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De t«a«v» melk- «ü guivelproduoten te voeren, maykfr- -en prijspolitiek
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Wiffe a^U o.„ ^eatelda^
Hoofdstuk I» De nationaal-economisch meest verantwoorde markt'- èa- prijspolitiek»
par«l. Het doel der te voeren markt- en prijspolitiek.
Gestreefd zal moetën -worden naar de nationaal-economisch meest ver
antwoorde opbrengst van de in Nederland geproduceerde melk, d.w.z. êen
opbrengst, welke de totale welvaart van het land hét meest"bevordert.
Die opbrengst is direct afhankelijk van de voor het product te reali
seren prijzen, zodat de vraag kan worden gesteld," bij'welke prijzen dé"
welvaartsbevordering maximaal is. Voor het in hët buitenland af tê zetten
gedeelte - dus dat gedeelte, dat resteert, nadat van de totalé, aïs
gegeven aan te nemen productie, het binnenlandse verbruik, dat bepaald ^
zal worden docr de t.a.v. het binnenland gevoerde prijspolitiek, in
mindering is gebracht - geldt, dat de maximale opbrengst- nationaal»
economisch "het meest gewenst is. Voor het binnenlands af te zétten
gedeelte staat dit niet à priori vasts daar moeten nog andere asp.ecten
in de beschouwing worden betrokken«
Indien de overheid aan"de ene kant bereid is om aan het goed
geleide én economisch verantwoorde bedrijf een zodanige opbrengst van
de melk te doen toekoiöen, dat een rendabele productie mogelijk is,
kan door haar aan de andere kant de eis worden gesteld, dat een zo
danige prijspolitiek Wordt gevoerd
begrip worden verlangd"voor de
omstandigheid, dàt zijzelf een zodanige politiek voert, dat het
nationale beläng het meëst gediend wordt. Indien dit nationale belang
zou meebrengen* dat niet naâr een maximale opbrengst voor het in het
binnenland afgezette gedeelte zou moeten worden gestreefd, zal de ,
zuivelsector - welke in totaal gezien door een zodanige politiek in meer
dere mate ateunbehoe ftig zou worden - zich daar niet tegen kunnen
ireï1zetten.
par*2» Ïïationaal-economisch meest gewenste en maximale opbrengst. -
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Er werd op gewezen, dat de nationaal-economisch meest verantwoorde
opbrengst van de binnenlandse afzet niet behoeft samen te vallen met
de maximale opbrengst•. Andere aspecten komen daarbij in het geding,nla» de invloed op de handelsbalans
b. de invloed op de staatsbegroting
c. de invloed op de kosten van levénsonderhoud.
Ad a. De voor de binnenlandse afzet"vastgestelde prijzen zullen het
binnenlands verbruik en daardoor het éxportsurplus beinvloeden. Het
streven naar zo groot mogelijke export van zuivelproducten zal bevor
derd worden door een zo gering mogelijk biniienlands verbruik en dus
door hoge binnenlandse prijzen (wat niet altijd hetzelfde behoeft te
zijn als hoge binnenlandse totaalopbrengst).
Ad b. Een maximale opbrengst zal de eventuele behoefte aan steun zo
gering mogelijk doen zijn. Nu zal het van de inkomsten van het land
bouw-egalisatiefonds afhangen, op welke wijze de staatsbegroting door
de grootte van dit steunbedrag zal worden beïnvloed. Uit de inkomsten
van het 1andbouw-egalisatiefonds uit hoofde der monopolieheffingen
op de in het binnenland verbruikte granen kunnen bepaalde steunbedra
gen worden verhaald. Wellicht ook een grotere steun i.v.m. een niet
maximale opbrengst van de binnenlandse afzet van zuivelproducten• De
invloed op de staatsbegroting zou dan een negatieve zijn, nl. dat be
paalde overschotten van het landbouw-egalisatiefonds dan niet in de
staatskas zouden vloeien, hetgeen wel geschied zou zijn, indien de .
maximale opbrengst zou zijn nagestreefd.
Indien de inkomsten aan monopolieheffingen niet of juist voldoende
zouden zijn om daaruit de steunbedragen bij maximale binnenlandse
opbrengst te voldoen, dan zou een groter steunbedrag - bij gelijkblijven der inkomsten van het landbouw-egalisatiefonds -de staats
begroting belasten. Uit budgetair oogpunt bezien zal dus een streven
naar maximale opbrengst gewenst zijn.
Ad c. In verband met de kosten van levensonderhoud zal een zo laag
mogelijk binnenlands prijsniveau gewenst zijn.^Mtgi^l^osten van levens
onderhoud zijn van belang voor de kostprijsegSVan al öw5,e producten
,
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en dus voor de exportstimulering» Het zou van belang zijn te weten,
.welke invloed .qp .de kosten van levensonderhoud - en vo.orts op de lonen en.
tenslotte op de kostprijs der producten - door hoge prijzen der zuivel
producten zoudenworden uitgeoefend. Te dezer plaatse, zal hierop ephter
niet worden ingegaan..
• De elasticiteit van de vraag naar melk- en zuivelproducten en de in
vloed daarvan op het streven naar maximale opbrengst.
In dit verband zal het noodzakelijk zijn na te gaan, bij welke binnen
landse prijzen de opbrengsten maximaal zullen zijn. Dat"zal afhangen
van het verloop van de vraagcurve of van de elasticiteit van.de vraag,
zowel in het binnen™ als in het buitenland, aangevend-t: welke hoeveel
heden steeds tegen bepaalde prijzen zullen kunnen worden afgezet» Nu
is omtrent de elasticiteit van de vraag naar zuivelproducten niet veel
nauwkeurige bekend, zodat het ook onmogelijk zal zijn enigszins nauw
keurig aan té geven, bij welke prijzen de opbrengsten maximaal "zullen
zijn. Hoogstens zal een keuze kunnen worden gedaan tussen relatief
hoog en relatief laag.
De elasticiteit wordt geacht gelijk aan êên te zijn, wanneer een
bepaalde procentuele daling van de prijs een gelijke procentuelé
stijging van de vraag 'ten gevolge heeft (of, wat ongeveer op hetzelfde
neerkomt, wanneer het product van prijs en afgezette hoeveelheid con
stant is;i groter dan êên (= elastisch)wannéér een bepaalde prooentüele
daling van de prijs een grotere procentuele toeneming van de vraag ten
gevolge heeft en kleiner dan êên (= inelastisch), wanneer een bepaalde
procentuele daling'van de prijs in een geringere procentuelé toeneming
van de vraag resulteert. Indien de elasticiteit van de vraag naar
zuivelproducten in het binnenland nu = 1 of kleiner dan 1, dan zal
een prijsverhoging opbrengstverhogend werken. Immers, âls elasticiteit« 1
(overigens zij opgemerkt, dat de elasticiteit langs hét gehele traject
