvan respectievelijk
AndersonenTyers,enMatthewskomendezetweeprijzenongeveer
ophetzelfdeniveauteliggen 1). Deverwachtegevolgenvande
interneEG-prijsdalingzijneenafnamevande rundvleesproduktie
eneenstijgingvandeinterneconsumptie.DeGemeenschap zou
wellichtweereennetto-importeur vanrundvleesworden (Matimba,
1990).Het rundvleesmodelhoudt geenrekeningmetdewereldmarktprijs.Inhetprij8scenariowordthetgattussendeinterne-en
dewereldmarktprijsdaaromalleenverminderd dooreendalingvan
deinterneprijsmet 21procent,waarmeedeberekeningenvanMatthewsgevolgdworden.Dezedalingwordt opnieuwviaeenzesjarig
tijdpad opgelegdenisabsoluut gezienconstantinelkvandezes
jaren (8,5ECUperjaarbijeenEG-prijsvan240ECUper 100kilogramin 1991);relatiefgezienneemtdaardoor dedaling inde
tijdtoe (tabel5.6).
Indezomervan 1991heeftdeEuropeseCommissie eenvoorstelingediend omdegraanprijsmet35procent teverminderen.
Graaniseenwezenlijkonderdeelvanhetkrachtvoerpakket inde
veehouderij,zodat eendrukkend effectisteverwachtenvoorde
krachtvoerkosten.Metuitzonderingvanhet quotumscenario,houden
deoverigealternatieve scenario'srekeningmet ditgraanprijsvoorstel.MethetEG-graanenmengvoedergrondstoffenmodel (Blom,
1988)zijneenaantalberekeningengemaakt,diebetrekkinghebben
opdesamenstelling endeprijzenvanmengvoederpakketten.

1)

Indeberekeningenwordt daarbijuitgegaanvaneenwereldmarktprijsvan 150ECUper 100kilogram, envaneenEG-rundvleesprijsvan240ECUper 100kilogram.Deprijsverhouding
vóór liberalisatie isdan240/150-1,60.
N£liberalisatiewordtdeprijsverhouding:
(240-0,21*240) /(150+0,27*150) - 189/190-0,99.
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Intabel5.4 isdesamenstellingvanhetkrachtvoerpakket
voorvleesveeweergegeven,waarbij onderscheid isgemaaktnaar
graan,graanvervangers (tapioca,maxsgluten,bijprodukten)en
overigegrondstoffen.Omteillustrerenwelkeffect degraanprijsdaling opdesamenstellingvanhetpakket heeft,wordt deze
vergelekenmetdeopbouwvanhetpakket indiendeinvloedvande
prijsveranderingniet zouzijnmeegenomen.Inditverband geeft
tabel5.4peronderdeelsteedsdesituatievóórprijsvermindering
(eerstekolom)ennéprijsvermindering (tweedekolom)aan.

Tabel 5.4

Procentuele aandelenvangraan, graanvervangers, en
overige grondstoffen In het krachtvoerpakket
voor
vleesvee in de EG-lldstaten vóór en na de 35 procent
graanprijsdaling
in het vleesprijsscenario;
eigen berekeningen op basis van het graan- en mengvoedergrondstof fenmodel

Lidstaat

Graan

Graanvervangers

Ov.grondstoffen

voor

na

voor

na

België-Luxemburg
Denemarken
Frankrijk
West-Duitsland
Ierland
Italië
Nederland
Groot-Brittannlë
Griekenland
Spanje
Portugal

12,9
38,8
11,8
12,0
45,2
37,1

25,4
55,2
22,0
34,9
47,8
40,6

67,5

9,1

7,1

7,1

37,7
24,9
29,8

0,0

0,0
39,7
40,9
79,9
59,2

53,1
35,3
47,6
41,0
79,0
49,2
43,8

38,3
26,4
41,3

21,3
41,3
62,3
47,3

78,0
22,9
61,8
46,7
50,3
44,0
64,8
69,6
43,5
23,9
40,8

EG-10
EG-12

18,6
23,6

30,3
35,9

55,3
51,9

voor

4,5

4,6

18,9
35,2

29,1

15,2
13,8
11,9

18,4
21,0
11,1
15,3
11,6
11,7

48,6
44,1

26,1
24,5

21,1
20,0

8,5

8,1

HetEG-graanenmengvoedergrondstoffenmodelmaaktperdiersoort (rundvee,varkens,pluimvee)onderscheid indesamenstellingvanhetkrachtvoerpakket.Hetgraangebruik inhetmengvoer
kanperveecategorieenperlidstaat sterkverschillen.Nederland
neemt inhetgeheeleenuitzonderlijkepositie in.Zowordt daar
zelfsnâdeprijsdalingnoggeengraangebruikt indevleesveesector (tabel5.4).VoordeheleNederlandseveehouderijbeslaat
het graanechtereenaandeelinhettotalekrachtvoergebruikvan
17procent.Overigenswordt indeEGinhetalgemeenmindergraan
aanvleesveegevoederd danaanvarkensenpluimvee.DeveehouderijvandeGemeenschapkent -nadeprijsverandering -eengraan-
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na

aandeelindemengvoedersvan43,3procent.Ditkomtneeropeen
extraafzetvangraaninmengvoedersvanongeveer 13miljoenton.
Met degraanprijzendalenookdeprijzenvandegraanvervangers.Persaldoneemt degraanprijsechterhetsterkst af,waarmeedetoenamevanhetgraanaandeelinhetmengvoederpakketwordt
verklaard.MetBelgië-LuxemburgenGroot-BrittannlëheeftNederland eenrelatiefhoogpercentagegraanvervangersindemengvoedersvoorvleesvee.Nederland isechterdeenigelidstaatwaar
dezesubstitutennietwordenverdrongen doorgranen.Alsgevolg
vandeverschillendeprijsreactiesgaatdetoenamevanhetgraanaandeelinditlandmeerdanelderstenkostevandeoverige
grondstoffen (tabel5.4).
Tabel5.5geefteenoverzichtvandetotaleprijsverandering
vanhetmengvoederpakketvoorvleesvee,waarbij rekeningisgehoudenmetdeaangepasteprijzenstructuurvandeverschillende
bestanddelen.Aangenomenwordt datdezeprijsveranderingenin
1997gerealiseerd zijn.Indetweedekolomvalt aftelezenhoeveeldeprocentuele aanpassingperjaarbedraagt,alsdetotale
verandering ingelijke stappenwordt doorgevoerd overdeperiode
1992-1997.Ondankshet feitdathetgraanverbruik inhetvoerpakkethiernihilblijft,daaltdekrachtvoerprijsvoorvleesvee in
NederlandmeerdandegemiddeldeEG-prijs.Deze ontwikkeling
geldt overigensookvoordemengvoederprijsvoorvarkens (Nederland:-15ZenEG-10: - U Z ) . Voorpluimvee isdeprijsverandering

Tabel 5.5

Totale en jaarlijkse
procentuele verandering van de
krachtvoerprijs
voor vleesvee in de EG-lldstaten over
de periode 1992-1997 bij een 35 procent
graanprijsdaling in bet vleesprijsscenarlo;
eigen berekeningen op
basis van bet graan- en mengvoedergrondstoffenmodel

Lidstaat

Veranderingkrachtvoerprijs
1992-:1997

gemiddeldperjaar

België-Luxemburg
Denemarken
Frankrijk
West-Duitsland
Ierland
Italië
Nederland
Groot-Brittannië
Griekenland
Spanje
Portugal

- 2 0 , ,1
-16, ,6
- 1 5 , ,0
- 1 4 , ,1
- 2 0 , ,5
-14, ,7
-18, ,1
-19, ,5
-16, ,9
-22, ,5
- 2 3 , ,0

-3,4
-2,8
-2,5
-2,4
-3,4
-2,5
-3,0
-3,3
-2,8
-3,8
-3,8

EG-10
EG-12

-16, ,5
-17, ,3

-2,8
-2,9
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inNederland ongeveergelijkaandievandeEG-10 (respectievelijk -16.3Zen-16,7Z)1);eventueleoorzakenhiervan zijnniet
nagegaan.
Dejaarlijksegroeivandeslachtgewichtenvanderunderen
wordt gelijkgehoudenaandegroeiindereferentievariant.In
tegenstelling tot inhetmelkquotumscenarioishiergeenredenom
teveronderstellen datboeren inruimeremateovergaantothet
aantrekkenvanzwaardere typesvleesvee.
Het totaleoverzichtvandetesimulerenparameters inhet
vleesprijsscenariowordtgepresenteerd intabel5.6.

