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MARKT- EU PRIJSBELEID I1ZME DE VARKEISH0U12ERIJ
Ben voorlopige beschouwing over enkele maatregelen
en hun consequenties,

** •

van de nota
Zijn de doelstellingen van het landbouwbeleid

•belangrijk, omdat deze" aangeven wat men wil bereiken,
niet minder belangrijk zijn de maatregelen die morden
getroffen om deze doelstellingen te verwezenlijken.
Veelal zullen verschillende maatregelen resp, combinaties
van maatregelen mogelijk zijn, zodat er een keuze moet
•worden gedaan uit de alternatieven. Deze keuze zal niet
slechts moeten plaats hebben op basis van de mate -waarin
zij het doel bereikbaar maken°r, evenzeer dient bij de keuze
gelet te worden op de consequenties, die het toepassen
van de desbetreffende maatregelen ia andere opzichten met
zich zal brengen.
Voor een goed inzicht in "het waarom" van een bestaand
stelsel van markt- en prijsbeleid kan het nuttig zijn, te
beschikken over een overzicht van de alternatieven, waaruit
in beginsel gekozen kan warden en van de consequenties der
verschillende maatregelen. Als het goed is, 'kan een dergelijk
overzicht uiteraard ode betekenis hebben- als grondslag voor
de keuze van nieuwe maatregelen of wijziging van'een reeds
bestaand stelsel. Een opsomming van mogelijke maatregelen
en consequenties zal een hogere graad van bruikbaarheid
bezitten, naarmate zij scherper kan worden^afgestenid op
- .
het doel, waarvoor de maatregelen moeten dienen. Dit moet
daartoe zo nauwkeurig mogelijk'bekend zijn.
Deze nota heeft slechts ten doel, gelegenheid te
geven tot een nadere gedaohtenwisseling over de inhoud
die een dergelijk overzicht ten behoeve van het markt- en
prijsbeleid inzake de varkenshouderij tenslotte zal moeten
hebben. Dientengevolge is er niet naar gestreefd reeds nu

een oompleet overzicht gereed te maken va» de maatregelen
die mogelijk zijn en van hun consequenties. Voorts ia nog
geen aandacht besteed aan de onderlinge samenia ng tussen
de maakten voor varkens en rundvee.
De nota bestaat uit.drie stukken. In de eerste
paragraaf -worden een aantal vragen besproken inzake de
doelstelling van het beleid. - Baarna volgt de paragraaf
-•waarin enkele maatregelen op het' gebied van het markt
en prijsbeleid-worden behandeld en een deel van de aan
deze maatregelen verbonden gevolgen. Tenslotte is. nog
een bijlage toegevoegd. Aangezien de consequenties van
de beleidsmaatregelen samenhangen met de. onderlinge
wisselwerking tussen vraag en aanbod' verdienen enkele, ~
bijzondere kenmerken van de "v&rkensmarktM speciaal de
aandacht, Deze zijn in de bijlage behandeld,i ' ,
/'s
2. Vragen inzake de doelstelling van het beleid
V Uitgangspunt voor deze voorlopige nota is de sinds
1948 door de Oyerheid nagestreefde doelstelling» de
prijs van Vlees(en dus ook die van slachtvarkens) te
beïnvloeden, ten einde te voorkomen dat onder normale
omstandigheden door het gemiddelde bedrijf verlies wordt
geleden* Deze formulering geeft aanleiding tot enkele
vragen, aangezien er niet duidelijk uit blijkt, wat de .
"beperking "normale omstandigheden" ökl de teisa "verlies" inhouden
ft. Waar ligt de grens tussen verlies en "winst?
- Op basis, van het tot dusver gevolgde prijsbeleid moet
, 'deze vraag als volgt worden beantwoord* de grens tussen
verlies en winst wordt bereikt bij ©en producentenprijs, '•
die gelijk-is aan de door het L.E.I. berekende kostprijs
van het desbetreffende proftukt. Deze' kostprijs geeft
aan hoe hoog de genormaliseerde totale productiekosten
per eenheid produkt in een bepaalde periode, zijn voor
het goed geleide bedrijf dat onder gemiddelde omstandig

;