van de.vraagcurve nooit gelijk is) dan is het product vân prijs.en
hoeveelheid „per definitie steeds constant <,.\De opbrengst van de binnen
landse afzet is dus steeds cpnstant, maär de.geringere hoeveelheid,
welke bij'een hogere prijs wordt âfgezet? heeft een groter worden
van het exportsurplus ten gevolge? het lijkt aannemelijk, dat het
toenemen van het aanbod van Nederland op de internationale markt de
wereldmarktprijzen niet sterk zal beïnvloeden, zodat een grotere export
steeds een grotere opbrengst betekenen zal. De totale opbrengst van
binnenlandse afzet pius export zal in het veronderstelde geval, dat
elasticiteit « 1 bij een hogere binnenlandse prijs dus toenemen. In nog
sterker mate zal dit het geval zijn, wanneer de vraag in het binnenland
inelastisch is. Bij een bepaalde Waarde van de elasticiteit van de bin
nenlandse vraag zal de situatie zodanig zijn, dat een verhoging van de
binnenlandse prijs weliswaar een verlaging van de binnenlandse opbrengtl
geeft, welke verlaging echter eerst zal worden gecompenseerd door een
verhoging Van de exportopbrengst. Als de elasticiteit die waarde zou
hebben, zou het voor de totale opbrengst onverschillig~zijn, hoe höog
dé binnenlandse prijs werd vastgesteld» Indien de elasticiteit groter
zou zijn dan die waarde, dan zou een relatief lage binnenlandse prijs
de totaalopbrengst maximaliseren.
De elasticiteit van de vraag naar zuivelproducten in ons.land
is waarschijnlijk vrij gering. Dit zou dus betekenen, dat de opbrengst
gemaximaliseerd wordt, wanneer de binnenlandse prijzen relatief hoog
worden vastgesteld.
In een rapport, aan een bijeenkomst van de Internationale Zuivelbond,
onlangs te Kopenhagen gehouden, voorgelegd door prof.R.Mook (Hoorwegen)#
getitelds Survey of studies on the sale and consumption of milk,"wordt,
overigens met vele voorbehouden t.a.v. de betrouwbaarheid van het
materiaal, opgemerkts "the studies,based on special price changes
have mostly given comparatively'low ordinary elasticities of dimensions
around -0,2, indirating that with an ifo increase in the pricey other
conditions being unchanged, the milk consumption\deoreases"0,2$n.
En voortss "the general trend of the existing material is thus that
the milk consumption is rather inelastic" (blz.80).
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Uitdrukkelijk /Ärde vermeld, dat hier alleen ïxet. epönqmiscli aspect
wordt bezien en dus bijv«, niet het volksgezondheidsaspèct*'Dit laatste
zou eventueel een andere politiek gewenst- kunnen doen zijn, "maar "het
is dan toch van waarde te bezien^ wat het economisch gezichtspunt
vereist, opdat de kosten van een afwijking daarvan kunnen blijken.Het in "belangrijke mate samenvalTeu van nationaal-economisch meest
gewenste en maximale opbrengst.
Uit het voorgaande volgt, dat het in alle genoemde opzichten aanbeve
ling verdient, de prijzen voor de in het binnenland af te zetten zuivel,
producten relatief hoog vast te stellen, met uitzondering van het overigèns zeer belangrijke - punt van de kosten van levensonderhoud.
Hierbij moet echter de mogelijkheid in ogenschouw worden gênonse-v om
voldoende uitwijkmogelijkheid aanwezig te doen zijn, bijv* in de vorm
van andere spijsvetten.
Het komt ons voor geenszins noodzakelijk te zijn,%';davlandbouw
crisis-situatie van voor> de oorlog weer wordt hersteld, waarbij de
zuivel- • plus margarinesector zichzelf geheel moest bedruipen,
(de exportpremies bij uitvoer van boter en melkproducten on de nettotoeslagen bij kaasproductie werden hoofdzakelijk gefinancierd uit de
heffingen op spijsvetten, enz.). Dit stelsel had wellicht zin"" in een
systeem, dat opgebouwd was met de gedachte, dat'deze steunmaatregelen
slechts tijdelijk zouden behoeven te zijn en dat"in het algemeen vrij"
opportunistisch te werk ging, doch indien men tot het inzicht komt,dat
de behoefte aan steun op zijn minst genomen vrij langdurig is, kan geen
grond worden aangegeven voor de economische noodzaak van een herstel
van bedoelde situatie.
De techniek voor het realiseren_van^een bepaald binnenlands prijsniveau.
- Theoretisch is het vrij eenvoudig om een bepaald binnenlands
prijsniveau de doen ontstaan. In grote lijnen zijn de volgende niveaux
denkbaar t
a. een niveau, overeenkomend met buitenlands prijspeil (wereldmarkt
prijzen);
b. een niveau, overeenkomend met buitenlands prijspeil + restitutieheffing op gebruikte ingevoerde voedermiddelen?
c. een niveau, overeenkomend met de integrale kosten;
d» een niveau, hoger dan de integrale kosten,.. waardoor extra—inkomsten
worden verkregen, welke kunnen worden gebruikt om verliezen op
export te dekken.
Deze mogelijkheden zoiideii op de volgende wijze kunnen worden
gerealiseerds
a. door bij uitvoer geen betaling te doens de gehele benodigde steun
zou in de vormvan een melkprijstoeslag moeten worden betaald.
b. door bij export een bedrag te betalen, gelijk aan dé hier bedoelde
heffing; deze betaling zou dan dus zuiver "het karakter hébben van
een "heffings-restitutie. De integrale kostprijs zal wellicht nog
niet worden gedekt door de som van* wereldmarktprijs + restitutieheffing, daar het binnenlandse voer waarschijnlijk een hogerekostprijs zal hebben dan in de wereldmarktprijs kan worden teruggehaald.
Het aan de kostprijs nog ontbrekende üael zal dan moeten worden
bijbetaald in de vorm van een melkprijstoeslag*
c. door bij export een bedrag te betalen, gelijk aan het verschil
tussen integrale kostprijs en wereldmarktprijs. Het betalen van
een melkprijstoeslag zou hier overbodig zijn.
d. door bij export een bedrag te betalen, groter dan sub o bedoeld.
Dit zal gepaard moeten gaan met een heffing bij de productie,
welke heffingsbedragen in het landbouw-egalisatiefonds gestort
zouden moeten worden.
Gezien de viüj eenvoudige wijze, waarop het sub c gênoemde geval
in practijk kan worden gebracht (de andere noodzakelijk toe te passen
methoden vragen veel meer administratieve rompslomp) en gezien de
omstandigheid, dat deze prijs relatief hoog is en dus dê tendens heeft
opbrengst-maximaliserend te werken, lijkt er veel voor te zeggen te
zijn, om het binnenlands prijsniveau te doen overeenkomen met de
-4-