Tabel 5.6

Jaar

Jaarlijkse procentuele veranderingen van een aantal
parameters in het vleesprij sscenario op EG-niveau over
de periode 1992-1997
Interne
prijsa)

Krachtvoerprijsb)

Slachtgewichten
kalf stier vaars koe

1992
1993
1994
1995
1996
1997

-3,5
-3,7
-3,8
-4,0
-4,3
-4,5

-2,7
-2,9
-2,9
-3,0
-3,1
-3,2

0,4 0,4
.
.
.
.
.
.
0,4 0,4

0,25 0,4
.
.
.
.
.
0,25 0,4

a)Aandeinterventieaankoopprijsendemarktprijsvan rundvlees
wordeninhetmodeldezelfdeprijsveranderingentoegekend; b)De
veranderingenperlidstaat zijnterugtevindenintabel5.5.

5.4 Geïntegreerd scenario
Het geïntegreerd scenariobevat zowelelementenuitde
melkquotum- alsuitdevleesprijsvariant.Eencombinatievanbeperkingenvandemelkproduktie,vaninternevleesprijsdalingenen
vanvoerkostenveranderingen geeft inhoudaanditalternatief.In
hetkort zalperaanpassingwordenaangegeven,wat deniveausvan
dehervormingen zijn.Tabel5.7geefthet scalavanaanpassingen
tezamenweer.
Gegevendeproblemenindezuivelsector,wordendezelfde
quotumkortingen aangehouden alsinhet quotumscenario.Indeperiode 1992-1997wordthetofficiële quotumdusverlaagdtot
89,95miljoentonmelk.Ookmetdeoplopendekostenvankalvermelkwordtweerindezelfdematerekeninggehouden.

1) Dezeberekeningen zijneveneens afgeleiduitgegevensvan
hetEG-graan-enmengvoedergrondstoffenmodel.
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Derundvleesprijswordt opnieuwmet 21procentverlaagd.Dit
komtovereenmetdeuitkomstenvandeliberalisatiestudies,zoals
diereedsindevleesprijavariantaandeordezijngeweest.
Hetnadelige inkomenseffectvandelagererundvleesprijs
wordt (deels)teniet gedaandoordeafnamevandekrachtvoerkostenvoorvleesvee inditscenario.Alsderde factor speeltdeinvloedvande35procent lageregraanprijsnamelijkweereenrol.
Graanaandelen inhetvoerpakket,kostenveranderingenvanhet
krachtvoerendergelijke zijngelijkaandieinhetprijsscenario.
Dejaarlijksegroeivande8lachtgewichtenwordt opeenniveauvastgezet,dattweemaalzohoog isalsindereferentievariant.Deverwachtetoenamevanspecifiekevleesveerassen -dieeen
beterevoederefficiëntie hebben -ligthieraantengrondslag.

Tabel 5.7 Jaarlijkse procentuele veranderingen van een aantal
parameters In het geïntegreerd scenario op EG-nlveau
over de periode 1992-1997
Jaar Quotum Interne Kracht- Kalverprijsa) voermelkprijsb)prijs
1992
1993
1994
1995
1996
1997

-1,35
-1,36
-1,39
-1,41
-1,42
-1,45

-3,5
-3,7
-3,8
-4,0
-4,3
-4,5

-2,7
-2,9
-2,9
-3,0
-3,1
-3,2

-1,3
-1,3
10,0
10,0
4,9
4,9

Slachtgewichten
kalf stier vaars koe
0,8

0,8
.
.
.
.
.
0,8 0,8

0,5
.
.
.
.
0,5

0,8
.
.
.
.
0,8

.
.
.

a)Aandeinterventieaankoopprijsendemarktprijsvan rundvlees
wordeninhetmodeldezelfdeprijsveranderingentoegekend;b)De
veranderingenper lidstaat zijnterugtevindenintabel5.5.

5.5 Commissiescenario
Inhettweedehalfjaarvan 1991heeftdeEuropese Commissie
eenaantalhervormingenvandelandbouwsectorvoorgesteld,met
ondermeerhetdoeldeuitgavenvoordiesectorterugtebrengen
(C0M(91)258def).Elementenvandezehervormingen dieverband
houdenmetderundvleessector,wordensamengevoegd ineenzogenaamd commissiescenario.Hetgaatdaarbij ommaatregelen inrespectievelijkdezuivel-,degraan-,enderundvleessector.
Indelidstatenmoethetmelkquotumperbedrijfmetvier
procentnaarbeneden.Eénprocentmagwordenherverdeeld overbedrijvendieinmoeilijkhedenverkeren.Persaldoneemthet quotum
perlanddusmetdrieprocent af.Dekortingwordt indrieetappesdoorgevoerd,namelijkin 1993,in1994enin 1995steedsmet
éénprocent.Vervolgensdaaltderichtprijsvoormelkmet 10pro111

cent;melkveebedrijvenmetminderdan2grootveeëenheden (inprobleemgebiedenminderdan1,4)perhectarekunnendaaromeenpremiecompensatie perkoeontvangen.Hetmodellaatdemelkkoepremie
enderichtprijsveranderingechterbuitenbeschouwing.
Voor granen heeftdeCommissie dereedsgenoemdeprijsverminderingvan35procentvoorgesteld.Tercompensatiewordt een
ha-toeslaggegeven,enwordt demedeverantwoordelijkheidsheffing
afgebouwd.Hetmodelhoudtalleenrekeningmet deprijsveranderingvanhetgraan;dezeheefttotgevolgdatdekrachtvoerkosten
voorhetrundveeafnemen.Deuiteindelijkegevolgenvoordesamenstelling endeprijsvanhetmengvoerpakket zijninhetprijsscenariouitgewerkt.Detijdsduurwaarbinnendetotaleprijsveranderingwordtgerealiseerdbepaalthetverschiltussenhet commissiescenario enhetprijs-enhet geïntegreerd scenario.Het
tijdpad indecommissievariantbeslaat driejaren (tabel5.8),
terwijldeprijsaanpassingindeanderescenario's inzesjaren
plaatsvindt.

Tabel 5.8

Totale en jaarlijkse
procentuele verandering van de
krachtvoerprijs
voor vleesvee in de EG-lidstaten
over
de periode 1992-1997 bij een 35 procent
graanprijsdaling in bet commissiescenario; eigen berekeningen op
basis van bet graan- en mengvoedergrondstoffenmodel

Lidstaat

Veranderingkrachtvoerprijs
1993-:L995

gemiddeld perjaar

België-Luxemburg
Denemarken
Frankrijk
West-Duitsland
Ierland
Italië
Nederland
Groot-Brittannië
Griekenland
Spanje
Portugal

- 2 0 , ,1
- 1 6 , ,6
- 1 5 , ,0
- 1 4 , ,1
- 2 0 , ,5
- 1 4 , ,7
-18, ,1
- 1 9 , ,5
-16, ,9
- 2 2 , ,5
- 2 3 , ,0