heden produceert.v
In feite doet deze kostprijs dus dienst als maatstaf
voor, het beantwoorden van de vraag of de in werkeli jkheid
behaalde producentenprijs al of niet verliesgevend is»
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M.t betekent, dat geen rekening is or dt gehouden. met
verliezen, die een gevolg-zijn-van minder doelmatig©
"bedrijfsvoering dan die van het goed geleide bedrijf.
Evenmin met verliezen dié ontstaan, doordat in de onder
havige periode de -werkelijke produktiekosten ten gevolge
van toevallige omstandigheden hoger worden dan "normaal"
op het goed geleide bedrijf het geval zou zijn.
b, Tegen welke prijs moet het voeder woi-den gewaardeerd?
Éen belangrijk onderdeel der kostprijsberekeningen is
het vaststellen van de prijzen der kostenelementen. Bij
het berekenen van de kostprijs van varkensvlees speelt vooral
de waardering van het voeder een grote rol.
Be individuele producent zal- het voeder moeten waarderen
op basis van de marktprijzen. Indien ook de Overheid
bij het bepalen van het verlies -uitgaat van een kostprijs
waarin het voeder tegen marktprijs is gewaardeerd, garandeert
zij voor het goed geleide bedrijf in feite de veredelingsm&rge.
De Overheid kan eventueel ook een ander uitgangspunt kiezen
en bijv. aan dè varkenshouders slechts een garantie geven
ter ondersteuning van het prijsbeleid voor de voergranen,
In dit geval zal zij de eis stellen dat het voergraan in
de kostprijsberekening van varkensvlees niet hoger wordt
gewaardeerd dan de prijs die met de garantie voor voergranen overeenkomt. Wordt de prijsgarantie voor voergranen
via de markt geëffectueerd, dan zal de waardering van het
varkensvoeder moeten plaats hebben op basis van de
garantieprijzen der voedergranen. Ingeval déze garantie
zou worden gerealiseerd met behulp van toeslagen buiten de
markt om, zou het verschil tussen garantieprijs en toeslag
als uitgangspunt moeten dienen bij het bepalen van de
voederkosten.
Een dergelijke koppeling van het garantiebeleid voor graan
en dat voor varkens zou betekenen, dat de produoent van
varkensvlees dat deel van een eventueel verlies voor
eigen rekening moet nemen, dat voortvloeit uit voederprijzen
die hoger zijn dan met het garantieniveau voor voedergranen overeenkomt.
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Op welke periode moeten prijs en kostprijs betrekking
hebben?
Tot dusver zijn de kostprijsberekeningen voor slaohtvarkens gebaseerd op de physieke hoeveelheden van
kostenelementen en de daarna voortgebrachte hoeveel
heden eindprodukt, die normaal worden geaoht voor het
goed geleide bedrijf, ongeaoht het tijdstip waarop
het produktieproces in de loop van het jaar begint. Of
de input- outputverhouding volgens een bepaald seizoen
patroon varieert - het ie niet bekend of dit het geval
is - blijft dus buiten beschouwing.
Eet is eohter wel bekend, dat de prijzen van het
eindprodukt een seizoenpatroon volgen. In vergelijking
met een op jaarbasis berekende kostprijs kunnen de in de
loop van een jaar voorkomende produoentenprijzen zich
gedurende een deel van het jaar als verliesgevend voor
doen. Indien tevens een vergelijking met een naar seizoen
variatie gedifferentieerde kostprijs mogelijk was, zou
misschien blijken dat de zojuist bedoelde producenten
prijzen in geen enkel deel van het jaar verliesgevend
waren.
Ten emde eventueel onjuiste oonclusies te voorkomen,
zou de rentabiliteit van de varkenshouderij beoordeeld
moeten worden hetzij op basis van een vergelijking
tussen de op jaarbasis berekende kostprijzen en produ->
centenprijzen, hetzij tussen producentenprijzen en kostprij
zen die beide naar seizoenvariatie gedifferentieerd zijn.
d. Produktiekosten differentiëren naar omvang van de
produktie?
Tot dusver is het. gebruikelijk de kostprijsberekening te
baseren op de hoeveelheden der kostenelementen die per
bedrijf nodig zijn voor een varkensstapel van gemiddelde
grootte. Met het feit, dat ook op het goed geleide bedrijf
de beschikbare arbeid, hokruimte e.d. ten gevolge van
variaties in de grootte van de varkensstapel in sommige
jaren niet volledig worden gebruikt, wordt geen rekening
gehouden.
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Doen zioh nu "bij niet volledig bezette produktiecapaciteit
verliesgevende prijzen voor?dan blijft "bij de vergelijking
tussen deze;prijzen en de gebruikelijke kostprijs een (klein)
deel van het werkelijke verlies verborgen. Wil de Overheid
voorkomen dat dit deel van het verlies voor rekening van de
producenten komt, dan zal de kostprijsberekening gedifferen
tieerd moeten worden naar de omvang van de produktie.
Welk standpunt t.a.v. verliezen .voortvloeiende uit de
varkenscyclus?
Be varkenshouderij is meestal gekenmerkt door een cyclische
variatie van produktieomvang en slachtvarkensprijs. In ver
gelijking met de kostprijs zal de producentenprijs ten
gevolge van deze cyclische variatie in sommige jaren ver
liesgevend kunnen zijn, hoewel dit gemiddeld over de
volledige cyclus niet het geval is.
Uit de bovenvermelde formulering van de doelstelling van
het beleid blijkt niet of de Overheid door het prijsbeleid
ook dergelijke periodiek terugkerende verliezen wil voorkomen.
Is dit niet de bedoeling, dan zullen de producentenprijzen
voor deze cyclische sohommeling gecorrigeerd moeten worden,
voor men kan vaststellen of er sprake is van verliesgevende
prijzen. In het andere geval zullen de producentenprijzen
uiteraard ongewijzigd mot de kostprijzen worden vergeleken.
Bij het eerste alternatief zou het door de varkenscyolus
periodiek veroorzaakte verlies ten laste van de producenten
komen5 bij het tweede daarentegen ten laste van de Overheid.
In het laatste geval ligt hét voor de hand, dat de Overheid
tevens zal trachten maatregelen ta treffen, die ten doel
hebben de oorzaak van de in de lage prijzenfase optredende
verliezen weg te nemen.
Op welk type slachtvarken wordt het beleid gericht?
De Overheid zal het door haar gestelde doel slechts kunnen
bereiken als zij- geldmiddelen beschikbaar stelt voor het
financieren van de maatregelen die het doel bereikbaar
maken. Tot dusver worden deze middelen via de gegaran
deerde baconprijg afhankelijk gesteld van het verloop der
op export gerichte baconproduktie. Vooral nu het baconcontract met Engeland is vervallen kan men zich afvragen
of dit deel van de produktie wel als maatstaf moet worden
gebruikt.
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Uit de doelstelling "blijkt niet dat de Overheid door haar
"beleid sleohts "beoogt verlies te voorkomen voor een
"bepaald deel van de varkenshouderij. Dit houdt niét in,
dat voor uitvoering der beleidsmaatregelen ook de
•benodigde geldmiddelen moeten worden vastgesteld op
basis van de gehele produktie» Ten einde zoveel mogelijk
te voorkomen dat ons land -wórdt "beschuldigd van dumping,
zal dan echter "bij voorkeur niet het geëxporteerde, maar
het op de "binnenlandse markt geplaatste deel van de
produktie maatstaf moeten zi jn. Aangezien met name uit de
afzet der zware varkens moet blijken of het beleid ge
slaagd is, ligt het voor. de hand bij het vaststellen
van de benodigde geldmiddelen uit-te gaan van de
produktie van slagersyarkens.
Het al of niet verliesgevend zijn van de producenten
prijzen zal moeten worden bezien voor de varkenshouderij als
geheel. Dit wordt het best gewaarborgd door de vergelijking
van producentenprijzen en kostprijzen te betrèkken op de
totale produktie, du3 op het (gewogen) gemiddelde van alle
typen en kwaliteiten slachtvarkens, Ter vereenvoudiging
kan men evenwel ook het prijsverloop van een enkel type als
richtsnoer nemen«
Tot dusver wordt alleen een Vergelijking gemaakt tussen
het verloop der prijzen en kostprijzen van baconvarkenö.
Aangezien het grootste deel van de produktie geleverd wordt
door slagersvarkens, ligt het ©eer voor de hand het beleid
te richtèn op prijzen en kostprijzen van dit type slaohtvarken. Dit temeer, omdat het bij een actief markt- en prijs
beleid doelmatig kan zijn de produktie te beïnvloeden door
de "natuurlijke" prijsverschillentuseen lichte en zware
varkens met behulp van toeslagen op de prijs van lichte
varkens te wijzigen, Of daarmee voor de gehele varkens
houderij het gewenste effect wordt bereikt, zal vooral moeten
blijken uit het verloop van prijzen en kostprijzen van
zware varkens.
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g. Conclusie
Yoor het beramen van maatregelen en het nagaan
van de consequenties die deze met zich "brengen is het
gewenst, dat de Overheid haar doelstelling t.a.v. het
markt- en prijsbeleid op verschillende p-onten nader
pr eois eert «
3« Enkele mogelijkheden inzake het -te voeren markt- en
prijsbeleid.
De in deze paragraaf.behandelde alternatieven kunnen
schematisch als vólgt -worden ingedeeld?
a. Maatregelen, die niet direot in het marktverloop ingrijpen.
b. Maatregelen, -waarbij het beleidsdoel via hét marktverloop
-wordt benaderdr
b/l. Regeling van de afzet s
b/l - a.Maatregelen aan de grens i
b/t - b.Maatregelen in het binnenland.
b/2. Regeling van de produktieg
b/2 - a.Regeling van de hoeveelheid produkt, maar
niet van het aantal slachtvarkensj
b/2 - b,Regeling van de hoeveelheid produkt via
het beïnvloeden van hét aantal slachtvarkens,
a. Maatregelen, die niet direct in het marktverloop ingrijpen.
Wanneer de Overheid zich niet in letterlijke zin tén
doel stelt te voorkomen dat de varkenshouderij verlies
gevend -wordt, maar eventuele verliezen achteraf zou
•willen compenseren, dan kan zij zich in beginsel be
perken tot een systeem dat prottuktie, afzet en prijs
vorming in directe zin geheel vrij laat, nl, een toeslagstelsel ,
Overeenkomstig de doelstelling van het beleid moet daarbij
in de eerste plaats -worden nagegaan in welke mate de
prijs in een bepaalde periode verliesgevend is door oor
zaken, die de Overheid niet ten laste van de producenten
•wil laten komen, Tevens moet worden vastgesteld voor
welke hoeveelheid produkt voor die periode verlies
compensatie moet worden gegeven.
Uit deze factoren volgt, welk bedrag de. Overheid in
totaal aan de varkenshouders wil toekennen. Alvorens
uitkering aan de producenten kan plaats hebben, dient
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uiteraard tevens bekend te zijn, -welke produoenten
er aanspraak op mogen maken en op welk deel van de
totale toeslag zij individueel recht hebben.
Dit laatste geeft in de eerste plaats administratieve
moeilijkheden. Deze blijven het geringst, indien de
toeslag alleen wordt toegedeeld op basis van de geleverdeslaobtvarkens. Dit is uitvoerbaar, nl. door de
produoenten te verplichten per transactie van alle
"afgeleverde slaohtvarkens verkoopbrief jes in. te leveren.
Ten einde een bruikbare verdeelsleutel te leveren zullen
hierop moeten -worden vermeld; naam en adres van de
producent, aantal geleverde slaohtvarkens, plaats van
slachting, slaohtdatum, slachtgewioht en - eventueel kwaliteit}of in geval van export van levende varkens*
datum van verlading voor export en geschat geslacht
gewicht. Bovendien zal elk verkoopbriefje gewaarmerkt
moeten worden door de producent en door degene, die voer
de Overheid de opgayen controleert en daartoe toezicht
.houdt op desLaohtingen, resp, de verladingen voor
export.
Uiteraard dient te -worden voorkomen,bi jv. door middel
van een bepaald merkteken, dat geïmporteerde slaoht
varkens voor de toeslagregeling -worden opgegeven.
Op basis van deze verkoopbrief jes kan de toeslag uiter
aard slechts weerden uitgekeerd aan de producenten voor
zover zij slaohtvarkens afleverden. Beperkt de bijdrage
van producenten zich tot het fokken van biggen voor
verkoop aan mesters, dan delen zij direct niet mee in
de toeslag. Zou men daar can. de toeslag op een andere
wi jze willen verdelen en wel zodanig, dat aan elke
producent direct een. deel in de toeslag wordt toegekend
overeenkomstig zijn aandeel in de produktie, dan zou
ook over de handel in biggen, etc. tussen de landbouw
bedrijven onderling een betrouwbare documentatie be
schikbaar moeten komen. Deze tondel is echter praotisoh
\ '
niet te controleren en kan daardoor niet in de verdeel
sleutel worden verdisconteerd. Aangezien men in feite
aangewezen is op het systeem van toedeling op basis
van geleverde slaohtvarkens, zal men zich afvragen
of daarmee degenen, die slechts niet-slachtrijpe varkens
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aflever en j dan niet gedupeerd -worden.
Laatstgenoemde groep zal de toeslag ±n eerste instantie
alleen op indireote wijze kunnen krijgen. Het kan zijn,
dat de toeslag op slachtvarkens direct tot gevolg heeft,
dat de prijzen van "biggen, lopers e.d, hoger worden. De
fokkers krijgen dan de toeslag geheel of ten dele,
zonder daar"bij hun produktieriohting te wijzigen. Komt
een dergelijk effect niet of onvoldoende tot stand, dan
mag men verwachten, dat eerst de structuur van de varkens
houderij een wijziging zal ondergaan. Degenen, die zich"
voorheen specialiseerden op het fokken van biggen,
zullen dan traohten hun aandeel in de toeslag te krijgen
door zelf (een deel van) de gefokte "biggen te mesten
tot slachtrijpe varkens. Degenen die zich voorheen
beperkten tot h©t mesten van aangekochte "biggen zullen
daardoor gedwongen zijn hetzij zelf "biggen te fokken,
hetzij de "behoefte aan "biggen te dekken door hogere
prijzen voor aan te kopen "biggen te "besteden. Via een
zekere wijziging in de structuur van de varkenshouderij
krijgen de producenten van niet-slachtrijpe varkens
dus - zij het met een zekere vertraging - toch het hun
toekomende deel, van een toeslag, die sléchts aan mesters
wordt uitgekeerd.