V

s

.

~4"

integräLs kosten.
par«6, Voorwaarde, waaraan moet worden voldaaau om bedoelde techniek uitvoer
baar te doen zijn.
—
In de vorige par« werd gezegd, dat het theoretisch vrij eenvoudig
is om ©en bepaald binnenlands prijsniveau te creëren» Pract'isch is "
echter de vervulling"van een voorwaarde noodzakelijk» nl. dart ër steeds
een onbeperkte expprtmogelijkheid bestaat, tenminste in kwantiteitens
in dit verband doet de opbrengst er niet zoveel toe. Er moeten geen
onafzetbare surplussen zijn, anders is de gedachte richtprijs niet
houdbaar. Be vraag is, hoe de situatie de komende jaren zal zijns is
er dan een onbegrensde exportmogelijkheid? Dat lijkt, zolang het
bilaterale handelsverkeer met het buitenland niet voldoende is door
broken, niet het geval. Hoe dit op te lossen?
In het geval, waar wel vrije uitwijkmogelijkheid naar de'buiten
landse markt bestaat, kan worden volstaan met een bepaalde betaling
bij export te annonceren èn te effectueren (eventueel aangevuld met
een melkprijstoëslag). Dat .is dus een beïnvloeding van de prijs,
waaraan zich het binnenlands- aanbod en het binnenlandse verbruik
aanpassen. Indien dit nu niet mogelijk iss door het ïïfàiWeken van
voldoende vrije exportmogelijkheden, dan zal de binnenlandse prijs
alleen kunnen worden gehandhaafd door beïnvloeding van het aanbod^
Dat zal kunnen worden bereikt door die hoeveelheden uit de markt te
nemen (doen nemen), welke boven het voor het binnenland benodigde
verkeren. Het is in.dat stelsel vereist, dat al deze uit.de markt
genomen kwantiteiten aan het buitenland worden verkocht, öf, indien
dat niet kan, tegen speciale voorwaarden aan speciale groepen van de
bevolking, worden afgezet, waarbij erop moet worden gelet, dat deze
hoeveelheden niet concurreren op de markt, waar de oorspronkelijke
hoeveelheden worden afgezet? omdat anders de richtprijs weer wordt
bedreigd.
,
par»7• Complicatie, veroorzaakt door de omstandigheid? dat de melk in de
vorm .van velerlei producten wordt af,„e_zet._
Tot dusrer3si;afechts een beeld gegeven, dat alléén van melk uitging,
teneinde duidelijk te maken, hoe het probleem in het algemeen ligt.
Bc doen zich echter complicaties voor, wanneer wel met. bedoelde
diversiteit wordt "rekening gehouden, zowel bij het bezien van de
binnenlandse markt als van de buitenlandse markt.
Houden wij t.a.v. de binnenlandse markt met de 3 hoofdproducten
rekening, nl. consumptiemelk, boter en kaas, dan doet zich de vraag
voor, of voor alle 3 producten geldt, dat de vraag vrij inelastisch
is en dus een hoge prijsvaststelling een maximalisering van"de op
brengst geeft. Waarschijnlijk is dat waar. Nagegaan dient te worden,
öf het mogelijk zou zijn t.a.v. verschillende pródtic.ten een verschil
lende politiek te volgen, bijv. relatief hoge boterprijzen en relatief
lage kaasprijzen. Dit zal inderdaad kunnen worden bereikt door bij
boteruitvoer een (op melk omgerekende) hogeré premie te betalen dan
op kaas en bij de kaasproductie een toeslag te betalen.. Qok onder
vigeur van de landbouw-crisismaatregelen bestond een dergelijke
situatie, toen binnen- en buitenlandse kaasprijzen in principe
aan elkaar gelijk waren en bij de kaasproductie een zgn. netto-toe
slag werd betaald. Zo is ook een relatief lage.consumptiemelkprijs
denkbaar, met toeslagen speciaal bij aflevering van consumptiemelk._
Dit lijkt echter slechts van theoretische waarde,daar de elasti
citeit vatt alle producten waarschijnlijk niet groter is dan 1,zodat
nationaal-economisch waarschijnlijk een binnenlandse prijs, overeen
komend met de kostprijs, verantwoord is.
Practischê waarde zou een afwijkende prijsregeling kunnen krijgen
bij kaas, indien men bij uitvoer van kaas zou willen betalen de premie,
welke ten tijde van de productie gold (in tegenstelling met de premie,
zoals die ten tijde van de uitvoer is)s dit is nl. niet uitvoerbaar,
daar het in de practijk niet doenlijk is vast te stellen, wanneer
een ten uitvoer aangeboden kaas geproduceerd isf zodat dan wel een

-5stelsel zal moeten worden gekozen, waarbij de binnenlandse prijs van
kaas gelijk is aan de. buitenlandse.
, par«8§ .Andere mogelijkheden tot maximalisering van de opbrengst Van de in
het binnenland afgezette producten g splitsing van markte»'«
In een vorige par» zagen we, dat., in vërband met de .vrij-geringe
elasticiteit van de vraag naar zuivelproducten in het binnenland, de
opbrengst:kan worden opgevoerd door de -binnenlandse prijzen relatief
hoog vas% te.stellen» Een verdere maximalisering zal'kunnen worden
bereikt door gebruik te maken van- de mogelijkheid om die op de markt
optredende vragers, welker vraaginte.nsiteit hoger is, ook een hogere
prijs te doen betalen. Dit kan worden bereikt door een splitsing van
markten. Dit kan uiteraard nooit voor hetzelfde product, daar dan geen
splitsing van markten plaats heeft, zodat het gebruik maken van ver_
.schillende vraag-intensiteiten gepaard moet tfaan met verschillende
producten. Hier doen zich direct 2 mogelijkheden voors
a» Splitsing naar consumptiemelk enerzijds en zuivelproducten anderzijds.
Wat de vraag betreft, zijn deze markten reeds gesplitst, wat het
aanbod betreft echter niet, daar zij Van dezelfde grondstof uitgaans
een hogere opbrengst voor de consumptiemelk dan voor de zuivelproduc
ten (omgerekend per kg melk) zal een vergroting van hét aanbod
op de consumptiemelkmarkt tengevolge hebben, waardoor tenslotte
de prijzen der eindproducten zodanig, geëgaliseerd nullen worden, .
dat de resterende vergoeding voor de grondstof ongeveer gelijk
wordt (slechts verschillen mogelijk.i.v.ra. transportkosten).
Stél nu, dat de intensiteit van de vraag naar consumptiemelk
toeneemt
wat theoretisch dezelfde veronderstelling is"als deze,
dat de intensiteit van de vraag naar consumptiemelk groter is dan zou, indien het aanbod.niet groter werd, de prijs stijgen.
Maar, indien geen maatregelen genomen wbrdeny aal het aanbod...'wel
toenemen, daar de verhoùding vraag en aanbod op de grondstof--,
verwante markten (boter/kaas) verondersteld wordt gelijk te blijven.
Daar de- elasticiteit van dë vraag naar lansufnptienielk geringer is
dan 1, zal een relatief geringe vergroting vân het aanbod roods
voldoende zijn om die bedoelde prijsstijging weer teniet te. döen«.
Nu staat daar tegenover, dat, indien het aanbod op de oonsvùœptie'-.
melkmarkt groter'wórdt, het aanbod op de andere markten geringer
wordt, waardoor'daér de opbrengsten zouden kunnen stijgen.
Dit zal echter hoogstens in zeer geringe mate het géval.kunnen
zijn, daar, in verband met de omstandigheidj dat het binnenlands
verbruik van: boter en kaas gelijk blijft -'.de vraag-en" de prijs
blijven gelijk, zodat er geen réden is, dat het verbruik een .wij
ziging zou ondergaan - een eventueel- toenemend consumptiemelkverbruik in mindering Van het exportsurplus. zal komen-j Waardoor
echter.geen belangrijke wijziging.in de wereldmarktprijzen zal
•
worden veroorzaakt. Het zou.dus voordelig - want totaal-^opbrengstverhogend -geweest zijn, indien die stijging van de intensiteit
Van de vraag naar'consumptiemelk niet gepaard was gegaan met een
aanbodsvergroting. M.a.w.'indien er een volledige splitsing tussen
de markten voor consumptiemelk enerzijds en producten anderzijds
ware geweest, of, anders gezegd,.indien men voorkomen had, dat de
industriemelk op de consumptiemelkmarkt concurreerde,
b. de intensiteit van de vraag naar consumptiemelk is bij de ver
schillende op de märkt optredende vragers geheel verschillend.
Daarvan zou nu gebruik kannen worden gemaakt door di'e vragers,
die eigenlijk wel meer hadden willen betalen, daartoe te brengen.
Daartoe zal nodig zijn een uitbreiding der soorten consumptiemelk,
dus .een vergroting der diversiteit, met als voorwaarde weer, ëen
zo groot mogelijke splitsing der markten voordsae diverse soorten,
ook wat de aanbodzijde betreft.
~
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Gedächt kan bijv* worden aan het naast elkaar in consumptie
brengen van twee consumpt'iemelksoorten met verschillend: vetge
halte,bijv. 3 en 4$,-waaraan uiteraard voldoende tekendh_eid zou
moeten worden gegeven.
7 ,
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Voor de '4$-ige melk ("luxe melk") zou dan wat meer dan de kostprijs ..