-6,7
-5,5
-5,0
-4,7
-6,8
-4,9
-6,0
-6,5
-5,6
-7,5
-7,7

EG-10
EG-12

- 1 6 , ,5
- 1 7 , ,3

-5,5
-5,8

Dehervormingsvoorstellenvoorhet rundvleesbeleid
behelzen
eenafnamevandeinterventieprijsvoorrundvleesmet 15procent.
Hiervanheeft 10procent temakenmethet feitdatdegemiddelde
produktiekostenvoordesectordalen.Deoverigevijfprocent
heeft alsdoeldeconcurrentiepositievanrundvlees teverbete-
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ren.Evenalshetgevalisbijdegraanprijsaanpassing,wordtde
interventieprijsindriegelijkestappenverlaagd.Uitgaandevan
eeninterventieprijsvan343ECUper 100kilogram geslachtgewicht in 1992,wordtdezein 1993op325,9ECUgebracht, in1994
op308,7ECU,enin 1995op291,6ECU (afnamesvan 17,15ECUper
jaar).
Extensiefproducerende rundveehouderskrijgeneeninkomenscompensatie indevormvaneenverhogingvandespecialerunderpremie.Zeprofiterennamelijk inminderematevandeprijsverlagingenvoorgraanenkrachtvoerdandeintensieve rundveehouderij.Depremiewordt indriejaarlijksebedragenuitgekeerd.Als
het diertussen6en9maanden,tussen 18en21maanden,entussen30en33maandenoudis,kaneenaanvraagvoordepremiewordeningediend.Inhetmodelwordt echteraangenomendatvleesstierenreedsvoorheteindevanhettweedelevensjaar geslacht
zijn.Dit isovereenkomstig depraktijk,enheeft temakenmet
het feitdatdevoederconversie afneemtnaarmateeendierouder
wordt.Defysiekevleesopbrengstenwordendannamelijkminder.
Hoeweldemestperiodevanvleesstierendoordeextrainkomensondersteuningverlengd zoukunnenworden,wordt inhetmodelgeen
rekening gehoudenmetdelaatste fasevandepremie.In 1993bedraagt debijdrage 40ECU,in 199450ECU,enin199560ECUper
leeftijdsfase.Vanaf 1995bedraagthettotalebedragaanstierenpremie inhetmodeldus 120ECUperdier.
Ookproducentendiezoogkoeienopfokkenvoordevleesproduktiekunneneenpremieaanvragen,dezoogkoeienpremie.Inheteerstejaarvandehervormingen (1993)wordt 55ECUperkoetoegekend,eninhettweedeenderdeverkoopseizoen respectievelijk
65ECUen75ECUperkoe.
Voorzoweldestierenpremiealsdezoogkoeienpremiewerdeen
limietvoorgesteldvanmaximaal 90dierenperbedrijfperjaar.
Tevenszoueenbedrijfaandevoorwaardemoetenvoldoen,datde

Tabel 5.9

Jaarlijkse procentuele veranderingen van een aantal
parameters In het commissiescenario op EG-niveau over
de periode 1992-1997

Jaar

Quotum

Krachtvoerprijs*)

1992
1993
1994
1995
1996
1997

-1,0
-1,0
-1,0
-

-6,1
-6,1
-6,1
-

InterSlachtgewichten
ventieP^ijs
kalf stier vaars koe

-5,0
-5,3
-5,5
-

0,8
.
.
0,8

0,8

.
.
0,8

0,5

.
.
0,5

0,8

.
.
0,8

.
.

*)Deveranderingenperlidstaat zijnterugtevindenintabel5.8.
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veebezetting perhectarenietgroterisdan2grootveeëenheden
(ofnietgroterdan1,4grootveeëenheden inprobleemgebieden).
MetgegevensuithetEG-boekhoudnet RICA/FADN isvoorhetboekjaar 1987-88berekend,welkepercentagesvleesstieren enzoogkoeienbijdezebezettingsvoorwaarden inaanmerkingkomenvoorde
premies.InhetEG-rundvleesmodelwordtmetdezepercentagesrekeninggehouden.
EenlaatstevoorstelvandeCommissie betreft eenslachtpremievoornuchteremannelijkekalverenvan 100ECUperdier.Hiermee isgeenrekeninggehouden,omdatdezemodelversie geenrentabiliteitsafwegingmogelijkmaakt tussendirect slachtennageboorteenslachtennaeenmestperiode.
Dehervormingsvoorstellen hebbenbetrekking opdejaren
1993-1995.Inhetmodel-dat 1997alseindjaarheeft -wordt
aangenomen,datdeniveausvandeaangepaste beleidsinstrumenten
na 1995liggenopdievanhet laatstehervormingsjaar.
Dejaarlijksegroeivandeslachtgewichtenligtweeropeen
niveau,dattweemaalzohoogisalsindereferentievariant.De
verwachte toenamevanspecifiekevleesveerassen ligthieraanten
grondslag.
Tabel5.9 geefteenpresentatievandebelangrijkstegesimuleerde (beleids)parametersvanhet commissiescenario.

5.6 Resultaten
Indezeparagraafwordeneenaantalresultatenuit dealternatieve scenario'svergelekenmet decorresponderende uitkomsten
vandereferentiesituatie.Dezeresultatenhebbenvooralbetrekking opprodukties,consumpties,prijzenenbudgetuitgaven inde
EG-10inhet eindjaar (1997)vanhet rundvleesmodel.
Produkties
Tenopzichtevanderund-enkalfsvleesproduktie inhetreferentiescenario komt éénprocent overeenmet ongeveer 72.000ton
rundvlees.Delagerekalfsvleesproduktievanhetmelkquotum- en
het geïntegreerd scenario isvooralveroorzaakt doordetoegenomenkalvermelkkosten (tabel5.10).
Terwijlderundvleesproduktie inhetvleesprijsscenariogelijkblijft,stijgt dezeindeoverigealternatieven.Die stijgingkanzoweleengevolg zijnvaneenextramelkkoeienuitstoot
alsvaneenuitbreidingvandezoogkoeien-en/ofvleesstierenstapel.Derichtingvandeveranderingenvande rundvleesproduktie
isbepalendvoorderichtingvandeveranderingenvandetotale
produktie.Het groteaandeelvanrundvlees (circa90Z)tenopzichtevandatvankalfsvlees ishiervandeoorzaak.
Infiguur5.1wordt deverwachteontwikkelingvandetotale
rund-enkalfsvleesproduktie indeEG-10grafischgeïllustreerd
voorallescenario's.
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Tabel 5.10

Procentuele verschillen
In de produktie van kalfsvlees, rundvlees en totaal rundvlees In 1997 In de
EG-10 bij vergelijking
van de alternatieve
scenario's
met het
referentiescenario
Vleescategorle

Scenario

kalfsvlees
Melkquotum
Vleesprijs
Geïntegreerd
Commissie

-5,8
0,1
-4,2
2,1

rundvlees

totaal
1,3
0,0
1,1
0,5

2,1
0,0
1,8
0,3

x 1000 ton
7600

7500

1991

1992

jaar

Referentiescenario
Melkquotumscenario
- Vleesprijsscenario

Figuur 5.1

Geïntegreerdscenario
Commissiescenario

Rund- en kalfsvleesproduktie
(x 1000 ton) in de EG-10
over de periode 1991-1997; verschillende
scenario's

Inhetcommissiescenarioblijktdeconcurrentiepositievan
zoogkoeien (+2,4%)tegenovervleesstieren (-3,3Z)in1997tezijn
verbeterdvergelekenmetdesituatieindereferentievariant.Ondanksdeverhoogdepremiesendeverlaagdekrachtvoerkosteninde
8tieremesterij,zorgtde15procentinterventieprijsdalingvoor
eenafnamevanhetaantalgeslachtevolwassenrunderenmetbijna
2procent.Tenopzichtevanhetreferentiescenarioneemtdetota-

lis

Ierund-enkalfsvleesproduktie tochnogietstoe,wat eengevolg
isvandehogeregroeivande slachtgewichten.

Prijzen en consumpties
Eengevolgvandelagerekalfsvleesproduktie inhetmelkquotum- engeïntegreerd scenarioisdatdeprijsvandezevleessoort
toeneemt (tabel5.11).
Deconsument reageerthiervervolgens opdoordevraagnaar
kalfsvlees teverminderen (tabel5.12).Dezereactie ishetduidelijkst inhetmelkquotumscenario.Vergelekenmetdereferentie-

Tabel 5.11

Procentuele verschillen in de prijs van kalfs- en
rundvlees In 1997 in de EG-10 bij vergelijking
van de
alternatieve
scenario's met het
referentiescenario