~

In het "bovenstaande is uitgegaan van de veronderstelling,
dat alle producenten in de toeslag moeten delen. De vraag
of dit een goed uitgangspunt is, dient evenwel nog nadar
te worden "bezien. Het is nl. denkbaar, dat de Overheid
slechts op een deel van de totale produktie toeslag
wil' verstrekken, bijv. alleen op het bij gemiddelde
produktie-omvang in ons land verbruikte kwantum« Men, kan
zich t.a.v. een dergelijke situatie afvragen, of alle produ
centen van slachtvarkens in de toeslag moeten delen, dan
wel alleen degenen, die voor de binnenlandse markt
,
produceren.
Een regeling in laatstgenoemde zin zou tot gevolg hébben,
dat de producenten, voor zover zij worden uitgesloten
van de toeslag, zich bij verliesgevende prijzen gaan
toeleggen op produktie van het voor de binnenlandse markt
gevraagde (zwaardere) type slachtvarken. Deze produktie-
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verschuiving zou leidén. tot een groter totaal aanbod
en - over alle typen slachtvàrkens gemiddeld - tot
lagere prijzen dan zonder toeslagregeling zouden voor
komen (de zware varkens zouden een relatief sterke
prijsdaling
ondergaan, terwijl hij de liohte typen
vrijwel geen prijswijziging zou-optreden). Aangezien
een dergelijke produktieversohuiving niet te verwachten
is als alle producenten van siachtvarkens in de toeslag
delen, verdient deze verdelingswijz© da voorkeur.
Vervolgens is het de vraag, : of de toeslag moet woeden
gesteld op een uniforin bedrag per eenheid slaohtgewioht,
dan wel of er moet worden gedifferentieerd -naar het type
slachtvarken. Laatstgenoemde oplossing zal produktieverschuivingen ten gevolge hebben. Zou aan zware varkens
een hogere toeslag worden gegeven dan aan lichte, dan
zou een produktieversohuiving worden opgeroepen, die
ongunstig werkt. Het aanbod van zware varkens zou nl.
worden vergroot, met het reeds eerder genoemde gevolg»
grotere totale produktie en lagere prijzen in een toch
reeds verliesgevende periode, Tan een differentiatie ia
de toeslag, waarbij de producenten van liohte varkens de
hoogste toeslag krijgen, is daarentegen een günstig
effect te verwaohten: lager totaal aanbod, gemiddeld
-hogere prijzen. Eveneens mag een gunstig effect worden
verwacht van een differentiatie, waarbij per type
slâchtvarken een hogere toeslag wordt uitgekeerd, naarmate
de kwaliteit beter is.
Bij het bepalen van de toeslag dient ten slotte geen
rekening te worden gehóuden met de prijzen die de
producenten individueel voor hun produkten hebben
gekregen. Dit zou immers neerkomen hetzij op nivellering
of op versterking van de in de praktijk in kort tijds
bestek voorkomende prijsverschillen. Deels zullen deze
verschillen een gevolg zijn van toevallige omstandig
heden , deels zullen zij een systematisch karakter dragen
en samenhangen met kwaliteitsverschillen e.d. Nivellering
zou het streven naar kwaliteitsverbetering sohadénj ver
sterking is ook door de reeds genoemde uniforme differen
tiatie vaii de toeslag mogelijk» Mvellering van toevallige
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verschillen is niet noodzakeli jk > aangezien deze elkaar
per producent bij een groot aantal leveringen vanzelf
zullen compenseren. Tenslotte kan alleen met de
prijzen van individuele producenten worden gerekend,
als deze de desbetreffende gegevens op de verkoopbriefjes vermelden. Aangezien de 'betrouwbaarheid van
de prijsopgaven niet te controleren is, zullen deze
slechts een wankele basis voor een dergelijk systeem
kunnen geven.
Al grijpt de toeslagregeling niet direot in het marktverloop in, indirect behoeft dit niet ongewijzigd te
blijven. Of zich wijzigingen zullen voordoen, hangt in
de eerste plaats af van de reactie der producenten op de
toeslagregeling# Deze reaotie zal uiteraard samenhangen
met de inhoud van een dergelijke regeling.
Ingeval de toeslag een groot deel van de verliezen dekt,
zal de reactie der producenten sterker zijn dan bij een
regeling die weinig verliescompensatie geeft. Doch ook
bij gelijke verliescompensatie zal de reactie der telers
verschillend kunnen zijn, bijv, al naar de frequentie der
toeslaguitkeringen en de vertraging tussen het tijdstip
waarop de prijzen verliesgevend worden en dat waarop
de toeslag wordt uitgekeerd. Het is- denkbaar dat de
producenten eerder geneigd zijn hun produkti© te richten
naar de som van prijs + toeslag naarmate de toeslag
met grotere frequentie dus in kleinere porties wordt
uitbetaald. Kunnen de telers hun produktieplan naar prijs +
toeslag richten, dan kan dit gunstig of ongunstig effect
sorteren, al naar het tijdstip waarop zij de toeslag in
handen krijgen. Uitkering van de toeslag in de winstgevende
faee van de cyclus zal kunnen leiden "tot een nog grotere
uitbreiding van de produktie, dan in deze fase gewoonlijk
reeds voorkomt. In de aansluitende verliesgevende fase
zouden daardoor de prijzen sterker dalen dan normaal,
zodat de toeslag verhoogd moet worden om ook het door
onjuiste "timing" veroorzaakt verlies te kunnen compen
seren.
Een verkeerde "timing" zal zich bij frequente uitkering
van de toeslag systematisch voordoen, indien het verlies
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•wordt bepaald door middel van een vergelijking tussen
voortschrijdende. gemiddelden van prijzen ên kostprijzen.
-Aangezien- dê Overheid niet de bedoelingkan hebbèri een
toesiagée^eling in të voer«n, föe oorzaak wordîTvan
een sterker verliesgevende teelt, zal zij ernaar moeten
streven de toeslag frequent en met zo -weinig mogelijk
vertraging in d© verliesgevende perioden uit te keren,
of als één totaal "bedrag bijv. aan Eet eind van een
kalenderjaar. Een zo weinig frequents uitkering als
een "nabetaling" per jaar zai vermoedelijk door de telers
niet worden, gekoppeld aan de ten tijde van de uitbe
taling aotuele prijzensituatie. Deze wijze van uitbe- .
taling zal daarom weinig of geen wijziging brengen $*o.v,
betprodùktieplan, dat de producenten bij hetzelfde
prijsverloop zonder nabetaling zouden opstellen.
De consequenties van een toeslagregèling kunnen bet best
•worden toegelicht aan de hand van een concreet geval#
Daartoe wcacdt verondersteld, dat de Overheid slechts
verliezen wil compenseren die de producenten eventueel
lijden op het in het binnenland gemiddeld verbruikte
kwamtum slachtvarkene,bijv, 200.000 ton*. De gemiddelde
totale prodüktiè wordt gesteld op 300.000 ton» Voor de
eerstgenoemde hoeveelheid garandeert de Overheid eën
opbrengst die per kg geslacht gewicht gelijk is aan de
kostprijs, Produktie, afzet en prijsvorming mogen zich
vrij ontwikkelen. De mat© waarin de teelt verliesgevend
is, wordt door de Overheid vastgesteld aan de hand van.
slechts voor seizoenfluotuaties geoorrigeerde maand—

:

gemiddelden der producentenprijzen en de bijbehorend©
kostprijzen, Prijsdalingen, die een gevolg zijn van
oyclisohe variaties in de prodüktieomvang, komen dus
in het verliessaldo tot uiting. Het dooc de Overheid te
compenseren verlies wordt door middel van een-toeslag
aan de producenten uitgekeerd in de maand die direct
volgt op de desbetreffende verliesgevende maandelijkse
periode. De toeslag wordt niet gedifferentieerd naar type
of kwaliteit der slachtvarkens.
'
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index
geldswaarde
totale produktie

prijsindex

Bovenstaande grafieken geven schematisch aan "wat
zich met en zonder toeslagregeling voordoet bij gelijk
blijvend© vraagcurve, constante voerprijzen en een
produktiecyclus, die wat omvang vân de produktie "betreft
heen en weer pendelt t'usa en 85 en 115$ van het gemiddelde.
Bij de pro duk tie-index 100 worden de produktiekosten
juist- door de opbrengsten gedekt. De varkenshouderij
lévert bij de hier aangehouden prijzen en kostprijzen
afwisselend winst en verlies op. Bij gemiddelde
produktie-cmvang worden de produktiekosten precies door
de opbrengsten gedékt. De ongunstige fase gaat gepaard
met een verlies dat groter is dan de winst in het gunstige
deel van de cyclus. Het verliessaldo bedraagt 1,3$ van de
produktiekosten bij gemiddelde produktieomvang of op
basis van de huidige prijsverhoudingen ca. 8 millioen
gulden per jaar»
Bij d© hier a,angenomen toeslagregeling zal de opbrengst
van de totale produktie bij een produkM.©-index > 100
stijgen met het gearceerd aangegeven deel. Deze toéslag
vergt over de gehele verliesfase bij een 2-jarige cyclus
onder de huidige prijsschommelingen ruim 40 millioen
en bij een 3-jarige cyclus ruim 60 millioenj of
gemiddeld over de gehele, cyclus in béide gevallen ruim

T3Î

20 millioen gulden per jaar

aan middelen uit het

Landbouw Egalisatie Fonds.
'
"Voor de producenten betekent deze toeslag, tot zij over .
de gehele cyclus niet langes? 1,3$ verlies lijden, maar
bijna 2^5$ winst maken. Bij een produktieomvang ran
index 100, reap. 105* 110 en 115 komt de som van prijs
+ toeslag voor de totale produktie neer op een ge
garandeerde minimumprijs van 100 resp» ruim 97, 94 en 91°/°
van de kostprijs, „
Aangezien de ongunstige fase van de oyolus op "basis van
prijs + toeslag minder verliesgevend wordt, zal "bij
dalende prijzen de neiging tot het inkrimpen van 4e
produktie verminderen. In de winstfase van de cyclus zal daardoor het aanbod groter warden dan zonder toeslag
hét geval zou zijn. Dit zal de prijsuitslag naar boven
"beperken en 0$ den duur leidea tot volledige demping
van de cyclus, indien de invloed vàn het "buitenlandse
prijsniveau dit niet verhindert.
Het is te verwachten, dat het verhoogde aanbod in de winstfase gepaard zal gaan mét een verschuiving, in de produktieriehting. Aangezien de zware varkens hoofdzakelijk afzet
vinden op de binnenlandse markt, zal de voorheen in dezé
fase gebruikelijke prijsstijging van si ager svarkens
sterker door het toegenomen aanbod worden getemperd dan
die van de meest voor export bestemde lichte varkens.
Het normale prijsverschil tussen deze typen zal wórden
vergroot, hetgeen zal leiden tot een beperking van de
produktie van slagersvarkens, terwijl een relatief groter
aantal varkens zal worden afgeleverd op licht slaohtgewioht
De te eaportéren boeveelheid zal derhalve groter worden
dan zonder toeslag het géval zou zijn. Hoewel Nederland
maar een klein deel verzorgt van d.e buitenlandse markten
en de vergroting van de Federlajadse export t.o.v. de totale
tanzet op deze markten dus. sleohts relatief gering behoeft
t© zijn, zal er in de winstfase t.o.v. de situatie zonder
toeslag tooh een prijsdaling van het Ie derlandse exportprodukt uit moeten voortvloeien. Of deze groot is, hangt
af van het extra, te plaatsen kwantum en van de vervangingselastioiteit op de exportmarkten t.o.v. 1everingen uit
andere pr odukti egebieden, Vermoedelijk zal een prijsdaling