-6+ nortnale winstmarge moeten -worden gevraagd? voor de
melk
("huishoudmelk") gféwt>on kostprijs + normale winstmarge. Iedere
afgezette liter "luxe melk" zou een"ex-tra-winst betekenen. Haast de
gewone luxe melk zou bijv. xpog govitaminesrde Itiico melk {met even
tueel nog een geringe extra-marge) kunnen worden gebracht.Het be
staan van deze huishoudmelk, welke tegen niet meer dan kostprijs +
normale winstmarge wordt afgezet, maakt deze opzet ook sociaal
aanvaardbaar.
Een soortgelijke gang van "zaken zou t.a.v. verschillende jesoéacorten kunnen worden toegepast.
'
Het is uit het bovenstaande duidelijk, dat, willen die extra
winsten permanent mogelijk blijven, voorkomen moet worden, dat
additioneel aanbod op die "luxe"-markten, komend van de "huishoud"markten, plaats heeft, daar het resultaat anders zal zijn, dat alle
melk slechts de kostprijs + normale \7instmarge behaalt.Welke orga
nisatie daarvoor nodig is, zal later worden bezien, evenals de vraag,
wat met die behaalde extra-winsten zal moeten worden gedaan.
par«9• Maximalisering van de opbrengsten op de buitenlandse markt.
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Ook de bij export te behalen opbrengstén zullen kunnen worden"op
gevoerd door zo doelmatig mogelijk een splitsing van markten door te
voeren. Die splitsing vari markten is in tweeërlei richting mogelijks
a» Splitsing naar prodüctea.
b. Splitsing naar afzetgebieden.
a. Splitsing naar producten. Het hiermede saménhangende prolaleem
is te verduidelijken aan de hand van de situatie, zoals deze gedu
rende de jaren der landbouw-orisis-maatregelen was. De boterprijzen
waren sterk gedaald, tot de bodem, welke gevormd werd door de prijzen,
welke de "blenders" in Engeland nog wilden betalen. De kaasprijzen
waren minder stérk gedaald, zodat de melk,'in de vorm van kaas, ©en
hogere opbrêngst gaf dan in de vorm van boter. Dit häd o.m. tot re
sultaat, dat, per kg melk omgerekend, de steun op boter hoger was
dan de steun op kaas (de boter kreeg, na November 1937, het volle
verschil tussen binnenlandse prijs en commissienötering, terwijl
de kaas daarvan slechts een gedeelte kreegf de steun op kaas was
volkomen gebonden aan ,en dus afhankelijk van de steun óp boter,
zodat bijv. een daling van de'kaasprijs, zonder dat de boterprijs
daalde, niet een hogere kaassteun ten gevolge had). Daardoor"was er
geen aanleiding, om melk van de botermarkt naar de kaasmarkt te lei
dén, hetgeen wel gebeurd ware, indien men die verschillende opbreng
sten vari de melk häd laten doorwerken tot de producenten, door de
exportsteun bij boter en kaas (per kg melk) gelijk "te maken.
(Dit had de steun-uitkerende overheid uiteraard met een eenvoudige
prijzenmanipulatie kunnen bewerkstelligen). De reden, dat de overheid
dit niet deed, was, dat een vergroting van het kaasaanbod op de
buitenlandse markt - die hoofdzakelijk gevormd-werd door België en
Engeland, daar de andere belangrijke kaasafnemers de invoer hadden
gecontingenteerd - een grote prijsdaling en daardoor een daling.-van
de totaalopbrengst tengevolge zou hebben gehad (elasticiteit van
de vraag geringer dan 1 ), waardoor uiteindelijk een verlies (ten
minste een geringere totaalopbrengst) zou zijn geleden. De boter
prijs daarentegen kon bij een toenemend aanbod practisch niet dalen
beneden de reeds genoemde blenders-prijs, daar het aandeel van Ne
derland in de totale Engelse boterinvoer slechts zeer gering was.
Met de dalende kaasprijs zou niet een evenredige stijging van de
boterprijs — het aanbod van boter neemt,evenredig met het grotere
aanbod van kaas,af - gepaard zijn gegaan, daar voor Nederlandse
boter geenszins een speciale vraag béstaat, groot genoeg om het
aanbod van die jaren op te nemen. Het volgende geheel willekeurige
cijfervoorbeeld verduidelijkt het een en anders
uitgangs-situaties uitvoer boter 50*000 ton à f.1,- =f«5-rOOOoOOO,"
kaas 50,000 ton à f.0.50=f.25.000.000,Totaalopbrengst
f»75.000.000,Indien nu de uitvoer van kaas,door steunregeling gestimuleerd,groter
zou worden?
uitvoer boter 4^«000 ton à f»l,— »f«46.000.000,—
uitvoer kaas 60«000 ton à f »0.4Q=f»24.000.000» —
Totaalopbrengst
f.70.000.000,Mindere opbrengst voor Nederland in de nieuwe situatie fs 5.000.000,~7~