Scenario

Vleescategorie
kalfsvlees

Melkquotum
Vlee8prijs
Geïntegreerd
Commissie

rundvlees

15,4
-0,5
12,5
-1,2

-1,0
-23,8
-25,3
-2,8

variant isdeconsumptie daarin 1997ruim8procent lager.Relatieveveranderingenvankosten,opbrengstenen slachtgewichten
hebbendekalfsvleesprijsinditscenarioopeenniveaugebracht,
dat ongeveer 15procenthogerligtdanindeuitgangssituatie.
Hoeweldevleeskalverenstapelhiermet8,5 procent isverminderd,
heeft dehogeregroeivandeslachtgewichtenervoorgezorgddat
dekalfsvleesproduktie procentueelminderafneemt (tabel 5.10).
Volgensdebeschrijvingenvanhetvleesprijs-enhetgeïntegreerd scenario,zoudenderundvleesprijzenmet 21procentmoeten
afnemen (paragrafen5.3en5.4).Tabel5.11 illustreert datdeze
dalingvolgenshetmodelzelfsnog ietshogeruitkomt.Deinterne
rundvleesprijswordtbijprotectieonderanderekunstmatighoog
gehoudendoordeinterventieaankoopprijs.Interventie isineen
situatievanliberalisatie echternietmeertoegestaan,waarmee
hetopstuwendeffectvandeinterventieaankoopprijswegvalt.De
internerundvleesprijswordt danalleennogbepaald doorhet
marktmechanisme.
Figuur5.2toontdegeraamdeontwikkelingvanderund-en
kalfsvleesconsumptie indeEG-10nogmaals,maardaninabsolute
waarden.Indegrafiekwordthet consumptieverloop voorallescenario'soverdeperiode 1991-1997weergegeven.
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Procentuele verschillen
In de consumptie van kalfsvlees, rundvlees en totaal rundvlees In 1997 In de
EG-10 bij vergelijking
van de alternatieve
scenario's
met het
referentiescenario

Tabel 5.12

Vleescategorie

Scenario

kalfsvlees
Melkquotum
Vleesprijs
Geïntegreerd
Commissie

-8,5
0,2
-7,5
0,8

rundvlees

totaal

0,4
17,0
17,9
1,3

-0,5
15,3
15,A
1,2

x1000ton
8000
7800
7600
7400
7200
7000
6800
6600
6400
6200
_l

0<1995

1996

l_
1997

jaar

Referentiescenario
Melkquotumscenario
Vleesprijsscenario

Figuur 5.2

Geïntegreerdscenario
—- Commissiescenario

Rund- en kalfsvleesconsumptie
(x 1000 ton) in de EG10over de periode 1991-1997; verschillende
scenario's

Tabel5.13geefteenoverzichtvandezelfvoorzieningsgraden
endeinterventieaankopenindeverschillende scenario's.
Inhetvleesprijsscenariotendeerthetconsumptieniveauin
eensneltemponaarhetniveauvande(minofmeer stabiele) produktie;vanaf 1995overtreftdevraag zelfshetaanbod.Hetgexn-

117

tegreerd scenariokenteenzelfdeontwikkeling,metalsverschildathetvraagoverschoteenjaarlateraanvangt.Dezelfvoorzieningsgradenvoorrundvleesbedragenindezetweevariantenin
1997respectievelijk95en96procent.

Tabel 5.13

Zelfvoorzieningsgraden
(X) en
interventieaankopen
(x 1000 ton) in 1997 in de EG-10 voor de scenario's

Scenario

Zelfvoorzieningsgraad

Interventie
aankopen

109
111
95
96
108

86
176
0
0
0

Referentie
Melkquotum
Vleesprijs
Geïntegreerd
Commissie

%
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0L

_l_
1991

_l_
1992

1993

jaar

Referentiescenario
Melkquotumscenario

Geïntegreerdscenario

Vleesprijsscenario

Commissiescenario

Figuur 5.3
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Zelfvoorzieningsgraden
EG-10 over de periode
rio's

(X) van totaal rundvlees
1991-1997; verschillende

in de
scena-

Indecommlssievariantwordtnogtotenmet 1993stierevlees
voordeinterventiegeproduceerd.Hiernawordendeinterventiemogelijkhedenalsgevolgvandeaardvandevoorstellen gereduceerd
totnul.Indeperiode 1993-1995wordendeaankoopconditiesnamelijksterkaangetrokkendoorde 15procentverminderingvande
interventieprijs.Deoverschotsituatievanrundvleesblijftechteraanwezig indeEG,getuigedezelfvoorzieningsgraad van 108
procent;het surpluszalinprincipetegenmarktprijzen (enniet
met subsidies)wordenafgezet.Het stimulerend effectvandelagerevlee8prijzenopdevleesconsumptie iskleinerdaninhet
vleesprij8-enhet geïntegreerd scenariohetgevalis;degemiddelderundvleesprijsneemt indecommissievariant namelijkveel
minderaf.Inhetalgemeenkangeconcludeerdwordendatdeverschillendeinstrumentenbinnenhetcommissiescenario teveeltegen
elkaarinwerken,omeenduidelijkverschilmetdereferentievariant teweegtebrengen.
Hettotaaloverzichtvandezelfvoorzieningsgraden indeverschillende scenario'soverdeperiode 1991-1997wordtgeïllustreerd infiguur5.3.

Budgettaire

uitgaven

Indeinleidingvanditonderzoekverslag isalmeldinggemaaktvanhetgrotebeslagvanderundvleessector op financiële
middelenvandeGemeenschap.Inditverband zijnde consequenties
voordekostenvanhet interventie-enpremiebeleid indeverschillendebeleidsscenario's onderzocht.
Het rundvleesmodelhoudtmettweesoorten
producentensubsidies rekening,namelijkmetdestieren-enmetdezoogkoeienpremie.Tabel5.14 geefteenoverzichtvandeEG-uitgavenaandeze
premiesindescenario's.
Deinkomensondersteuningen inhetmelkquotum-,vleesprijsen
geïntegreerd scenariowijkennauwelijksafvandieinhetreferentiescenario.Inhet commissiescenario nemendepremielasten

Tabel 5.14

Reële EOGFl-rundvleesuitgaven aan stierenpremie,
zoogkoelenpremle en totaal premies (miljoen ECü's) in
de EG-10 in 1997 voor de scenario's

Scenario

Referentie
Melkquotum
Vleesprijs
Geïntegreerd
Commissie

Premiecategorie
stieren

zoogkoeien

331
329
339
325
767

317
321
314
325
544

totaal

648
650
653
650
1311
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echter forstoe.Tenopzichtevandereferentiesituatie zullen
dezeuitgavenin1997verdubbelen;ditisvoornamelijkeengevolg
vandehogeresubsidiebedragenperdierinde commissievoorstellen.
Eengrootdeelvandeuitgavenaan rundvleesinterventie
wordtbepaald doordeopslagkostenervanenhet daarmeegepaard
gaandekwaliteitsverliesvanvlees.Indekostenberekeningen
wordtmetdeze factorechtergeenrekeninggehouden.Hetmodel
geeftwelinzichtindeuitgavendiedeEGmoet doenomhet rundvleesinhetkadervandenormale interventieaantekopenen
vervolgensweerteverkopen. Aankoop vindtplaatstegendeinterventieprijs;dewereldmarktprijsvanrundvleesbepaalt deverkoopopbrengstvandeinterventievoorraad.AlsgevolgvanhetEGmarkt-enprijsbeleid ligtdeinterventieprijsruimbovendewereldmarktprijs.Hetverschiltussendezetweerundvleesprijzen
wordtvla exportsubsidies
overbrugt.Dezerestitutiesvormende
afzetkostenvandegerealiseerde interventieaankopen ineenbepaald jaar.MetbehulpvangegevensuitdeExmis-databank (LEIDLO)isvoor 1989berekend dathetgemiddelde restitutiebedrag
141,9ECUper 100kilogram geslacht gewichtbedraagt.Terindicatievandeuitgavenaanexportrestituties indeverschillende
scenario's,isditbedragoverdeperiode 1989-1997constantgehouden.Tabel5.13 oppagina 118gafeenoverzichtvandeinterventieaankopen indeEG-10in 1997,waarbij alleeninhetreferentie-enmelkquotumscenarionog sprakezouzijnvan interventie
volgensnormalevoorwaarden.Vermenigvuldigingvandezeaankopen
methetrestitutiebedragvan 1989geeftdetotalebedragenaan
exportsubsidies (98miljoenECUen250miljoenECUinrespectievelijkdeuitgangssituatie enhet quotumscenario).
Tabel5.15 geefttenslotteeenweergavevandeomvangvande
totale£G-rundvleesuitgavenaanpremiesenexportsubsidies.

Tabel 5.15

Reële EOGFL-rundvleesuitgaven aan premies,
exportsubsidies en totaal (miljoen ECü's) in de EG-10 in 1997
voor de scenario's

Scenario

Uitgavencategorie
premies

Referentie
Melkquotum
Vleesprijs
Geïntegreerd
Commissie
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648
650
653
750
1311

exportsubsidies

98
250
0
0
0

totaal

746
900
653
750
1311

Debelangrijkste conclusieisdatdetotaleuitgavenaanhet
rundvleesbeleid alsgevolgvandecommissievoorstellen van 1991
forszullentoenemen.Enerzijdsvallendekostenvanhetinterventiebeleid (devangnetinterventie buitenbeschouwing gelaten)
weg;anderzijds zullendelastenvoordedirecte inkomenstoeslagenaandeproducent zodanigtoenemendatdetotale rundvleesuitgavenbijnaverdubbelen.