~ 15 -

van 5i° t.o.v, de prijzen voor overeenkomstige Produkten
Van andere herkomst het Nederlandse marktaandeel slechts
met 10 of hoogstens 15$ kunnen vergroten. Dit "betekent,
dat de prijzen in Nederland door het verhoogde aanbod
in de winstfase van de cyclus tooh minder hoog zullen
oplopen dan voorheen. De impuls tot het vergroten van
de produkt ie omvang zal daardoor wat geringer worden en
vervolgens ook de prijsdaling in de verliesfase.
Echter ook de verliesfase staat onder invloed van het
"buitenlandse prijsniveau. Yoor zovar daar de cyclus niet
wordt gedempt, zal de prijsdaling in het buitenland sterker
zijn dan de "binnenlandse markt, die door de toeslag
regeling wordt "beïnvloed. De prijs der lichte varkens
zal hierdoor relatief laag-worden t.OoV» z-ware en
evenals in de winstfase zal er een produktieverschuiving
optreden, echter in omgekeerde richting. Er zullen nl.
relatief meer varkens tot zwaarder gewicht worden doorgemest. Hierdoor zal ook het prijsniveau der zware
varkens een sterkere verlaging ondergaan dan zonder
invloed van de buitenlandse markt het geval zou zijn»
Voor zover invoer"bel emmeringen dit niet beletten zal de
binnenlandse markt bovendien via importen onder druk
staan van een lager prijsniveau op de buitenlandse markten.
Het verschil in prijsniveau tussen binnen- en buitenland
zal in de verliesfase vermoedelijk - gezien de hoogte
der huidige invoerrechten - ongeveer dezelfde orde van
grootte krijgen als dat in de winstfase. De prijsver
schillen tussen verlies- en winstfase op de binnenlandse
markt zullen vermoedelijk worden tsruggebraoht tot ca de
helft van de spreiding die er zonder toeslagregeling
zou bestaan» Aan toeslag zal daardoor na verloop van
tijd minder nodig zijn dan het in de uitgangssituatie
noodzakelijke bedrag.
Door het dempen van de cyclus zal de netto-waarde van de
produktie dalen. Indien de producenten zich dit realiseren,
is het niet uitgesloten, dat dit inzicht voor hen aan
leiding wordt hun produktieplan te blijven richten op 'het
werkelijk prijsverloop en niet op het verloop van prijs +
toeslag. Het aan toeslag benodigde bedrag zou daardoor
gelijk blijven aan dat van de beginfase» Zouden vraag-
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<mïir€: en prôàakiiekogtéà geen yri^ziging ondergaan,

prijs

v,

dan zal de toeslagregeling periodiek effectief moeten
blijven op dil; niveau.
Waarde
totale
prodüktie
al

aanbod

aanbod

Verschuiving van de vraagcurve
X*M '

:v

Bovenstaande grafieken geven vervolgens sche
matisch, aan, welke verschuivingen zich. zullen voor
doen bij een daling van de vraag. Uit de linker gra
fiek blijkt, dat efn verschuiving van de vraagourve
bij gelijkblijvende Aanbodcurve zal leiden tot ver
groting van dë cyclische variatie van prijzen en produktie-omvang. De veronderstelde daling van de vraag
gaat in de verliesfase gepaard met lagere prijzen dan
in dé uitgangssituatie het geval was. Aanbod A (curve
*
<
a^ - a^) gat in de oorspronkelijke situatie volgens
de vraagcurve (v^ - v^ ) aanleiding tot producenten
prijs p^. Bij de naar links verschoven vraagcurve
(vj, - v£ ) daalt de prijs bij hetzelfde aanbod tot
p£ . Bij gelijkblijvende aanbodcurve (a^ - a^) resul
teert prijs
in de volgende fase uiteraard iti een
lager aanbod dan prijs p^. Aangezien het eerstgenoemde
aanbod wordt geconfronteerd met vraagcurve (v^ ~ v{ )
en het tweede met de curve (v^ - v£ ) komt in beide
situaties toch een zelfde prijs tot stand (bij de hiér
gekozen verhoudingen).
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De wijziging van de cyclus komt dus bij daling
van de vraag in de winstfase neer op verkleining
van het aanbod en een gelijkblijvende maximumprijsniveau en in de verliesfase op verlaging van de mini
male prijs bij gelijkblijvend aanbod; de oyclus als
geheel is gekenmerkt door een kleinere produktie en
lagere prijzen*
Uit de linker grafiek blijkt voorts, dat de toe- slag, gekoppeld aan.de uit de vraagcurve resulterende
prijs, ertoe gal bijdragen, dat de vergroting van de
cyclische variatie wordt tegengegaan.
Met de tqeslag samen (zie curve v£

- tg) komt

prijs p^" overeen met een prijs p£ , die zal resulteren
in een groter aanbod en een lagere prijs (p£) in de
volgende fase. De omvang van de produktie zal over de
cyclus als geheel minder inkrimpen indien de toeslag
regeling geldt, dan zonder overheidsingrijpen.
Zonder toeslag zal de waarde van de totale pro
duktie sterk dalen in beide, fasen van de cyclus (rech
ter grafiek). Bij de toeslagregeling wordt het groot
ste deel (ca. 2/3) van het extra-verlies gecompenseerd
door verhoging van de toeslag. Zolang een dalende vraag
niet gepaard gaat met dalende produktiekosten (via
dalende voederpijzen) zal de toeslag hoog moeten blij
den, tenzij de overheid zich op het standpunt stelt,
dat de hoeveelheid produkt, die voor toeslag in aan
merking komt, overeenkomstig de verschuiving van de
vraagcurve moet worden verlaagd. Is dit laatste het
geval, dan zullen de producenten .na verloop van tijd
de prçduktie in zekere mate beperken.
Stijging van de produktiekosten
Zou zich een belangrijke stijging van de produk
tiekosten voordoen bij gelijkblijvende vraagcurve, dan
mag men van een toeslagregeling een zelfde effect ver
wachten als in het geval van verlaging van de vraag.
Ook bij stijgende kostprijs zal de toeslag moeten wor
den verhoogd}; de regeling zal er voorts toe bijdragen,
dat de cyclus i wordt gedempt.
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b. Maatregelen.waarbij het beleidsdoel via het
marktverloop wordt benaderd.
Wil men niet de weg van „toeslagen aan produf
oenten volgen, of de toeslagregeling combineren met
andere maatregelen, dan zal men op de een of andere
manier direct in het marktverloop moeten ingrijpen
om te kunnen voorkomen, dat de prijzen van slachtvar
kens verliesgevend worden. Het voordeel van dit alter
natief is gelegen in het feit, dat het de mogelijkheid
opent verschillende maatregelen te combineren. Dit kan
worden gedaan met het oogmerk, een systeem op te bouwen
dat het beleidsdoel bereikbaar maakt, dooh op een wijze
die het kleinst mogelijke bedrag aan overheidsmiddelen
vergt. De onder a besproken toeslagregeling maakt im
mers het doel wel bereikbaar, maar kost wellicht meer
aan overheidsmiddelen dan voor het bereiken van het
beoogde effeot bij een via het marktverloop werkend
systeem nodig zou zijn. Dit zal b.v. het geval zijn
als de töeslagregeling niet gepaard zou gaan met het
dempen van de varkensoyclus, omdat de produoenten zich
o.m. realiseren, dat de toeslagregeling^hen een grotere
netto-opbrengst bezorgt naarmate de cyclische variatie
groter blijft. Stelt de overheid zich daarbij op het
standpunt, dat het cyolische verlies alleen gecompen
seerd zal worden voor zover er geen andere maatregelen
zijn die dit verlies kunnen voorkomen, dan zal zij naar
andere maatregelen uitzien. Uiteraard zal die combinatie
de Voorkeur verdienen, die ten gevolge heeft, dat de
varkenshouderij- de grootst mogelijke bijdrage levert
en blijft levëren in het nationale inkomen.
b/l Regeling van de afzet1^
In de eerste plaats kan door, regeling van de
afzet worden getracht, te verhinderen dat de prijzen
van slachtvarkens verliesgevend worden. Deze regeling
kan tot stand komen in de vorm'van maatregelen aan de
grens of op de binnenlandse markt,
l) Het stelsel van minitaum-exportprxjzen wordt in deze
voorlopige nota niet behandeld.
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b/l-a. Maatregelen aan de grens
*

'
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Invoer
Hierbij kan men denken aan het reguleren van
de invoer,,voor zover deze nog mogelijk

is in het

kader der internationale handelsovereenkomsten. Aangesaien Uederlawär een exportoverschot heeft aan vlees
en wel met name varkensvlees, kunnen invoerregelingen
, niet tot gevoeg kobben, dat,het prijspeil van slacht
varkens in het binnenland wordt verhoogd (ten aanzien
van de rundvlees s eet or liggen de verhoudingen gunsti
ger). Zodra echter het prijsniveau van de varkensmarkt
in het binnenland zodanig wordt verhoogd t.a.v. het
buitenlandse prijspeil, dat import van levend vee of
vlees rendabel wordt zal een regulering van de invoer
'nodig zijn, indien men het binnenlandse prijspeil nog
verder wil laten stijgen. Als sluitstuk op een andere
maatregel kan het regelen van de vleesinvoer dus wel
effect sorteren t.a.v, de binnenlandse prijzen voor
slachtvarkens.
Het varken levert echter niet slecht s vlees, maar
ook vet (reuzel en spek). Doordat Nederland een import«
overschot heeft aan consumptievetten zou een invoerrege
ling in deze sector wel een middel zijn voor het ver
hogen van de prijzen van slachtvarkens. De import, van
vetten is echter zeer groot en een belangrijk deel
daarvan wordt na veredeling weer geëxporteerd. Het
belemmeren van de vetimport zou grote consequenties
met zich meebrengen vöor\de desbetreffende industrie.
Ook een restitutieregeling voor export van veredelde
vetten aansluitend op een invoerheffing zou grote be
zwaren opleveren.
Andere maatregelen, die t.a.v. de prijs van de
varkensvetten hetzelfde effect geven, doch zonder
deze bezwaren, verdienen daarom de voorkeur* Doch ook
deze kullen als sluitstuk een invoerregeling nodig
hebben om effectief te kunnen zijn. Het kan nodig zijn
te verhinderen dat lage buitenlandse prijzen het tot
stand komen van hogere prijzen voor varkensvetten op de
binnenlandse markt belemmeren. Waarschijnlijk Zal het.
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voldoende zijn, daartoe de import van soortgelijke
dierlijke vetten te regelen.. De margarine-industrie
zal hiervan weinig Mnder ondervinden.
Uitvoer
Aangezien de produkti e-omvarig van de varkens
houderij gemiddeld 50/° groter is dan de binnenlandse
consumptie, zal het "binnenlandse prijspeil van slachtvarkens sterk kunnen worden "beïnvloed door het "bevor
deren of remmen van de export» Wil men voorkomen, dat
een prijsdaling in het buitenland een prijsdaling in
het "binnenland ten gevolge heeft, dan zal dit bij een
vrije binnenlandse markt slechts mogelijk zijn door
regeling van in- en uitvoer.
De uitvoerregeling moet bij gelijkblijvende
binnenlandse produktie ten gevolge hebben, dat de
uitvoer ondanks het lagere prijspeil op de buiten. •
landse markt t.a.v. hoeveelheid en prijs gelijk blijft
aan de toestand vóór de prijsdaling. Dit kan alleen
door subsidie op de export te geven, >
In het algemeen is dit een maatregel, die schadelijk
is voor de gezondheid van de internationale handel en
die bovendien gevaar loopt door een heffing der impor
terende landen geen effect meer op te leveren. Doch
afgezien daarvan heeft een exportsubsidie voor de
varkenshouderij interessante consequenties, met name
ten aanzien van de oyclisohe prijssohommelingen. Export
subsidie kan worden toegepast als middel om de varkens
cyclus te dempen. De daarvoor benodigde geldmiddelen
behoeven nie.t door de overheid te worden verstrekt.
Zij kunnen worden verkregen door heffingen te leggen
op de export in de winstgevende fase van de cyclus en
deze in een "varkensfonds" te storten tot het tijdstip
waarop exportsubsidie nodig is. In feite is de subsidie
dan een "nabetaling" op de in een vroegere periode afge
roomde hoge exportprijzen,
Tea.gevolge van een exportsubsidie Dij lage en een
gekoppelde exportheffing bij hóge buitenlandse prijzen
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zal het "binnenlandse prijsver loop in alle stadia tussen
produoent en consument worden afgevlakt. In de verliest

fase wordt d© prijs hoger en in de winstfase lager dan
zonder regeling het geval zou zijn, In eerstgenoemde fase