Ook indien de elasticiteit van de vraag naar kaas gelijk 1 is, heeft
hét nog voordeel om de kaasprijs niet te veel ie laten inzakken,
daatf een. kleinere kaasafzet dan altijd nog het voordeel' heeft van
een grote^ë- en dus meer - opbrengende~boterafzeto
'V'
Een en ander komt er op neer, dat er door overheidsmaatregelen
een splitsing van de buitenlandse kaas- en botermai'kt was'tot stand
gebracht? door de aard der steunmaatregelen was er voor de' produ
centen geen aanleiding om melk van de ene markt naar de andere te
dirigeren» Zodoende kon geprofiteerd worden van dq omstandigheid,
dat de vraag naar ÏTederlandse kaas in hei; buitenland zodanig was,
dat een vergroting~van het aanbod met een daling van dé opbrengst
gepaard zou gaan, terwijl het aanbod van boter dat"punt in de
viraageurve bereikt had, waarbij verkleining van het aanbod vrijwel
geen prijsverhogende en vergroting van het aanbod vrijwel geen
prijsverlagende invloed had»
Het lijkt zeer wel denkbaar, dât
de toekomst een
dergelijke situatie wederom voordoet, zodat vooi-zichtigheid geboden
is bij het uitspreken ver. de wenselijkheid, om verschillen (omgerekend
op melk) in opbrengsten op de buitenlandse markt voor verschillende
zuivelproducten zonder meer tot de producenten te lg.:5en doordringen.
Intussen wil hiermede geenszins gezegd zijns dat het vooroorlogse
systesm zonder meer zou moeten worden nagevolgd^ waarbij aan boter
steeds zodanige vergoedingen eerden gegeven^ dat productie en export
zonder verlies kon'plaats vinden. Getracht zal moeten worden een
zodanige regeling te scheppen, dat'voor het voor export beschikbare
surplus de maximale opbrengst wordt behaald«Lïe maximale opbrengst
zal liggen bij éên bepaalde verdeling van deze exportmelk over
boter, kaas- en melkproducten (eventueel ook consumptiemelk).
Het zal in de practijk niet mogelijk zijn nauwkeurig aan te geven,
hoe deze verdeling zal moeten zijns hij zal hoogstens zo ongeveer
kunnen worden nagestreefd. Maar wei is'in het voorgaande getracht aan te
tonen, dat die verdeling niet daax* ligt, waar de opbrengsten yan
alle producten, teruggerekend per kg melk, volkomen geëgaliseerd
zijn» TJit de tot dusver gevoerde besprekingen in de sub-commissies
voor de verschillende productenis wel duidelijk geworden, 'dat de
waarschijnlijkheid groot is, dat aanvankelijk voor kaas en melkpro
ducten bij export bétere prijzen behaald zullen kunnen worden dan voor
boter (of met andere woorden, dat de voor boter te behalen prijs
waarschijnlijk zodanig zal zijn, dat, om een gelijke opbrengst voor
de melk te verkrijgen als bij kaasexport kan worden behaald, de ondermelk een prijs zou moeten opbrengen, welke in feite niet kan worden
gerealiseerd).Het zal dan van belang zijn, de export aanvankelijk
in de richting der eerstgenoemde producten te stimuleren, zolang,
totdat een verder aanbod e^n zodanige prijsdaling zou veroorzaken,
dat dé maximumopbrengst in gevaar wordt gebracht. Dan zal boterexport de rest van het expörtsurpius moeten opvangen. Dit zal
moeten gebeuren op een punt, dat ligt vóórdat de opbrengst ran de
melk in kaas en in boter geëgaliseerd is, daas na dit punt de
opbrengst van de melk in kaas nog wel wat hoger zal zijn, doch de
totaalopbrengst lager wordt. Het aanvankelijk stimuleren van de
export van andere producten dan van boter kan geschieden, door de
hogere opbrengst C.msc andere producten ook inderdaad tot de producent
te laten doorwerken.
Splitsing naar afzetgebieden. Er kan een opbrengstverhoging worden
gerealiseerd door die markten, waar een bijzonder intensieve vraag
naar onze zuivelproducten bestaat -• doordat er bijv. een luxe-karak
ter aan wordt gegeven§ denk,aan een bijzonder goed opgemaakte, prima
Nederlandse kaas op de New-Yorkse markt - te splitsen. Het is dus
denkbaar, dat men voor eenzelfde kaas in New-York meer wil en kan"
betalen, dan in bijv. Engeland. Daarvan kan worden gebruik gemaakt,
doch dän moeten de markten volledig - van de aanbodzijdè uit - ge
splitst worden, zodat een hogere prijs in ITew-York niet een zodanig
aanbod tot zich kan trekken, dat de markt weer bedorven wordt.
Zulk een splitsing' vraagt uiteraard weer een bepaalde organisatie,
waarover later.

-8par»10. Maatregelen om een zo efficiënt mogelijke verwerking van de melk te
bewerkstelligen«
Tot dusver hebben we ons bezig gehouden met de problemen, welke
zich voordoen bij het pogen. óm. de nationaal-eoonomisch meest verant
woorde opbrengst bij de afzet van melk- en zuivelpróduetén, zowel in
het binnen- als buitenland, te verkrijgen. Daarnaast moet gedacht
worden aan maatregelen, welke ten doel hebben om de verwerking van de
melk zo efficiënt mogelijk en dus om de kostprijs der producten zo
gering mogelijk te doen zijn(van de aan de veehouders te betalen
melkprijzen als gegeven uitgaande = de rationalisatie van de melkwinning op de boerderij is uiteraard "een geheel andér probleem).
Aan twee aspecten dient hiey aandacht te worden besteeds
a. Het aantal verwerkingseenheden en de geografische spreiding daarvan
zal zodanig moeten zijn, dat de verwerkingskosten minimaal zijn.
De huidige situatie t»a«v» deze kwestie is, zoals bekend, ver van~
dit ideaal verwijderd. De voordelen van een rationalisatie van .het
productie-apparaat en van een vergroting der verwerkingseenheden?~
blijven niet tot een louter technische verlaging der productiekosten
beperkt.
b. Enigszins samenhangend met het sub a. genoemde punt is het huidige
streven in de zandprovincies, om, in verband met de te verwachten
ontwikkeling van de melkproductie en de teruglevering, waardoor een
grotere hoeveélheid melk"voor verwerking tot consumptiemelk, kaas
en melkproducten zal resteren, dan voor de oorlogt de verwerkings
capaciteit uit te breidenr terwijl elders verwerkingscapaciteit
beschikbaar is, welke het in genoemde provincies te verwachten
surplus geheel of gedeeltelijk zou kunnen opvangen. Genoemd streven
hangt uiteraard samen met de wens van de veelal aoöperatieve eigena
ren van die melk om deze ook zelve te verwerken en niet aan veelal
speculatieve bedrijveneer verwerking te verkopen. De nationaàleconómisch meest verantwoorde wijze van verwerking van de melk
wordt er echter niet mede bereikt.