Locatie
Tenslotteisvoordeverschillende scenario'snagegaanofer
veranderingen indelocatievanderundvleesproduktiezijnwaar
tenemenbijvergelijkingmetdelocatieindereferentiesituatie.Hetmelkquotum, deinterventieprijs,dekalvermelkprijs,de
internerundvleesprijs,depremies,endeslachtgewichtenveranderenindeverschillende lidstatensteedsindezelfdemate.De
invloedvandegraanprijsopdekrachtvoerkostenbepaalthet
eventueleverschilinrentabiliteit tussendelidstaten.De
krachtvoerprijswordt inhetvleesprijs-,het geïntegreerd -,en
het commissiescenario alssimulatieparameteropgenomen,waarbij
de35procent graanprijsdalinghetuitgangspuntvormt.Allelidstatenschommelenmethunvoerkostenveranderingvoorvleesvee
echterronddatvanhetgemiddeldeindeEG-10 (tabel5.8).Daaromwordtverwachtdatdematevanverschuivingen indeproduktieaandelentussendelidstatennietgroot zalzijn.Uitdemodelresultatenblijkt inderdaaddatdelocatieverschuivingenvande
rundvleesproduktie zijnteverwaarlozen.
Dekalf8vleesproduktie isoverigenseenelementvande
rundvleesmarkt,waarbij descenario'swélduidelijkeverschillen
tussendelidstatenvertonen.Volgenshet referentiescenario
wordt dezecategorievleesproduktie in1989voor87procent
voortgebracht inFrankrijk,ItaliëenNederland.Deoverigelandendietochaleenrelatiefkleinaandeelhaddenindezeactiviteit,ziendataandeelvervolgensnogverderverminderen doorde
gestegenvoerkosten.Inallescenario'svindt detotalekalfsvleesproduktieindejarennegentigvoornamelijknogplaats inde
driegenoemdelidstaten.Deabsoluteniveausvandeproduktiesin
Frankrijk,ItaliëenNederlandverschillenoverigensnietwezenlijktussendeverschillendemodelalternatieven.

5.7 Conclusie
Uit devorigeparagraafblijkt datdeproduktievanrund-en
kalfsvlees inhetvleesprijs-enhetgeïntegreerd scenario inhet
middenvandejarennegentiglagerwordt dandeconsumptie.Hoewelveelminder,isdemarktpositievanderundvleessector inde
commissievariant ookietsverbeterd.Geconcludeerdmoetworden
datdemaatregelen indeonderzochte scenario'smetnameinvloed
hebbenopdevraagkantvandesector.Daarentegen zettendeverschillendevormenvanprijsbeleid -gegevendemodelrelaties121

nog teweinig zodenaandedijkbijhetoplossenvandeaanbodproblemeninderundvleessector. Inditverband zoukunnenworden
onderzocht ofeventuelekwantitatievebeperkingen (zoalsquoteringen)eengunstigereffectteweegbrengen 1).Hierbijwordtdan
aangeslotenbijeenbeleid datgericht isopproduktiebeheersingenzoalsdatookindezuivelsectorhetgevalis.Zoheeftde
melkquotering -alsmaatregelopzich-deproduktievanrundvleesopdelangeretermijnverminderd.Deproducentvond echter
eencompensâtiemogelijkheid doorvanhetoverbodigeruwvoeruit
demelkveestapelvoorvleesveedoeleinden tegaangebruiken.

1)
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Bijvoorbeeld doorperrundveecategorie eenmaximumafleveringsgewicht toete8taan,ofdoorperlidstaat eenquotum
voorvleesproduktieopteleggen.

6. CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING

6.1 Inleiding
Indit slothoofdstuk zalinparagraaf 6.2het ontwikkelde
modelwordengeëvalueerd.Tevenswordt aangegeveninwelkemate
beantwoord isaandeonderzoeksvragen dieinheteerstehoofdstuk
zijngesteld.Hieruitblijkt datbepaaldemodelcomponentenvoor
uitbreiding ofverbeteringvatbaarzijn.Inparagraaf 6.3 zullen
suggestiesworden gedaanvooreventueelverderonderzoekdaartoe.

6.2 Conclusies
Indeinleidingvanditonderzoekverslagismelding gemaakt
vandeonzekerheid overdetoekomstigeontwikkelingvandeEGrundvleessector.Viaeenrecursief,dynamischstelselvanvergelijkingeniseenoptimeringsmodelafgeleid,waarinrekeningwordt
gehoudenmettechnische,economischeenbeleidsfactoren.Hetmodelbestaatuiteentechnischeeneeneconomische component,
waarin zowelaanbod- alsvraagzijdevanderundvleessector aan
bodkomen.Oplidstaten-enopEG-niveauwordt overdeperiode
1984-1990inzicht gegevenindeontwikkelingenvanonderandere
produktie8,consumpties,prijzenenvoorradenvanrund-enkalfsvlees.Demodelresultaten zijngetoetst aande corresponderende
gerealiseerdewaarden.Afwijkingen tussenschattingenenrealisatiesliggendaarbijbinnenacceptabelegrenzen.
Uit devooruitberekeningen tot 1997blijkt,datdeEGookin
dejarennegentig zelfvoorzienend zalblijvenvoorrundvleesindienhet sinds 1991gevoerderundvlees-ensuperheffingsbeleid
wordtvoortgezet.Hetverschiltussenproduktieen consumptie
neemt zelfstoe.Dithoudtondermeerverbandmet eenverschuivingvanmelk-naarvleesvee.
Indeinleidingwerd alseisgesteld,datmetbehulpvanhet
ontwikkeldemodeldeinvloedvanveranderingen inomgevingsfactoren (beleid,prijs-enkostenverhoudingen)opvraagenaanbod
moestkunnenwordenonderzocht.Viahetopstellenvaneenreferentiescenario envanenkelealternatieve scenario's zijndaartoe
modelanalysesuitgevoerd.Detotaleproduktie inheteindjaarvan
dealternatievevariantenblijkt telkenshogertezijndandiein
het referentiescenario.Deverondersteldehogeregroeivoetenvan
de8lachtgewichtenendeextrauitstootvanmelkvee zijndaarde
belangrijkste oorzakenvan.
Vervolgensvaltdestijgingvandeconsumptie aanrundvlees
op.Hetconsumentenvoordeel isvooralaanwezig indescenario's
dieuitgaanvaneeninternerundvleesprijsdaling.DeEG-zelfvoorzieningsgraadvanrund-enkalfsvleeswordt indievarianten
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(prijs-engeïntegreerd scenario)duidelijklagerdaninhetreferentiescenario,enkomtvanaf 1995zelfsbenedende 100procent
teliggen.Deratiotussenproduktieenconsumptiewordt eveneens
minderindecommissievariant,maarerblijft eenduidelijk rundvleesoverschot aanwezig.Desituatieontwikkelt zichtenslotte
het slechtst inhetquotumscenario;enerzijds isdaarnamelijk
sprakevaneenproduktietoename enanderzijdsvaneenconsumptieafname.
DereëleEOGFL-rundvleesuitgavenaanproducentensubsidies en
exportrestitutieswijkenindemeestealternatieve scenario's
nietveelafvandieinhetreferentiescenario.Het commissiescenariowordtechtergekenmerkt dooreenforsetoenamevandeomvangvandeproducentensubsidies;in 1997treedt eenverdubbeling
vandezelastenoptenopzichtevandezezelfde uitgavencategorie
inhet referentiescenario.Dit isvoornamelijkhetgevolgvande
hogeresubsidiebedragenperdier zoalsdiedoordecommissie zijn
voorgesteld.