«

zal daardoor de impuls tot inkrimping -worden verzwakt en
in de tweede fase die tot uitbreiding van de produktie.
Dientengevolge zal de cyclus worden gedempt.
Door het dempen van de cyclisohe variatie van de
produktieomvang wordt het te exporteren kwantum gewijzigd.
Uitgaande van de veronderstelling, dat de binnenlandse _
markt steeds 2/3 van de produktie' opneemt en de export
1/31 bedraagt het te espor teren kwantum bij een volledig
gedempte cyclus steeds 33$ van de produktie, Bij een
" totale produktie die gemiddeld gelijk is, doch cyolisoh

^*

varieert tussen 85 en 115$, : bedraagt het exportkwantum
in dé verliesfase ca. 38$ en in de winstfase ca, 28$

»

L-

van de gemiddelde totale produktie. Aanvankelijk zal dus
op 38$ subsidie moeten worden gegeven, terwijl slechts
op 28$ een heffing kan borden gelegd. Door het dempen
van de cyolus wordt het kwantum voor toeslag ea heffing
gelijk. Bovendien kunnen andere maatregelen irdrden genomen
om het te exporteren kwantum in de verlieâfase te ver
kleinen en i» de winstfase te vergroten.
Exportsubsidie en -heffing zullen de structuur
van de varkenshouderij wijzigen, aangezien zij hoofd
zakelijk betrekking hebben op Produkten die van lichte
varkens afkomstig zijn. De héffing zal de produktie van
zware varkens stimuleren, de subsidie zal tot gevolg
hebben dat een groter deel van de varkens op, "licht
slachtgewicht wordt geleverd. Dit effeot komt neer op
een grotere fluctuatie van het exportkwantum. Heffing en
toeslag bij export vergen bij. gelijkblijven van vraagcurve en produktiekosten weinig of geen overheidsgeld,
indien ze worden afgestemd op het versohil tussen dó
binnenlandse prijs die de produktiekosten dekt en de
tot Nederlandse producentenprijzen ömgerekende buiten
landse prijzen. Een dergelijke regeling van de uitvoer,
verhoogt het netto-inkomen, dat de varkenshouder!j bij
dè huidige prijsverhoudingen aan de producenten levert,
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gemiddeld slechts met ea, 8 millioen gulden per jaar. De
betalingsbalans wordt er vermoedelijk na verloop van tijd
ongeveer 16 millioen gulden beter van. De binnenlandse afzet
zal tegen een gelijkmatig prijsverloop plaats hebben. De
exportindustrie zal aanvankelijk te maken krijgen met een
sterkere en later met een geringere fluctuatie van het
te exporteren kwantum.
Exportheffing en -toeslag lenen zich minder goed om de
gevolgen van een belangrijke daling van de vraag, of een
aanzienlijke stijging van.de produktiekosten op te vangen.
De exportheffing levert dan -weinig inkomsten op, de
exportsubsidie moet sterk worden vergroot, verliest het
karakter van nabetaling en krijgt meer het kenmerk van dum
ping, Als ds met het buitenlandse prijsniveau overeenkomende
producexiergrijs van lichte varkens per kg geslaoht gewicht
daalt tot 5"s x de uit importprijzen berekende voederprijs,
worden nog sleohts de voederkosten gedékt. Het in stand
houden van de export van varkensvlees door middel van
subsidie is nationaal bezien dus bovendien zinloos als
de te maken vleesprijs door daling van de vraag dit niveau
bereikt of nog lager wordt.
De huidige baconregeliög is een speciale vorm van de
hier bedoelde exportregelingen§ er wordt alleen toeslag
op het te exporteren kwantum bacon gegeven, heffingen
worden niet opgelegd. De baconvarkens worden tegen een
door het Produktschap Vee en Vlees vastgestelde overname
prijs uit de markt genomen. Voor zover deze prijs hoger
is dan de uit de exportprijs van bacon, de opbrengsten
der bijprodukten en de verwerkingskosten resulterende
waarde, wordt het versohil door subsidie uit het vleesfonds gecompenseerd.
b/l - b. Maatregelen op het gebied van de binnenlandse afzet
Subsidie op de binnenlandse verwerking van varkensvetten.Door de lage prijselasticiteit van de vraag naar vet
wordt de rentabiliteit van de varkenshouderij bij vergroting
van de produktie vooral ongunstig beïnvloed via de daling
van de prijaen der vette delen van het varken. Zonder
markt- en prijsbeleid is de produktie in de verliesfase
van de oyolus per jaar onder de huidige omstandigheden
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ongeveer 45.000 ton groter dan ;het' kwantum dat' een kosten- ,
dekkende prijs zou opleveren. Dit teveel aan produkt "bestaat
uit oa. 35»000 "fcon vlees en 10.000 ton vette delen. Het te
veel aan vlees verlaagt de vleesprijs t.o.v. die tij ge-'
middelde jrodtücfeië omvang vermoédelijk met ndnder dan 15$$
liet téveel aan vet zal daarentegen de prijs der vette., delen
^äarsohijaüijk get meer cLan30$ verlagen.
Dit ongunstige effeot kan worden verkleind door de
afzet van varkensvetten in het binnenland te vergroten
via een bepaalde deelmarkt. De industrie van oonsumptievetteïi, met name margarine, kan door middel van een menggebod worden verplicht een deel van de gebruikt®

g3?and-

nioffexx te vervangen door varkensvetten. Indien dez# vetten
worden geleverd tegen een prigs die overeenkomt met die van
de verdrongen grondstoffen, zijn aan een dergelijk menggebod
geen •belangrijke consequenties verbonden t.a.v. de a.fzet
yan de desbetreffende industrie. Het versohil tussen de
marktprijs van de vette delen en de waarde die zij: Rebben
als grondstof voor de margarine-industrie zal moeten wadden overbrugd door middel van siibsidie. De daarvoor nodige
geldmiddelen zullen al naar de doelstellingen van het over
heidsbeleid ten laste moéten komèn van de prodtwenten- of üraa
de overheid.
Aangezien 'het sleohts gaat can een hoeveelheid van oa.
10,000 ton in d© |aren -waarin een menggebod. effectief fcóu
zijn en de binnenlandse afzet van margarine reeds het 20voudige bedraagt, zal het import overschot van vetten relatief
slechts een geringe wijziging ondergaan. Ook de wijzigingen
in de betalingsbalans zullen vermoedelijk klein zijn.
De: prijs van^ margarine zal ongewijzigd blijven. Me
van varkensvetten ,en substitueerbare dierli jke vatten zullen
hoger zi jn dan donder regeling. Dit maakt het, nodig de
regeling te oomplêteren met een beperking van de. invoer
van de dierlijke vetten«, .
...
Doordat de prijs der yette delen en daarmee ook dië
van slacht varkens hóger blijft, zal de regeling to»t ^gevolg
hebben dat de normaal met de -verliesfase corresponderende^
inkrimping yan de teelt wordt verkleind, hetgeen bijdraagt
tot het dempen van de cyclus.
~
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Deze regeling:'is uiteraard ook geschikt om een .
prijsverhoging tot stand te "brengen, resp„ te voorkomen
dat de prijs daalt, ingeval de rentabiliteit "bëdraigd
•wordt door Stijgende produktiekostën resp» dalende vraag,
In dat geval draagt de regeling ertoe bij dat de produktie-

V;