Hoofdstuk II». Maatregelen, om de gestelde, doeleinden te 'bereiken en de meest
doelmatige organisatie ter uitvoering dezer maatregelen..
...

- /Uit hot voorafgaande hoofdstak in goblekpna .
•;
.. a. 5at door een "bepaalde prijspolitiek ten aanzien van de binnenlandse
afzet, van. melk*- en zuivelproducten de totale opbrengst van de melk, productie kan worden gemaximaliseerd. Dit wil nog niet zeggen, dat
de prijzen, waarbij de opbrengst maximaal is, ook nationaal-econo- .
misch het meest gewenst zijn. Er zal "bewust een keuze ten aanzien
van nationaal-economisch meest gewenste binnenlandse prijspolitiek
. moeten worden gedaan,
b. Blat het handhaven van da richtprijs voor de melk alleen mogelijk
is, wanneer er kwantitatief steeds voldoende exportmogelijkheden
zijn, of,( bij ontbreken daarvan, door een instantie het binnenlandse
aanbod.zQdanig wordt gereguleerd, dat het binnenlandse prijsniveau
•. . > niet. in gevaar wordt gebracht.
cê Eat de opbrengst van de zowel op de binnen- als buitenlandse markt
afgezette hoeveelheden product gemaximaliseerd kan worden door in
bepaalde mate splitsing van markten toe te passen. i>e consumptiemelkmarkt zou bescheïeasd moeten worden tegen een te groot aanbod van
industriemelkf de consumptiemelkmarkt zelve zou gesplitst kunnen
worden in bepaalde, afzonderlijke deelmarkten, gepaard gaande met
een overeenkomstige opvoering van de diversiteit der producten» De
buitenlandse markt kan voorts, zagen wij, in totaal eveneens een
hogere opbrengst geven, indien ook daar het verband tussen de ver
schillende productiemarkten onderling wcrdt verbrokenj tenslotte is
•: het denkbaar, dat ook een regionale splitsing naar afzetgebieden
, voordeel brengt»
'
d„ 3fet.de kostprijzen der zuivelproducten kunnen worden verlaagd door
rationalisatie van het verwerkings-apparaat»

Par.1.

D.e mogelijkheden, welke er zijn om de gestelde doeleinden te verwezenTrachten wij thans na te'gaan, welke mogelijkheden er zijn om de ver*schillende gestelde doeleinden te"realiseren, dan zullen slechts enkele
punten worden aangegeven, welke deze moeilijke en delicate kwestie iets
duidelijker kunnen1 stellen»' Wij kunnen een en ander onmogelijk thans in
al zijn consequenties overzien^ zodat niet getracht zal worden een be
paalde oplossing als de meest gewenste naar voren te brengem slechts
zal^worden gepoogd de probleemstelling zo duidelijk mogelijk aan te ge
ven»
•Voorafgaan moge de opmerking, dat de overheid, welke tenslotte
als de instantie zal optreden, welke de verliezen van de zuivelsector
zal opvangen, de eis kan stellen? dat de afzet väbi de melk zodanig zal ,
aijn, dat nationaal-economisch de méést gewenste toestand wordt bereikt«
Het bedrijfsleven zal zeker de wens hebben zo zelfstandig mogelijk op
te treden en overheidsingrijpen zoveel mogelijk te beperkën0 Doch van
het bedrijfsleven mag dan geëist worden^ dat het geheel zodanig functionneert, dat het algemeen belang het best gediend wordt»
De verschillende doeleinden, die als nastrevenswaard in het voor
gaande naar voren zijn gebracht, kunnen principieel op tweeërlei wijze
in praktijk worden gebracht« bf met behulp van speciale, incidentele
maatregelen, alleen op dat doèl afgestemd, of door middel van een orga
nisatie van de zuivelwereld, waardoor deze grotelijks als een eenheid
optreedt, waarbij de bestemming van de melk van een centraal punt uit
wordt gedirigeerd, enz.,
tetesaidan moeten worden uitgemaakt of de uitvoering dezer beide mogelijk
heden door de- overheid of door het bedrijfsleven zal dienen te geschie- '
den»