6.3 Slotbeschouwing
Indezeparagraaf zullenenkeleuitbreidingen enverbeteringenvoorverderonderzoekwordenaangegeven.Eenaantalvandeze
suggesties isookreedsineerderehoofdstukkennaarvorengebracht.
Alsgevolgvandemelkcontingenteringwordt demelkveestapel
indeEGkleiner.Ditbetekentdatvoormelkveeminder ruwvoer
nodig isvergelekenmeteensituatie zondereenrestrictieopde
melkproduktie.Inzo'ngevaliseenaantalalternatievenmogelijk
omditoverbodigeruwvoer"kwijtteraken".Zozoudevoerproduktieperhectarevoormelkveeverminderdkunnenworden.Aldan
niethiermeesamengaand, zoueengedeeltevanhet ruwvoeruitde
melkveestapelalsextravoerproduktievoorrundveeenschapen
kunnenwordenaangewend.Eenvolgendemogelijkheidbestaatnogin
detoewijzingvanextragrondaandeakkerbouw.Opditmoment
vindtdeverdelingvanhetvoeroverschotuitdemelkveestapel
overrundvee,schapenenakkerbouwplaatsopbasisvanhistorischeverhoudingenvanhetgrondgebruik.Dezedistributievanhet
overbodigeruwvoerzouechterbeterinkaartmoetenwordengebracht.Economische factorenalsinkomenenrentabiliteitvande
alternatieveaanwendingen zoudendaarbij inbeschouwingmoeten
wordengenomen.
Nadetoedelingvandenietmeervoordemelkveehouderijbenodigdegrondaanschapenenrundvee,speeltde intensiteit
van
graslandwinningeenrol.Inhetmodelwordt dezeintensiteitverminderd, doordestikstofgift opgronddienietmeervoorde
melkveehouderijwordt gebruikt indeperiode 1983-1997naarnul
tebrengen.Het iswellichtbeteromdeextensivering tekoppelen
aanhetprijsniveauvanrundvlees,waarbij eenlagereprijstot
eenlagereintensiteitvanhetruwvoerverbruik zoukunnenleiden.
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HetEG-rundvleesmodelkentgeendirecterelatiemet dewereldmarkt.DeEGheeft invloedopdewereldmarkt, endat zougeendogeniseerdkunnenwordeninverbandmetuitgavenaanexportrestitutiesenimportheffingen.Gekoppeldhieraanzalhetniveau
vandewereldmarktprijsookgevolgenkunnenhebbenvoordeomvang
vanImportenenexportenvanrundvleesvandeGemeenschap.
Inrelatiemethetvoorgaande zouhetrundvleesmodelook
uitgebreidkunnenwordenmeteenbudgetcomponent.Maatregelenals
restituties,heffingen,premies,eninterventieshebbengevolgen
voordebudgettaireuitgavenvandeEGaanrundvlees.
Deslachtgewichtennemeninhetmodeltoevia constante
groeivoetenuiteenhistorischeperiode.Indepraktijkzijnze
echterafhankelijkvandevoerprijs,devleesprijs,denuchtere
kalverenprij8,devoederconversieendesamenstellingvandeveestapel.Omdat erveleinteractieve effectentussendezeprijsvarlabelenbestaan,ishetbijvoorbaat onduidelijkhoedeprijzen
inwerkenopdehoogtesvandeslachtgewichten.Ineenvervolgstudiezouaandachtkunnenwordenbesteedaandezeendogenerelatie
tussen fysiekeslachtopbrengstenenprijzen.
Opditmomentwordendegerealiseerdewaardenvaneenaantal
technische coëfficiëntenvoordejaren 1984-1990direct inhet
modelopgenomen,terwijlzevoordeperiodena 1990wordenbepaaldviadriejaarlijksevoortschrijdendegemiddelden.Erisvoor
dezeoplossinggekozen,omdatnogteweinigwaarnemingsjaren-en
dusvrijheidsgraden -aanwezig zijnombetereanalysesuitte
voeren.Opdelangeretermijnligthierdanookeenpuntvanverbetering.
VooralinNederland zijndekruislingsvaarzeneenpraktische
invullinggewordenvoordevrijgekomenproduktieruimtesalsgevolgvandemelkcontingentering.Inditverbandkanonderzocht
wordenofkruislingsvaarzenookbuitenNederland eenrendabele
produktierichtingzijn.Hetmodelmoetindatgevalwordenuitgebreidmeteenextraactiviteit,diemetdeanderevleesveecategorieënconcurreert omnuchterekalverenenruwvoer.
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Bijlage1 Overgangenmodellenenhandelswijzebijinconsistente data

Eenvoudig voorbeeld

overgangenmodel

Steldevolgende eenvoudigebeginsituatievaneenovergangenmodel(figuurB•1.1).
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m
rx

*

(1)

Voordeberekeningvandecelovergangen geeftdevolgendeeindsituatievanhetovergangenmodel (figuur B.1.2).
DevoorraadXjInjaar t (200)isalsvolgt tereconstrueren:de
elndvoorraad X1t_j (400)minusde overgang van Xl t_1naar X3t (200)
minusde overgang van*itt_inaarJT2|t (120)plusde overgang -Y2t (20)
plusde overgang X3ft (100).
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Figuur B.1.2

Eindsituatie

van 3x3

overgangenmodel

Overgangenmodel voor Nederland voor 1983-84
InfiguurB.1.3ishet overgangenmodelvoorNederlandvoorjaargang
1983-84gepresenteerd.Derandwaardenvanhetmodelzijn geregistreerde
Eurostat-data; decelwaarnemingen zijnofteweldeterministischbepaald,
oftewelberekendvolgensdemeestverwachtewaardemethode.

Oplossingen bij Inconsistente

data

IneenaantalgevallenblijkendeEurostat-dataniet altijdconsistent tezijn.De soortenvan inconsistentie)evenals degehanteerdeoplossingstechnieken zulleninhetvolgendedeelvandezebijlagebehandeldworden.
Ontbrekende data
Zowelgeboorte-alsdestructiecijferszijnmeestalnietgeregistreerd inde (inter)nationalestatistieken.Inhet gevaldatdestructiecijfersontbreken, ishetvolgendeverondersteld (naarNederlandsemaatstaven) 1):

1)

Dezeveronderstelling isvanzelfsprekend aangepast, inhet geval
vanuit anderebronnenbetere informatiebeschikbaar isgekomen.
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Figuur B.1.3 Overgangenmodel voor Nederland, 1983-84 (x 1000 stuks)
*) KALF:veeJongerdan1jaar
OSST:ossenenstierenvan1tot2jaar
PIVA:pinkenenvaarzenvan1tot2jaar
MELK:melkkoeienouderdan2Jaar
REST:overigveeouderdan2jaar
IMIN:intra-import: import tussenEG-landen
IMEX:extra-import:importmetderde landen
GEKA: geborenkalveren
EXIN:intra-export:export tussenEG-landen
EXEX:extra-export:exportmetderde landen
SLME: slachtingenvanrundvee
DEST:destructievanrundvee
:dezeovergangkan-technischgezien-niet plaatsvinden
NL :Nederland
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,0

*)

destructievankalverenbedraagt 12,5procentvandegeborenkalveren;
destructievankoelenbedraagt 1procentvanallekoelen;
destructievanstierenenvaarzenwordt verwaarloosd.
Gegevendezeveronderstellingen overdedestructie,ishetaantal
geborenkalverenGafteleidenmetbehulpvandevolgende definitievergelijking:
vee,..!+importt+Gt•
v e e t + export,. + slacht

(2)
t

+ 0,125 Gt + 0,01 koe t

waarin
vee »totale rundveevoorraad
import•totaleimportvanalle rundveecategorieën
G
•aantalgeborenkalveren
export"totaleexportvanalle rundveecategorieën
slacht»totaleslachtvanalle rundveecategorieën
koe »aantalkoeien
Omdat-buitenG-dewaardenvanallevariabelenbekend zijn,kan
uitvergelijking (2)hetaantalgeborenkalverenworden gesubstitueerd:
(3)
vee t•exportt+slacht,.+0,01koet-veet_!-importt
Gt
0,875
Dezebalansmethodeistoegepastvoor alleEG-landen,metuitzonderingvoorNederlandenDenemarken (voordezetwee landen zijndebetreffendedatawelbekend).
Indelingrundveevoorraden
Insommige landenwordendeveevoorradenverkeerd ingedeeld.Zo
wordeninIerlanddekalverendieindecemberpasacht&negenmaanden
oud zijn,reedsgeteldbijdevaarzen-ofstierenstapel (volgensgegevensvanhetCentralStatisticsOffice,Dublin).Ditleidttoteenonderwaarderingvandevoorraadkalveren,eneenovervaarderïngvande
voorradenvaarzenenstieren.Inhetbovengenoemdevoorbeeldwordtde
kalverenstapeldaarom "opgewaardeerd"met20procent;ditgaattenkoste
vandeaanwezigevaarzenenstieren.
Negatieve overgangswaarnemingen
Naberekeningvandeovergangswaarnemingenvolgensdebeschreven
technieken,wordenvoor sommigenJarenc.q. landennegatievecijfers
voorbijvoorbeelddeinstroomvankalveren naar vaarzen geconstateerd.
Deze instroomwordtalsvolgt berekend:
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Y » vaarzen,.+ export,.+ slacht,.+ destructif +
overgang naar melkvee,.