' omvang groter "blijft dan anders het geval zou zijn en verzwökt
daarmee de impuls die de rentabilitejLtswi jziging anders
Zou geven tot vergroting van de cyclische produktieschommeling.
b/2 Regeling van de produktie
Men kan de rentabiliteit van de varkenshouderij ook
in gunstige zin wijzigen aonder in directe zin afzet en markt
prijzen te "beïnvloeden, nl. door maatregelen te treffen die
de produktie wijzigen. Deze maatregelen kunnen ten doel hebten
de grootte van dé varkensstapel te •wijzigen, In eerste aanleg
kan hun doel ook "beperkt borden tot het wijzigen van de
produktie door verandering van het slachtgewicht per dier.
"b/2 - a. Regeling vàn het slaohtgewioht per dier
Heffingen en toeslagen op de producentenprijs.
Hét is duidelijk, dat de physieke grootte van het
aanbod wordt bepaald door het aantal slachtvarkens en, het
slachtgewicht per dier. Beperking van het slaohtgewioht
per dier bij gelijk blijvend aantal dieren betekent dus
beperking van het aanbod. Of de dieren als licht dan wel
als zwaar slaohtvarken op de markt komen, wordt vooral
bepaald door het prijsverschil tussen beide typen.
Het mesten tot zwaar gewicht heeft het voordeel dat de
kosten van de big over een groter slaohtgewicht worden
verdeeld» Hier staat echter tegenover,,- dat de voederkosten
in de mëstperiode per. kg groei gemiddeld hoger worden •
naarmate de dieren tot zwaarder slaohtgewicht morden gemest,
terwijl ook het verlengen van de duur .van de mestperiode met
verhoging van dè produktiekosten gepaard gaat.
De ervaring leert, dat de prijs van zware varkens
in de regel iets lager is dan die van lichte varkens
(ca. 5%)• ^ordt dit verschil groter, dan worden meer varkens
op licht gewicht afgeleverd9 omdat de zware varkens in dat
geval relatief minder rendabel worden dan lichte« Ook een
betrekkelijk kleine toeslag op de prijs van lichte varkens
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zal dus tot gevolg hebben dat de varkens op een lager slaohtgewicht uit het produktieproces afvloeien. Aangezien het
verschil in slachtgéwicht tussen slachtrijpe lichte en zware
varkens ongeveer 30 kg (100-70) bedraagt, is. de hiermee
gepaard gaande produkti ehepérking per dier aanzienlijk. In
"beginsel kan een toeslag op de prijs van lichte varkens
een belangrijk middel zijn om een dreigend productieoverschot
te verkleinen, zoals uit onderstaand voorbeeld duidelijk blijkt.
Stel dat in een bepaalde periode gemiddeld 300.000 ton
slachtvarkens kunnen worden afgezet tegen een prijs, die
juist de kostprijs dekt. De produktie wordt voor 2/3 geleverd
door .100 kg-varkens en voor f/3 door varkens van 70 kg
slaohtgéwicht. Stel voorts dat het in een volgende periode
geprodüoeerde kwantum 15% hoger zou zijn, indien een zelfde
deel van de varkensstapel als zwaar resp. licht slachtvarken
zou worden afgezet.
Tenslotte wordt als derde geval uitgegaan van de
veronderstelling, dat bij een gelijk aantal dieren als in de
tw®ede situatie, alle slachtvarkens op licht slachtgewioht
uit de markt worden genomen door middel van een toeslag op de
producentenprijs van deze varkens.
Totale produktie "Pleesprod. Vetprod, Aantal dieren Slachtgew,
per- dier
(ton)
(ton)
(ton)
( stuks )
(kg)
I produktie 100%
200.000
2.000,000
I50 .OOO
50,000
100
100,000
86,000
I4 .OOO
1.430,000
70
300,000
236.000
64.000
3.430,000
II produktie 115%
230.000

173.000

II5.OOO
345.000
III
276.000

2,300,000

100

98.500

57.000
16.500

I.64O .OOO

70

271.500

73.5OO

3.94O .OOO

potentiële produktie 115%
237.000
39.000
3.940,000

70

Vanzelfsprekend volgt uit bovenstaande gegevens dat
het in beginsel mogelijk is een potentiële verhoging van
de produktie te veranderen in een produktieverlaging, zonder
daarbij het aantal dieren te verminderen. Deze produktie
verlaging komt in veel sterkere mate neer op verlaging van
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de produktie aan vette delen, dan op die van het eigen
lijke vlees. Door in géval III alle varkens op 70 kg uit
het produktieprooes te laten afvloeien ontstaat een
vleesaanbod dat vrijwel gelijk ie aan dat.van situatie I,
terwijl de vetproduktie daarentegen 25*000 ton lager is.In dit -extreme geval zullen de Nederlandse slagers
uiteraard niet meer in staat zijn hun klanten het meer
geprefereerde vlees van zware varkens te leveren. De
consequenties hiervan zijn moeilijk te overzien.
Deze maatregel kan dus zeer effeotief zijn, zoals
ook in de praktijk reeds is gebleken tóen er hij de zogen.
• toeslagregeling gebruik van-werd gemaakt. De toeslag op d© prijs
der liohte varkens behoeft vermoedelijk niet hoog te zijn
om het doormestén tot zwaar gewicht volledig te voorkomen»
ZoU dit het geval zijn bij. .een toeslag van 15 ct/kg, dan
vergt situatie III een bedrag van 4° millioen gulden.
Om te 'voorkomen, dat een in gang zijnde produktie
uitbreiding een niet gewenste prijsdaling oplevert, zal.
men vroegtijdig moeten ingrijpen*. Begint men pas met toe
slagen als de prijs reeds is gedaald beneden de gewenste
grens - in het geval van de varkenscyclus b,v. de evenwichtsprijs (die vermoedelijk samenvalt met de kostprijs) jdan is reeds een groot aantal varkens Zwaarder dan 70 kg.
• Bij het bovenstaande voorbeeld zou dit aantal ongeveer
400.000 stuks bedragen^ dit zijn de varkens, die in de
volgende'periodè van ca. 10 à 12 weken met een slachtgewioht van 100 kg aan de markt kannen komen. Gaat de
toeslagregeling nu werken, dan zullen de oorspronkelijk
tot zware varkens te mesten dieren reeds op de markt komen
als ze nog niet boven de 70-kgrgrens zijn. Over ca. 10 weken
is er in beginsel dus uit deze categorie een dubbel aanbod
te wachten (nl, de tot 100 kg gemeste dieren en de reeds
op 70 kg afgeleverde, die zonder toeslag nog zouden zijn
doorgeroest). Door op een té laat tijdstip te beginnen,
zal de toeslagregeling daarom niet tot gevolg kunnen heb
ben, dat prijsdaling wordt voorkomen. Dit is slechts het
geval als reeds in een vroeger stadium toeslag wordt ge
geven op liohte varkens.
Uiteraard zal hetzelfde effect kunnen worden bereikt
door middel Iran een heffing op varkens, die zwaarder zijn
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dan een "bepaalde grens, b.v, 70 kg. Aangezien het
laatstgenoemde zal plaats hebben in een periode waarin
>

"

f

de prijzen nog winstgevend zijn, béhoeft een dergelijke
heffing .uiteraard niet tot gevolg te hebben, dat de door
de- heffing getroffen producenten hun productiekosten niet
meer kunnen dekken uit de na aftrek van de heffing res
terende opbrengsten.
Heffingen en toeslagen op slachtvarkens kunnen ten
,dele dienen als alternatief t.a.v. heffing en toeslagen
op de export. Zij hebben grotendeels gelijke consequenties.
Of heffingen en toeslagen op de varkens dezelfde produktieverschuivingen t.a.v, de verhouding tussen de produktie
van lichte en zware varkens zullen opleveren, zal afhangen
van de wijze waarop de heffingen en toeslagen worden ge
staffeld voor versehil in slachtgewicht.
Evenals exportheffingen en -toeslagen zullen die op
slachtvarkens de impulsen, die de cyclische produktieschommelingen in stand houden, verkleinen. Deze zullen
echter pas helemaal .worden opgeheven, indien ook de in
vloed, die cyclische schommelingen van de buitenlandse
markt op.de binnenland.se uitoefenen, door maatregelen aan
de grens worden gecompenseerd« Dit vergt dus invoerbelem
meringen en exportheffingen en -toeslagen.
Bij gelijkblijvende vraagcurve en produktiekosten
zullen de toeslagen en heffingen -op slachtvarkens na ver
loop van tijd kunnen verdwijnen? die op de export zullen
moeten blijven bestaan, voor zover de buitenlandse markt
•-

• ?

aan cyclische schommelingen onderhevig is.
Men kan zich afvragen of het nuttig is de toeslagen
en «heffingen op slachtvarkens te willen gebruiken om
cyclische schommelingen te dempen. Zij lenen zich daartoe
slechts voor zover ze gekoppeld worden met exportheffingen
en -toeslagen, die op zichzelf reeds tot dempen van de
cyclus leiden,
-Zijn heffingen en toeslagen op slachtvarkens voor
dit doel dus overbodig, in perioden met dalende vraag of
stijgende produktiekosten zijn zij echter doelmatiger dan
de heffingen-en toeslagen op export. In een dergelijke
situatie zal nl. het binnenlandse prijspeil .van slacht
varkens hoog blijven indien extra exportsubsidie wordt
gegeven om de teelt rendabel te houden. Doch in het geval.
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dat de daarbij "benodigde middelen worden uitgekeerd
als toeslag op de producentenprijs van slaohtvarkens
zal,dé binnenlandse prijs Jager. Joannen wordèn. In dit
geval zal de binnenlandse markt een jgroter deel van de
produktie opnemen dan bij extra exportsubsidie.
Heffingen en toeslagen op slaohtvarkens beperken
het dumpingkarakter, dat verbonden is aan soortgelijke
maatregelen, indien deze alleen op export betrekking
hebben. Ze âj.n overigens uit het oogpunt van administra
tie e.d. moeilijker toe te passen dan in het exportstadium
Toeslagbonnen
Het stelsel van toeslagen op dö producentenprijzen
bij de aflevering van slaohtvarkens kan zodanig worden
gemodificeerd, dat slechts bepaalde producenten direct
van het markt- en prijsbeleid kunneft profiteren. De
overheid kan zich b.v. op het standpunt stellen, dat de
maatregelen in de eerste plaats ten doel moeten hebben,
te voorkomen dat de teelt op bepaalde bedrijven verlies
gevend wordt. Men kan daartoe aan deze bedrijven bonnen
verstrekken, die bij levering van een slaohtvarken, dat
aan bepaalde eisen voldoet, recht geven op- een toeslag.
Het aantal bonnen per bedrijf kan desgewenst worden ge
differentieerd naar bedrijfstype en -grootte, landbouw
gebied, e.d, Zoals in Denemarken gedurende de crisis der
jaren dertig het geval was, kan daarbij worden toegestaan,
dat deze bonnen worden verhandeld, terwijl men de produ
centen voorts geheel vrij kan laten bij het bepalen van
hun produktieplan.
• H e t i n Denemarken toegepaste systeem gof d e boer
recht opeen (wekelijks) door de overheid vastgestelde
prijs, die zèer winstgevend wasj de zonder bon. geleverde
varkens konden slechts^ worden afgezet tegen een eveneens
wekelijks door de overheid vastgestelde zeer lage prijs.
De bonnen hadden slechts een geldigheidsduur van twee
maanden. Het aantal in omloop gebracht bonnen wisselde
al naar gelang de exportmogelijkheden.
Dit systeem gaf aanleiding tot zeer frequente schom
melingen van verschillende grootheden; Was nl. het in een
bepaalde periode slachtrijp wordend aantal varkens hoog
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t.o.v. de in die periode geldige bonnen, dan liep de
prijs dezer bonnen hoog op. in een situatie met veel
•kaarten en weinig slachtrijpe varkens daalde de prijs
der "bonnen vrijwel tot nul. Het verschil tussen de
geldopbrengst van een met bon geleverd, varken en de
waarde van een bon had vervolgens een belangrijke in~
vloed op de pri js der "biggen5 de biggenprijs werd in
bepaalde mate hoger naarmate het bedoelde verschil gro- .
ter was. De fluctuerende "biggenpri jzen gaven aanleiding tot schommelingen in hèt aantal dekkingen. De later
hieruit resultérende wisselingen in het aantal slachtvarkens werden daarna doorkruist door de wisselingen in
het aantal in omloop gebrachte "bonnen? d-e bonnenprj. js
wisselde, etc. Dat de Varkenshouderij als geheel onder
deze omstandigheden zeer labiel was, moet in dit geval *
worden toegeschreven aan het feit, dat de toeslag niet
was afgesteld op het dekken van de produktiekosten, maar
op-.toet toekennen van een belangrijke winst. Voorts werden
de fluctuaties van de buitenlandse markt via de wisseling
van het aantal verstrekte bonnen dÜreet aan de binnen
landse markt doorgegeven. De korte geldigheidsduur van
de bonnen verscherpte deze fluctuaties.
Zou men de toeslag waarop de boer recht geeft
slechts zo hoog maken, dat de kostprijs juist wordt ge
dekt, dan zou deze vorm van toesla,g minder aanleiding
gevên tot de genoemde fluctuaties. Ook het verlengen
van de geldigheidsduur zal leiden tot een gelijkmatiger
produktieverloop, aangezien hierdoor dé invloed, die dit
ondergaat van de wisselingen in het buitenland,wordt
getemperd. Oçk het stelsel van toeslagbonnen vereist
echter aanvulling met invoerheffingen en -toeslagen om
de varkenshouderij als geheel te kunnen stabiliseren. ~
"b/2-b. Regeling van de produktie via het aantal dieren
Vergunningen voor fokken en mosten
Een van de mogelijkheden tot het beïnvloeden van
de grootte van de varkensstapel.is het in de crisisjaren
toegepaste systeem waarbij per bedrijf werd vastgesteld
hoeveel varkens mochten worden gefokt en gemest. Bij dit
systeem moet elke big worden gemerkt, het geeft veel werk,