Par.2©

Het eerste middels afzonderli.ikë regelingen,.
*•***"**—

1irwf-|-mniMt- •
• «rfi

i n ^ «irTtiin«i» •

a„ In de eerste plaats moest, zoals we za.gen, ..een bepaald binnenlands
'prijspeil worden gerealiseerd, hetgeen geschieden kan, zoals we
zagen, door het manipuleren met exporttoeslagen« Er dient hier op te
worden gelet, dat, indien de stimulering van de export van andere •
producten dan boter zou geschieden door een geringere toeslag bij
boteruitvoer, ook de binnenlandse boterprijs op datzelfde relatief
lage - wellicht verliesgevende - niveau zal komen»
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- 10 De "betaling dezer toeslagen aal geheel of gedeeltelijk uit ;niet
uit de zuivelsector stammende fondsen geschieden. Hierbij zal uiter
aard de overheid niet kunnen worden gemist*
Voorts sou, zoals opgemerkt in het vorige hoofdstuk» voorkomen moe
ten woïden dat op de consumptiemelkmarkt een ongewenste concurrentie
wordt; uitgeoefend door industriemelk. Een beheersing 'van het aanbod
op de concurftptiemelkmarkt is daarvoor dus noodzakelijk. Een te groot
aanbod kan op tweeerlei wijze tot standkomenï de van de industriemarkt afkomstige melk kan direct aan slijters of consumenten worden
aangeboden,"waarbij het vöójr de consumptiemelkmarkt verwerkende appa
raat gepasseerd wordt» of de industriemëlk kan aan dit verwerkende
apparaat worden aangeboden» In het eerste geval verschijnen er nieuwe
aanbieders ter markt, welke huh aanbodsprijs lager zullen stellen —
om een deel van de omzet tot zich te kunnen trokken — en ook kunnen
stellen -• omdat de opbrengst als consumptiemcïk altijd nog iets
hoger is dan indien producten waren bereikt. In het tweede geval
neemt het aantal -aasfeeidoES niet toe, maar het totale aanbod zal wel .
toenemen, daar tenslott'e een grotere hoeveelheid moet worden afgezet.
Ook in dat geval zal dus een prijsdaling optreden, terwijl juist ge-streefd moest worden naar handhaving van de prijs.
Ih plaats van een beheersing Van het aànbod zou theoretisch
nog een mogelijkheid zijn het voorschrijven van een minimumconsumentenprijs, die dan zo hoog kan worden gesteld als nationaaleconomisoh het meest verantwoord voorkomt» De hoeveelheid, die 2al
kunnen worden afgezet, zal direct van die prijs afhankelijk zijn.
Het handhaven van een minimumprijs is echter bijna niet doenlijk,,
is zeer moeilijk controleearbaar en bovendien naar mijn mening psycho
logisch onjuist.
0ol$ van een beperkend werkend vergunningstolsel voor de melk
handel zal <ie gewenste beperking van het araibod niet kunnen worden
verwacht» Het zal wellicht een stabiliserend element zijn, maar een
beperking van het aantal schept nog geen waarborg Cat het totale
aanbod binnen de gewenst geachte grenzen zal blijven.
In Nederland kunnen hoofdzakelijk twee consumptiemelkgebieden
worden onderscheidens enerzijds het Westelijk consumptiemelkgebiedr
waar ruwweg ongeveer de helft van.de totale Nederlandse consumptie,
plaats heeftff en overig Nederland.
•
,.
Wordt naar het gebied gezien, dat men thans als ZÔne I kent, dan zou
kunnen worden gepoogd de gewénste constellatie allereerst in.dit ge
bied te effectueren. De melk, in dit gebied gewonnen, is' hoofdzake
lijk voor consumptie bestemd, 'terwijl verwacht kan worden, dat voor
lopig nog bepaalde kwantiteiten aanvullïngsmelk benodigd zullen zijn
om een "redelijk" aanbod tot stand te brengen»
Om de gewenste beheersing van het aanbod nu te bereiken zal
het hier beechouwde gebied moeten worden afgesloten en sléchts zoveel
aanvullingsmelk mogen worden toegelaten als nodig iSj» zonder'dat
"marlctbederf" intreedt. Dit > zal, in grote lijnen gezien, op drieerlei
wijze kunnen worden bereikte
(i) De C.M.C., welke ca 85$ van de in het gebied gewonnen melk be
heerst, zou dwingend kunnen optreden? de vraag doet zich hierbij
intussen voor, op welke wijze een standaardisatiebedrijf, dat
Bich geheel zou losmaken van de boerenmelk in het Westen en uit
sluitend zou opereren met melk van buiten het gebied, in het
gareel zou kunnen worden gekregen»
(li) De bedrijven in het Westen komen overeen de consumptiemelkmarkt
in Zêne I zuiver te houden en niet meer melk in consumptie te
brengen dan nodig is om de gewenste — relatief hoge - prijs te
handhaven (blijkt dit op de toestand, zoals voôr de oorlog door
de ATM-regoIingen in het leven geroepen? )• Hier dreigt intussen
het gevaar, dat een standaardisatiebedrijf of melkinrichting
snel in de verleiding komt om van de gunstige marktconstellatie
te profiteren door meer melk in oonsumptie te gaan brengen, zo,
een begin makend met het mârktbederf,dat men juist weren wilde»
0iL)Door dwingend ingrijpen van de overheid, respectievelijk Van^een
productschap, indien dit voor de zuivelsector tot stand komt»
:
Overigens zal ook bij de sub(i) en (ii) genoemde methoden door
de overheid behoorlijk toezicht moeten worden gehouden, dat-het
algemeen belang niet wordt geschaad«.
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Ben regeling van do consumptiemelkmarkt in het /buitenwextelijk ge"bied zal op veel groter moeilijkheden stuiten, omdat daar consumptiemelk en industriemelk volkomen door elkaar he.en lopm. Wij wagen ons
intussen niet aan het aangeven van mogelijkheden te aezer zakes dit
, aal nog nauwkeurig mïofeien worden bezien®
,
c. Voorts kan, zoals in hoofdstuk I aangegeven, de opbrengst, op de conRumpti©melkmarkt worden opgevoerd door het scheppen van deelmarkten
voor verschillende sóórten consumptiemelk en/of room* - Ook hier zal
het noodzakelijk zijn het aanbod of de prijzen "behoorlijk in de hand
te houdens anders zal de extra te maken opbrengst voor de "luxe"
melk of room snel ongedaan gemaakt kunnen worden. Dit zal wederom
kunnen worden bereikt door ie 3 sub b genoemde methoden, waarbij
zich nog een 4g voegt; het leggen van een bepaalde heffing op de
luxe melk of room. Dat zal automatisch de prijs van dit product mins
tens met deze heffing boven de kostprijs plus winstmarge'doen stijgen»
Dit brengt ons op een punt, dat in dit verband zeker zal moetenworden bezien* moeten de extra-opbrengsten, welke op deze wijze op
de consumptiemelkmarkt worden behaald (zowel door de concurrentie van
de industriemelk weg te houden als door deze luxe-manipulaties) al
daar blijven - aan wölk onderdeel van de bedrijfskolom dan ook ton
goede komend — of -moeten zij worden weggeheven, ten bate van elders —
te weten op export - te lijden verliezen? Principieel kan het laten
van de ext3>a-bataaaan de deelhebbers aan de consumptiemelkverzorging
o.i. niet worden verdedigd, zodat een heffing zou moeten worden opge
legd.» Hier moet echter wel rekening worden gehouden met de omstandig
heid, dat het economisch verdedigbaar is, dat de consumptiomelkcrs
in het Westen van het land een wat hogere melkprijs krijgen da» do
andere melkproducenten^ daar het Westen oen tekort-gebied is en melk
van elders moet worden aangevoerd^ zodat hier rogionaal melkpri jsverschil van minstens de transportkosten (vermeerderd met kwaliteits—
risico) gerechtvaardigd is. Het is echter theoretisch denkbaar, dat
do meerdere te behalen opbrengst op de consumptiemelkmarkt dit regio
naal gerechtvaardigd melkprijsverschil overschrijdt» Dit zou dan voor
, een heffing in aanmßaking komm»
d. Voorts werd als desideratum gesteld, dat ten aanzien van de buiten: laadse markt een zodanige regeling in het leven wordt geroepen, dat
voor het voor export beschikbare surplus de maximale opbrengst wordt
behaald, wat inhoudt, dat tot een bepaald punt de export der meest