(4)

X » v a a r z e n ^ + import,.

(5)

Y -X » instroom van kalveren naar vaarzen; datwil zeggen, dit be- (6)
treft vrouwelijk vee dat aan het begin van jaar t nog kalf is,
maar in de loop van het jaar vaars wordt.
De definitievergelijking (6)kan nooit negatief zijn. Zoals reeds
beschreven is dit in sommige gevallen echter wel het geval omdat de data
niet consistent blijken te zijn 1 ) .Meestal is niet duidelijk welke data moetenworden aangepast; in zo'n situaties wordt een correctie van
het overgangenmodel toegepast via de RAS-methode
(Stone, 1963). Deze
methode, ook wel loglineaire of biproportionele aanpassingen genoemd,
wordt met name gebruikt bij input-output analyses,wanneer bepaalde cellen in de matrix (nog) niet kunnen worden gevuld. De techniekwerkt als
volgt; gegeven de randtotalen van jaar t en Jaar t-1, en gegeven de
overgangswaarnemingen van het meest recente jaar, worden de waarnemingen
van jaar t door middel van een iteratieve procedure aangepast. Deze procedure behelst eenvoortdurende vermenigvuldiging van zowel rijen als
kolommen van de tabel. Dit gebeurt met multipliers die in het model worden bepaald. Het iteratieve proces convergeert naar een oplossing als de
overgangswaarnemingen horizontaal optellen tot de rijtotalen, en verticaal optellen tot de kolomtotalen. De eindmultipliers zijn een vermenigvuldiging van de afzonderlijke rij-c.q kolommultipliers uit elke iteratie.
r ± - rl± . T2± .r 3 ± .... r1^
- . -1
„2
3
„k

(7)

(8)

waarin
r ± » rijmultiplier i
s« • kolommultiplier j
r*± - rijmultiplier iuit iteratie k
skj » kolommultiplier j uit iteratie k
De meest verwachte waarde van de onbekende celovergang XJJ is vervolgens te berekenen als
Xij - r ± X° 1 3 sj
waarin
X 0 ] . -celovergang Xj, in een basisjaar o

1)
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Zo is bijvoorbeeld de destructie c.q. export en slacht van vaarzen
te laag; of de import van vaarzen is te hoog.

(9)

Bij eenmxnmatrixontstaat zoeensetvanm +n vergelijkingen.
Eenbelangrijke conditievoordeRAS-methode isoverigensdatdesomvan
derijtotalengelijkisaandesomvandekolomtotalen (vergelijking
(10)).
sXj-sjq
J
i

(10)

waarin
ZXj•somvankolomtotalen

ïXj•somvan rijtotalen
i
Alvorensdetechniekopdeovergangenmodellenlostelaten,zijnde
negatieveovergangeneerstvervangendooreenpositief getal (bijvoorbeeld 0>1).VervolgenspastdeKAS-methodedewaardenvanallecelwaarnemingenaan,zodatnadeeinditeratie geennegatievewaardenmeervoorkomen.
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Bijlage2 Overgangscoëfficiënten

AlsinfiguurB.1.3(ziebijlage1)deovergangswaarnemingenvan
kolomigedeeldwordendoorhetkolomtotaalvani,kunnendezogenaamde
overgangscoëfficiëntenberekendworden.
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Figuur 3.2.1
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Model met overgangscoëfficiënten

voor Nederland,

1983-84

Dezecoëfficiëntengevendewaarschijnlijkheidweer dateenbepaaldecategorieveeindeloopvanjaartnaareenanderevoorraad- c.q.
stroomgrootheidovergaat.FiguurB.2.1iseenillustratievandematrix
voorjaargang 1983-84voorNederland.
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Bijlage 3 Iteratievemethode

De Flbonnaci Search Method iseeniteratievemethode,waarmeehet
nulpuntvaneeningewikkelde functie f(x)kanwordenbepaald (Wagner,
1975).
f<x)-x+Z

(1)

waarin
x »endogenevariabele
Z »vectormet exogenevariabele(n)
Debedoelingvan detechniek ishetvindenvaneenzodanigewaarde
voorx (c.p.deexogenen),dat f(x)gelijkwordt aannul.Zo'n situatie
betekentnamelijk,datdeoptimalewaardevanxvoorhet ontwikkelde
rundvleesmodelwordtbereikt.Als startpuntwordentweewaardenvoorx
opgegeven, eenmogelijkminimum eneenmogelijkmaximum. Substitutie in
f(x)geeft debijbehorendefunctiewaarden.Vervolgenswordt eenrechte
lijntussendezetweepuntengetrokken (ziefiguur B.3.1).

F(x)
F(x)

figuur B.3.1
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Startpunt
thod

iteratieve

procedure via de Fibonnaci Search Me-

Viaeeniteratiefproceswordt deze lijnvervolgens zodanigaangepast!totdathetnulpuntvan defunctie f(x)wordtbereikt (figuur
B.3.2).

F(x)

figuur B.3.2

Iteratieveprocedurenaar eindoplossing

via de

Fibonnaci

Search Method

Elkiteratiefprocesverloopt indevolgende fasen:
Fase 1Derichtingscoëfficiënt aendeconstantebvanderechte lijn
wordenberekend, zodathetgeheelgedefinieerdkanwordenals:
Y-aX + b

(2)

Fase 2DevariabeleTuitvergelijking (2)wordt opnulgesteld.De
nieuwewaardevoorXwordt dan
X--b/a

(3)
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Fmse 3 DenieuweXuit fase 2wordt inf(x)gesubstitueerd. Debijbehorendefunctiewaarde levertvervolgens eennieuwpunt opvoor een
volgende rechte lijn,diehet nulpuntvan f(x)dichter zalbenaderen.Zowordt infiguurB.3.2hetpunt datboven deX-as ligt
steedsvervangen.Aldanniet afgewisseld, kanditpervolgende
iteratie echter ookhet punt onder dex-as zijn.
Faae 4 Het iteratieveproceswordt gestopt, alsdeberekendewaardevoor
f(x)binneneentoelaatbare grensvannulkomt teliggen.De
waardevoorx diebij ditnulpuntvan f(x)hoort, isde optimale
waardevandezeendogenevariabele.Als defunctiewaarde f(x)
bulten detoelaatbare grens ligt,wordt fase 1vandevolgende
iteratie aangeroepen.
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Bijlage4 Theoretischeafleidingvraagfunctie

Inhetalgemeenkandevraagcurveuitdenutstheoriewordenafgeleid.Hetnutdateenconsument ontleentaanhetgebruikvangoederen
kanwordengezienalseenfunctievandehoeveelheidvanheteigengoed
(rund-ofkalfsvlees),vaneensubstitutiegoed (bijvoorbeeldvarkensvlees),envan"alleoverigegoederen".BijditlaatsteheeftVarian
(1984)hetovereen"compositecommodity".Denutsfunctiekanalsvolgt
wordenweergegevens
U-U (C„, C „ , O

(1)

waarin
Cn •vraagnaarrundvlees
C,,»vraagnaarvarkensvlees
C •vraagnaaroverigeprodukten
Hetgrensnutvaneengoedzalafnemenindieniemandovermeereenhedenvandatgoedbeschikt.Hierbijwordtverondersteld,datdeconsumenthetnutzalmaximeren.Alsrandrestrictievoorhetmaximerenvan
hetnutgeldthetinkomenvandeconsument.Hetinkomenwordtverdeeld
overdedriegenoemdegoederen:
B - PrvCrv

+

Pv»Cw

+ C C

<2>

waarin
B •budgetvanconsument
t »8calairvanprijzenvanoverigegoederen
p n «consumentenprijsvanrundvlees
Pyy•consumentenprijsvanvarkensvlees
Devergelijkingen(1)en(2)kunnenviahetvolgendeLagrange
maximalisatiemodelwordenweergegeven:
Max Mü-U (C„, C,,,C)-G(p^C,,+p^C,,-B)