vereist een intensieve en onaangename controle en
levert reeds daardoor ©?ot^a bezwareif op.

.

..

Het vaststellen van het aantal'te fokken biggen •
komt in feite neer op het fixeren van,het aanbod aan
slachtrijpe varkens, dat na ongeveer een jaar aan de_
markt aal komen. Stoet men -dit dpen zonder marktonder
zoek, £an is de kans niet groot, dat de genomen beslis
sing aal leiden tot -een aanbod aan- slachtvarkene, dat
'steeds tegen een lonende of.vrijwel lonende prijs kan
worden afgezet. Vrijwel steeds zal er een Naanzienlijk
verschil zijn tussen het bij een dergelijke prijs te
plaatsen aanbod en het ala gevolg Van de regulering

*-

Van het aantal dieren in werkelijkheid op de markt ko- jnende aantal. De toewijzingen zullen of te hoog zijn,
mét als gevolg : lage pei jzen, of te laag, d*w.z. hoge
prijzen voor de slàchtvarkens. Dit betekent, dat de
aet prijsfluctuaties samenhangende, impulsen tot wijzi
ging van de produktieomvang zullen blijven bestaan.
De toewijzingen zullen per bedrijf slechts zelden zo- .
danig zijn, dat- spanningen worden Voorkomen tussen de
mate waarin producenten het produktieplan op grond va»
deze impulsen zouden willen wijzigen en de veranderingen
die zij, gezien de verkregen vergunningen tot fokken en
mesten, mogen äanbrengen. In de praktijk zal. een derge
lijk systeem daardoor veel critiek ontmoeten. De toe-«
wijzingen per bedrijf ïnaken het'mogelijk bepaalde pro
ducenten in een bevoorrechte positie te plaatsen, In
dit opzicht komt het overeen met het stelsel- van toe—
N
slagbonrten. Aangezien laatstgenoemd stelsel bij de
producenten geen spanningen oproept - de teelt kan vrij-

blijven - verdient het de voorkeur boven het stelsel
van vergunningen voor fokken en mesten.
•
-w'-'
'•
• ' .7 / - • .
y
'

:• - •

V. : .

Contracten voor het aanhouden van zeugen
„Het dempen vân de cyclische produktieschommelingen
breiigt de produeentenprijs van slachtvarkens vermoedelijk
op een niveau, dat overeenkomt met de hoogte van de
kostprijs zoals die door het L.E.I. wordt berekend. Dit
is uiteraard geien aantrekkelijke situatie. -Zou men
hierin wijziging willen brengen zonder tot subsidiering
over te gaan, dart zal moeten worden getracht de teelt
zodanig te reguleren, dat er in de perioden van hoge

exportprijzen veel slaohtvarkens zijn van het op
de exportmark-ten gevraagde type en in perioden met
lage prijken maar weinig. Er zal,dus een anti cycli s che
produktie tot stand mo.eten komen. In "beginsel is deze
mogelijk.
Op korte termijn kan een produktievergroting
slechts op gang worden gebracht als aan de volgende
voorwaarden is voldaan? er moeten dekrijpe zeugen zijn
en de biggenprijs moet zo hoog zijn» dat uitbreiding
van de fokkerij rendabel is. Deze voorwaarden zijn
steeds vervuld in de winstfase van de varkenscyclus,
zelfs in tijden met teruglopende vraag of stijgende
produktiekosten en vrijwel nooit in de verlièsfase.
Evengoed als men door het wijzigen van de relatieve
rentabiliteit de slaohtvarkens in grotere mate op
lager slachtgewicht uit het produkti eproces kan laten
afvloeien, moet het mogelijk zijn het aantal worpen
per zeug te beïnvloeden«
Het ongunstige effect van tijdelijk hoge of lage
varkensprijzen kan worden getemperd door met de zeugen
houders contracten af te sluiten, die hen de mogelijk
heid ontnemen vrij over de zeugen te beschikken. Deze
contracten moeten hen uiteraard meer profijt biedeh
van de zeugenstapel dan zij - gezien het actuele ver
loop van de prijzen van biggen en vette zeugen - er
zelf van mogen verwachten indien ze er de vrije beschik
king over zouden behouden.
De gewenste anticyclische produktie is o.m. tot
stand te brengen, door een stelsel van contracten
voor het aanhouden van zeugen, dat wordt toegepast in
aanvulling op maatregelen (o.a. toeslagen/heffingen
op export) die de varkenscyclus dempen.
Deze egaliseren de producentenprijzen van slaoht
varkens en daarmee ook de biggenprijzen (die bij vrije
marktverhoudingen aanzienlijk sterker schommelen dan
de prijzen van slaohtvarkens). Hierdoor wordt in de
oorspronkelijke winstfase-van de cyclus de zeugenstapel
niet meer overmatig uitgebreid,. resp„. in de verliesfase
ingekrompen. Ook het aantal dekkingen wordt genivel
leerd en de zeugenstapel wordt regelmatig verjongd.
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Men "zal nu door periodiek met de zeugenhouders
joontraçien àf te sluiten, die het voor hen voordelig
maken de zetigenstapel Wel uit te breiden, het aantal
dekkingen kunnen verhogen in perioden waarin dit wen
selijk wordt geacht op grond van de te verwachten ontwikking van de 'buitenlandse marktsituatie. Voor zover
deze marktontwikkeling goed is beoordeeld, zal het uit
de dekkingen van contract zeugen voortkomende aanbod Van
slachtvarkens zonde» verstoring van het binnenlandse
»

prijspeil kunnen worden geëxporteerd.
, In combinatie met andere maatregelen zal het binnen
landse niveau der producentenprijzen ongeveer gelijk
zijnaan de hoogte der kostprijzen. Het dempen van de
cyclus vereist immers maatregelen aan de grens, o.m.
het afromen van hoge exportprijzen door middel van
heffingen. Dehieruit verkregen geldmiddelen kunnen
in een fonds worden verzameld en periodiek aan alle
varkenshouders worden uitgekeerd ( b. v. via het stelsel
vanverkoopbriefjes), dan wel in bepaalde mate worden
bestemd voor voorzieningen in perioden met dalende
vraag of stijgende produktiekosten.
Wórden z eugenoontraet en niet in combinatie met
andere maatregelen toegepast, dan zal het (bij goede
beoordeling van de markt) impulsen geven die de cyclus
dempen. Bit effect kan bovendien worden versterkt door
in-de periode met hoge prijken in bepaalde mate con
tract én met aeughouders af te sluiten, die het voor hen
voordeliger maken de zeugën gust te houden dan ze te
laten dekken. Het aantal contractzeügeh zal groter
moeten zijn dan de vergroting die de zeugenstapel in de
desbetreffende periode ondergaat door toevoeging van
dekrijp wordende opfokzeugjea en het aantal oudere
zeugen, dat zonder het contract systeem zou worden af
gevoerd nàar de sector mestvarkens. Verhoging van het
aantal dekkingen is dan sléchts mogelijk door- de stapel
öpfokaeugjes sterker uit te breiden. Dit vraagt tijd»
Ten gevolge van het contracténsysteem word/t het biggenaanbod na circa 4 maanden verkleind. De biggenpri j-zen
"zullen danhoget worden dan ze zonder ingrijpen zouden
zijn, Voor zover de prikkel tot vergroting van het aantal
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.dekkingen dan. nóg te sterk is, kan deze door vei—

'

groting Tran het aantal gast te houden contractzeugen

-

worden opgevangen.. Zodra in een verder deel van de
cyclus de animo -tot verhoging van de dekkingen is
verdwenen kunnen de contracten worden "beëindigd, dan
wel worden omgezet in een vorm die gericht is op ver'hoging van het aantal -dekkingen. Deze zal tot anti
cyclische produktie leiden, waardoor de contracten
die ten doel hebben de zeugenstapel te verkleinen voor
een groot deel overbodig worden.
Wordt het contractensysteem toegepast zonder aan
vulling met andere maatregelen, dan blijven de prijzen
van slachtvarkens uiteraard slechts afhankelijk van
vraag en aanbod. In perioden waarin de buitenlandse
markten een laag prijspëil vertonen, zal ook de prijs
in het binnenland laag zijn, ondanks het door verlaging
van het aantal dekkingen verlaagde binnenlandse aanbod.
In perioden met hoge prijzen in het buitenland zullen de
prijzen in het binnenland relatief laag zijn door het
uit de dekkingen van contractzeugen verkregen hoge aanbod.
Voor de producenten zal het voordeliger zijn, als het
systeem der contracten wordt aangevuld met heffingen en
toeslagen op de export, die ten gevolge hebben, dat de
binnenlandse marktprijs geheel wordt geëgaliseerd.
De mate waarin anticyclische produktie voordelig
is, hangt af van de prijsdaling die t.o.v. de ongewij
zigde aanbodverhoudingen nodig is om het verhoogde aan
bod op de'buitenlandse markt te kunnen plaatsen. Ver
moedelijk is deze zodanig, dat de anticyclische produktieschommelingen slechts een zeer beperkte betekenis
kunnen krijgen. Voor zover zij met voordeel tot stand
te brengen zijn, zullen zij uiteraard in de eerste
plaats de rentabiliteit van de varkenshouderij verhogen
en de betalingsbalans gunstig beïnvloeden. De export
industrie zal te maken krijgen met schommelingen in de
bedrijfsbezetting die tegengesteld verlopen aan de tot
dusver bestaande variaties? in perioden met hoge bui
tenlandse prijzen wordt de aanvankelijk lage export
immers verhoogd, terwijl bij lage exportprijzen het
exportkwantum wordt verlaagd.
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T.a,v. de varkenshouderij kan het contract
systeem een 'belangrijk middel zijn tót verbetering
van de kwaliteit der sïachtvarkens» aangezien het de
•