luoratiovo — of beters minst verlies gevende - producten wordt ge
stimuleerd, waarna de boterexport zal moeten v/orden ingeschakeld
(wat niet zeggen wil, dat vóórdien in het geheel geen boterexport
zou mogen plaats vindens dat zal technisch al een onmogelijkheid zijngezien de aanwezige capaciteit in de verschillende delen van het land).
Die stimulering van bepaalde producten- - bv. kaas (ofschoon het ons
onjuist voorkomt zoveel hoop op dit product te vestigens in de na
bije toekomst zal de markt waarschijnlijk te beperkt zijn om het voor
export beschikbare kwantum tegen integrale kosten op te nemen) - zal
kunnen geschieden door de export daarvan lonender te maken dan van
andere productens er zal dan zoveel als mogelijk melk. van boter naar
kaas worden gedirigeerd^:-wat de totaalopbrengst van het exportsurplus
: verhogen zal» Dat lonender maken van de kaas dan van de boter zal kun
nen geschieden - aannemende, dat ook de kaas z'n integrale kosten
niet opbrengt — door toeslagmanipulatios» Moet echter zo worden ge
manipuleerd,dat de boterexport ook voor de producent met verlies ge
paard gaat? Dat lijkt alleen maar billijk, wanneer de uitgesproken
boterproducerende gebieden van ons land voldoende uitwijkmogelijltheden
hebben naar andere producten, resp. hun melk kunnen verkopen aan ando
re verwerkers, welke een prijs kunnen betalen, £.ie geen verlies laat»
•Is dat niet mogelijk, dan zou, indien boterproductie met verlies ge
paard ging, de boor zijn "rodelijke"melkprijs niet kunnen krijgen,
waarop hij toch, voor zover hij een goed geleid, economisch verant
woord bedrijf heeft, aanspraak kan maken..Het zal, zolang die uitwijk
mogelijkheid niet ten volle bestaat, waarschijnlijk gewenst zijn,
de kaasuitvoer een extraa# fa to geven en de boteruitvoer net quitte
te laten spelen. Mot dit s, uteem zou geaccepteerd móeten worden, dat
bepaalde groepen van boeren(van leveranciers van een kaasfabriek)
hogere melkprijzen krijgen uitgekeerd dan andere (leveranciers van
een boterfabriek)*
Daarmee zal gepaard moeten gaan een stimuleren van overheidswege
tot het créSron van zoveel mogelijk uitwijkmogelijkheid voor de
melk in die beterstrekenp omdat daartoe in de prijsen dan vellicht
voor de bedrijven niet moer voldoende stimulans bestaat»
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Na een "bepaald punt zal verdere uitbreiding van het kaasaanbod
op do wereLctaarkt een verlagende werking op de totaalop"brengst van het
export surplus hebten, zodat zulk een uitbreiding zon moeten worden tegatgegaan. Dan. moet de uitvoer van kaas niet verder worden gestimuleerd
en de uitkomsten van de kaasuitvoer en van de boteruitvoer voor de
producent gelijk worden gemaakt -> wat "betekent een hogere toeslag op
"boter dan op kaas„.Een toeneming van het export surplus — by-® als ge
volg van een toenemen van de productie - zal dan onderkomen op de
wereldboterrnarkt moeten vinden*
Al deze regelingen zullen door de overheid moeten worden uitge
vaardigd, daar door de overheid beheerde gelden voor -de verschillende
toeslagen zullen moeten worden gebruikt. De uitvoering der maatregelen
zal wellicht aan een of andere organisatie van het bedrijfsleven (pro
ductschap ?) kunnen worden overgelaten^
e» Ook een splitsing naar afzetgebieden, waardoor, zoals opgemerkt,
eveneens een verhoging der total« exportopbrengst kan worden bereikt^
is door een afzonderlijke maatregel mogelijk. Bv. zou een regelingkunnen worden getroffen, waarbij uitvoer naar het land in kwestie
bv. Verenigde Staten van Amerika - alleen is toegestaan aan hen, die
zich aangesloten hebben bij een bepaalde vereniging, terwijl bij uit
voer aan bepaalde eisen zou moeten worden voldaan( ten aanzien van
gewicht, verpakking, kwaliteit, prijs, enz, ), Het gevaar dreigt, dat
via uitvoer naar een ander land, de bepalingen zullen worden ontdoken«,
Doch daar is wellicht een oplossing voor te vinden (boete bij ontdek
king),
f. Rationalisatie van het productie-apparaat is zeer zeker door inciden
tele maatregelen mogelijk« De FoN.Z» schijnt in deze richting werkzaam
te zijn. De weerstanden zullen echter behoorlijk groot zijn,,
Par.3» Het tweede middels de zuivelwereld een eenheid,
Waar tegen bijna alle incidentele regelingen bepaalde bezwaren zijn
in te brengen,, waarbij nog komt, dat in totaal gezien geen sluitend
geheel wordt verkregen, komt vanzelf de gedachte naar voren, dat
grote voordelen zouden kunnen worden gerealiseerd, indien de zuivel
wereld zioh tot één geheel zou organiseren» Hoe dit geheel er in al
zijn aspecten zou uitzien, kunnen wij nog niet geheel overzien» Enige
mogelijkheden doen zich - theoretisch
voors
(i) Allo boeren kan men zich georganiseerd denken, hun melk verkopend
onder bepaalde voorwaarden, welke een zo gunstig mogelijke be
stemming van de melk verzekeren«, De totale opbrengst aan melkgeld
zou gepoold moeten worden en gelijkmatig over alle boeren moeten
worden verdeeld (met inachtname van bepaalde noodzakelijk verschil
len^ bv. voor consumptiemelke^s)„ Zulk een pool-systeem is hier
c noodzakelijk^ daar bepaalde aanwendingen tot een hogere melkprijs
leiden dan andere aanwendingen® De doorvoerbaarheid van deze moge
lijkheid lijkt tv/ijfelachtig, gezien de grote verbreiding, welke
de coöperatieve melkverwerking, met de fabriek behoren&aan do
boeren, in ons land hoeft» Meer voor de hand ligt dan ook waar
schijnlijk de tweede mogelijkheids
(ü)Een organisatie, waarbij zowel de boeren als de fabrieken betrok
ken zijn, dus eigenlijk lijkerilop wat in de industrie een trust
heet. Het is duidelijk, dat hierdoor belangrijke voordelen zouden
kunnen worden gerealiseerde
1, beheersing van het aanbod op de consumptiemelkmarkt is zonder
meer mogelijk^ ook in het buitenwettelijk gebied}
2« anders eventueel noodzakelijke heffingen op consumptiemelk
(*t zij in 't algemeen, 't zij op luxe melk en room) zijn niet
meer nodig, daar alle opbrengsten toch in qen pot komen en
gelijkelijk over de boeren worden verdeeld (met, zoals sub (i)
reeds vermeld, de mogelijkheid van een hogere prijs voor con. sumptiomelkers)}
3* aanwending van de melk in de meest lucratieve richting is van
zelfsprekend}
4, jcationalisatie van het productie-apparaat zal met -meer klem
van redenen kunnen worden aangepakt, daar dit duidelijk in het
belang van de gehele zuivelwereld zal zijn}
5» niet volkomen noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit in
bepaalde dolen van hét land zal achterwege worden gelaten-j
6. de melkaanvoer zal zo rationeel mogelijk kunnen worden georga-«niseord}
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7. hot oprichten van bepaalde fondsen - voor bv. propaga^idaj
research, ens. - zal belangrijk makkelijker mogelijk zijn$
8» de doorvoering van een regeling tot betaling van do melk naar
kwaliteit aal niet meer op moeilijkheden, stuiten;
zo zijn
er nog wel meer voordeion op te sommen»
•••'& >
Intussen is het volkomen duidelijk, dat do doorvo.e2*ïï±g van
zulk eon organisatie, gezien de bestaande principiële tegenstellingen
in de Nederlandse zuivelwereld, uitermate moeilijk zal zijn* En vele
vragen doen zich nog hierbij voor. B^v^Bfct de groothandel en het/ exportapparaat ook in deze organisatie betrokken worden? Waarschijn
lijk wel. Ent ßs hiernaast nog behoefte aan een productschap? Of is
zij het productschap zelve?
Geëindigd moge worden met de opmerking, dat de bedoeling van
bovenstaande uiteenzettingen slechts was do probleemstelling te dezer
zake enigszins te verduidelijken.

* s-ttrfivenhage, 7 Januari 1949
Dr E. van de Wiel