(3)

waarin
HU»maximalenut
6 •schaduwprij8vaninkomensbudget
UitdepartiëledifferentiatiesvanKUnaarrespectievelijk C„, C,,
en8wordtvergelijking (4)afgeleid:
ÔU/8C,,

P„
-

SU/SC«

(4)
P,,
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Inhet optimumverhoudendegrensnuttenvan(!„en Cvvzichalsde
prijzenvanP,,enP,,;dit staatbekend alsdetweedewetvanGossen.
Uit deeersteordevoorwaardenvanhetmodel invergelijking (3)
kandevraagfunctienaar rundvleesworden afgeleid.
C „ -C „ (P „ - ,P „ + ,B+ ,t+ )

(5)

Hierin steltdevariabele teensoort prijsindexvandegezinsconsumptievoor.Devraag ishomogeenvandegraadnul,zodat devraagniet
verandert alsalleverklarendevariabelenmet eenzelfdepercentageveranderen.Vergelijking (S)kandaaromherschrevenwordenindevolgende
reëletermen:
C „ -C „ (P„/t - ,P w /t + ,B/t + )

(6)

Door deopnamevandebevolkingsomvang kaneencollectievevraagrelatievoordeconsumentworden afgeleid.
<:„-C „ (P„/t - ,P„/t + ,Y/t + )
waarin
T/t »reëlebeschikbare inkomenperhoofd
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(7)

Bijlage5 Inputdata

Indezebijlage iseenoverzicht gegevenvan dewaardenvaneen
aantalinputparameterseninputvariabelenvoor deEG-10.Dezezijninde
hoofdstukken 4en5inhetEG-rundvleesmodelgebruiktvoor deberekening
vaneenaantalscenario's.IntabelB.5.1zijndewaardenvanhetbasisjaarvermeld,zoalsdieaanhet recursieve stelselvanvergelijkingen
wordenmeegegeven.Hetuitzonderingvandeslacht-en destructiepercentagesenhetvoerverbruik,gaathethieromendogenevariabelenwaarvoor
hetmodel indejaren 1984-1997nieuwe resultaten oplevert.

Tabel B.5.1

Waarden van een aantal parameters en variabelen
sisjaar 1983 voor de EG-10

In het ba-

Variabele/parameter
Vleeskalf (x1000stuks)
Vleesstier (x1000stuks)
Zoogkoe (x1000stuks)
Melkkoe (x1000stuks)
Kalf< 1jaar (x1000stuks)
Stier 1-2jaar (x1000stuks)
Pink 1-2jaar (x1000stuks)

EG-10
6866
10800
5803
25765
23393
5783
10880

Kalfsvleesprijs (ECU/100kg)*)
Stierevleesprijs (ECU/100kg)*)
Zoogkoeiensaldo (ECU/100kg)*)

392
301
400

Slachtpercentagemelkkoe (Z)
Slachtpercentage zoogkoe (Z)
Destructiepercentage kalveren (Z)

12,3
54,9
12,5

Ruwvoerverbruikvleesstier (KVEM)
Ruwvoerverbruik zoogkoe (KVEM)

2648
6500

*)Geslacht gewicht.
Bron:Eurostat;PR; CentraalVeevoederbureau;VanLeeuwen(1988).

Indeeconomische componentvanhet rundvleesmodel zijnverdereen
aantalvariërendewaardenvaninputgegevens opgenomenvoor deperiode
1983-1987 (tabelB.5.2). Sommigevandezegegevens zijnrechtstreeksuit
destatistieken gehaald, anderegegevens zijnberekendmetbehulpvande
overgangenmodellen.Dewaardenvanditsoortjaarafhankelijke variabelen
enparameters zijninhetmodelvanaf 1988viadriejaarlijksevoortschrijdendegemiddeldenbepaald.
Hetbeschikbare ruwvoervooraanpassingenvandevleesveeproduktie
ineenbepaald jaartvormt eenbelangrijke restrictievoorhet rundvleesmodel.Dit ruwvoerkomtvrijuit demelkveestapelalsgevolgvande
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Tabel B.5.2

Waarden van een aantal parameters
1983-1987 voor de EG-10

en variabelen

Variabelen/parameters

In de

jaren

Jaar

Kalverenperkoe
Reproduktie-Z
Geborenkalf ->kalf (Z)
Kalf ->vaars (Z)
Kalf ->stier (Z)
Slachtgewichtkalf (kg)
Slachtgewicht stier (kg)
Slachtgewicht zoogkoe (kg)

1983

1984

1985

1986

1987

1,04
32,5
71,0
47,0
24,0

1,07
32,5
70,0
46,0
24,0

1,04
32,5
72,0
44,0
24,0

1,04
32,5
73,0
44,0
25,0

1,01
32,7
72,0
43,0
24,0

117
311
375

119
313
375

123
317
375

124
321
375

127
321
375

Bron:Eurostat;VanLeeuwen (1988).

instellingvandesuperheffingbijvergelijkingmethetzuivelbeleid
vóór 1984.Slechtseengedeeltehiervanisaangewendvoordespecifieke
vleesveecategorieën;ookaandeakkerbouwendeschapensectorisnamelijkeengedeeltevanhetvrijkomendareaaltoebedeeld.IntabelB.5.3
is aangegevenhoeveelruwvoerperjaarperlandvrijkomtuithetmelkvee.
Tabel

B.5.3

Vrijkomend ruwvoer uitde
melkveestapel
situatie van superheffing fin miljoenen
riode 1984-1997

Jaar

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Lidstaten
BL

DM

FR

DL

IR

IT

NL

UK

GR

-252
-137
-145
21
163
255
291
278
257
228
199
169
150
206

233
309
462
606
566
502
441
404
376
341
306
273
246
245

42
1165
3034
4801
5451
5141
4767
4340
3968
3951
3979
4007
4033
4156

1315
2111
2624
3813
4245
4919
5205
5416
5613
5778
5949
6127
6304
6546

-228
-47
163
450
776
987
1164
1335
1497
1649
1802
1956
2095
2175

1084
1656
1894
1904
2134
2376
2493
2610
2706
2787
2876
2966
3062
3227

1208
1798
2650
3283
3479
3766
4075
4354
4641
4910
5180
5456
5686
5776

1129
1596
2565
3062
3196
3365
3552
3738
3919
4083
4254
4433
4593
4704

168
193
254
287
288
298
308
316
323
330
336
344
349
355

Bron:Peerlings (1988);VanLeeuwen (1988).
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per land bij een
KVEM's) over de pe-

SP

PO

652
11
2545
9
2987
8
-4
3335
3561
-7
14
3710
3862
38
4028
66
4193
90
4339 114
4491 138
4645 162
4796 186
4951 210

Eennegatief getalintabelB.5.3betekent dat ineenbepaald jaar
t ruwvoerbeschikbaarkomtuitdemelkveestapel.
TabelB.5.4 laat zienwelkpercentagevanditruwvoerindeafzonderlijke lidstaten istoegewezenaanhetvleesvee indeperiode 19841987.Hetmodelberekent tenslottehet ruwvoerdatbeschikbaarkomtvoor
vleesvee indeEG-10dooraggregatievandeafzonderlijke lidstaattoewijzingen.

Tabel B.5.4

Percentage van het vrijkomend ruwvoer dat per land toegewezen wordt aan vleesvee In de periode 1984-1987

Jaar

1984
1985
1986
1987

Lidstaten

BL

DM

FR

DL

IR

IT

NL

UK

GR

SP

PO

77
78
79
79

26
25
26
26

41
42
42
42

30
30
30
30

92
93
93
92

39
40
40
41

45
45
45
45

54
54
52
50

19
19
24
23

76
77
77
83

89
89
89
81

Berekenduit gegevensvanhetRica-boekhoudnet envia "trial-and-error"
aanpassingen1).

1) Aanvankelijkishet ruwvoerverdeeld aandehandvanhethistorisch
grondgebruikvanrespectievelijkvleesvee,schapenenakkerbouw
(Rica-boekhoudnet).Ineenaantalgevallenresulteerdedit in
slechtemodelresultaten; dezeoorspronkelijkeverdeling isdaarom
via "trial-and-error"bijgesteldvolgens demodeluitkomsten inde
referentiejaren.
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