(

mogelijkheid geeft, er vo'orwaardén aan te verbinden
•inzake de kwaliteit waaraan zeug en heer moeten voldoen.
b/2-c. Begeling van de produktie door het beïnvloeden
van de produktiekosten
In beginsel kan ook gebruik worden gemaakt van de
relatie tussen de voerkosten en de omvang van de pro
duktie. Als de voerkosten ?/orden verhoogd zal immers
de produktie worden ingekrompen bij gelijkblijvende
prijzen van slacht varkens. Men zou deze verhoging b.v.
door middel van monopolieheffingen op de geïmporteerde
voedermiddelen tot stand kunnen brengen. De consequentie
van een 'dergelijke maatregel, voor zover deze via de
markt wordt geëffectueerd, i,s uiteraard dat ook de
rentabiliteit van andere dierlijke produktie in na
delige zin wordt beïnvloed, terwijl de winstgevendheid
van de produktie van voedermiddelen eer^ wijziging in
gunstige zin zal ondergaan» Deze maatregel komt daar
door niet voor toepassing in aanmerking als men alleen
de varkenshouderij wil beïnvloeden.
Conclusies
1. Indien geen markt- en prijsbeleid wordt gevoerd
levert de varkenshouderij gemiddeld over een groot
aantal jaren vermoedelijk verlies op.
2. Verliesgevende prijzen, die een gevolg zijn van de
varkenscyclus kunnen desgewenst worden voorkomen door
maatregelen die geen geldmiddelen van de overheid
- vereisen.
3. Aangezien het inkomen, dat de producenten door middel
van de varkenshouderij bereiken, door het dempen van
de cyclus enigszins wordt verhoogd, hebben zij ook
zonder toeslag uit overheidsmiddelen enig voordeel
van het voor demping noodzakelijke markt— en prijs
beleid.
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Verliezen, /die worden veroorzaakt door daling van
de vraag of stijging "yan de produktiekosten, kunnen
slechts worden opgevangen döqr maatregelen".die met
overheidsmiddelen worden gefinancierd, tenzij een
zodanig markt- en prijsbeleid wordt gevoerd"dat een
tiO.v. de "buitenlandse parkten anticyclische produktie tot stand komt.

v

Bij een zodanige anticyclische produktie zal de var
kenshouderij

op lange termijn "bezien - vermoedelijk

enigszins winstgevend worden. De uit anticyclische
produktie voortvloeiende taten maken het vermoedelijk
mogelijk desgewenst ook, inzake het voorkomen van
de door dalende vraag of stijgende produktiekosten
veroorzaakte verliezen, de daartoe noodzakelijké
maatregelen zonder overheidsmiddelen te financieren.
Een doelmatig markt- en prijsbeleid eist marktonderzoek

-Gravenhage, 28 november 19 5^

v.E.

Bijlage

KARAKTERISTIEK VAU DE VARKENSMARKT
De varkensmarkt is gekenmerkt door een sterk fluctuerend
prijsverloop. Dit is de resultante van onregelmatige en regel
matige prijsbewegingen. Laatstgenoemde zijn meestal te onder
scheiden in seizoenfluctuaties, periodieke schommelingen
met een periode van 2-4 jaar (de bekende varkenscyclus)
en een trendmatig verloop. Het fluctueren van het prijs
verloop moet ten dele -worden toegeschreven aan invloeden
van de vraagzijde, deels aan die van de aanbodkant.
a. De vraagkant
Aan de vraagzijde gaat het vooral om wisselingen in het
gemiddelde inkomen per hoofd, in de inkomensverdeling en in
de getalssterkte van de bevolking. Voorts kunnen autonome
wijzigingen in consumentenvoorkeur van "betekenis zijn. Snelle
wijzigingen zullen zich hoofdzakelijk voordoen t.a.v. het
gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking. De andere
faktoren zullen vermoedelijk slechts aanleiding geven tot
geleidelijke verschuivingen in de vraag naar varkens. Dit
geldt zowel voor de binnenlandse markt als voor de export
markten»
Al zal de vraag bij gelijkblijvende conjunctuur weinig
of geen snelle wijzigingen ondergaan, in de loop van het jaar
zullen ook dan fluotuaties in de vraag voorkomen. Mede onder
invloed van de huisslachtingen is de vraag in het najaar
groter dan gemiddeld over het gehele jaar het geval is. In.
de eerste helft van het jaar is de vraag daarentegen kléiner
dan het jaargemiddelde. Deze fluctuatie is voor een deel
bepalend voor het seizoenverloop der varkensprijzen.
Zolang de algemene conjunctuur betrekkelijk stabiel blijft,
zullen de oorzaken van snelle sohommelingen der varkensprijzen hoofdzakelijk gezocht moeten worden aan de aanbodzijde.
Indien eohter het inkomen in een kort tijdsbestek een belang
rijke daling ondergaat, zal vermoedelijk ook de prijs van
slachtvarkens - bij gelijkblijvend aanbod - aanzienlijk dalen.
b, Prijs- en inkomenselasticiteit
De inkomenselasticiteit en de prijselasticiteit van de
vraag naar varkensvlees zijn beide hoog,. In het kleinhandels
stadium waren zij onder de vooroorlogse verhoudingen in ons
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land resp. + 2,5 en -2,1 (Tinbergen). Be vraag naar slachtvarkens zal evenwel veel minder elastisch zijn, omdat
varkens niet alleen vlees leveren, maar ook spek. En de
vraag naar spek voor direkte consumptie is "waarschijnlijk
gekenmerkt door lage elasticiteitenj die voor industrieel
verbruik vermoedelijk ook. (Geen resultaten van Nederl.
onderzoekingen beschikbaar.) Op grond van Amerikaanse
en Duitse gegevens is de inkomenselasticiteit van de
vraag naar slachtvarkens in het stadium af bedrijf voor
Nederland hoogstens te steilen op + 0,7 à 0,8} de
prijselasticiteit op ca. -0,7 à-0,8.
Lichtere slachtvarkens zullen hogere elasticiteiten
hebben dan zware, daar zij relatief meer vlees en minder spek
leveren.
c. Substitutie-elasticitcit^
De faktoren die aan de aanbodzijde invloed uitoefenen
op de prijs van slachtvarkens zullen niet slechts gezocht
moeten worden in het varkensaanbod doch vermoedelijk ook
in het aanbod van rundvee. Het ligt voor de hand te ver
onderstellen, dat varkensvlees en andere vleessoorten
(m.n. rundvlees) goed substitueerbaar zijn. Wijzigingen
in de aanbodsituatie van een dezer vleessoorten zou dan ook
van invloed moeten zijn op het prijsverloop der andere. Uit
gegevens van Tinbergen (Econometrie 1949) blijkt, dat een
•wijziging in de prijs van rundvlees vrijwel geen effect
heeft op de vraag naa.r varkensvlees. Omgekeerd is er
echter wel invloed.
Vraagelasticiteit t.o,v.
rundvleesprijs
varkensvleesprijs
Eundvlees
Varkensvlees

- 1,5
0

+1,0
"2,1

Bader onderzoek lijkt hier gewenst. Bij onderzoekingen
over andere landen is nl. gevonden dat de rundvleesprijs
wel van invloed is op de vraag naar varkensvlees (Schultz,
U.S.A,I Wold, Zweden), Verder onderzoek voor Nederland
zou niet beperkt moeten blijven tot de vraag naar vlees;
ook die naar spek zou ond-erzocht moetan worden.
d. Het aanbod van substitutieproâukten
Hoewel het effect van wijzigingen in het aanbod van

1) Hierbij had ook moeten worden vermeld de vervangings-elasticiteit
voor de Nederlandse uitvoer op buitenlandse markten. Vermoedelijk
bedraagt deze voor bacon op de Engelse markt -2 à -3.
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substitutieprodukten Mer voorlopig "buiten "beschouwing
blijft, zij erop gswezen dat do potentiële wijziging in
het aanbod van rundvlees zeer groot is» Indien de ge
woonlijk als nuchtere kalveren voor de slacht aangeboden
dieren na vetgeweid te zijn worden afgeleverd bij een
slachtgewicht van bijv. 25O kg, geeft dit nl„ maximaal
een verhoging van het rundvleesaanbod van ca» ï^OcOOO
ton per jaar of meer dan 40/0 van de totale varkensvleesproduktie van ons land.
e. De relatie tussen marktprijs en aanbod van slachtvarkens
Bij een vraagcurve met een gemiddelde elasticiteit van
-0,7 à —Öy8

zal een fluctuerend aanbod van slachtvarkens

op een vrije markt bij overigens gelijke omstandigheden
uiteraard gepaard gaan met grotere prijsfluctuaties dan
die van het aanbod zelf. Vooral bij een produkt als
slachtvarkens zal een prijsschommeling kunnen leiden tot
een verdere schommeling van het aanbod. Zal de veronder
stelde wisseling in het aanbod gepaard gaan met een gelijk
tijdige wijziging van de prijs5 laatstgenoemde kan pas na
een bepaalde vertraging leiden tot een wijziging van het
aanbod.
Natuurlijk kan de producent besluiten zijn slachtvarkens
in sneller of trager ten.po aan de markt te "brengen. Hij
kan daardoor aanvankelijk meer resp. minder gewicht aan
vlees aanbieden dan bij constante aanvoer. Maar versnelde
of vertraagde aflevering

aal

tot gevolg hebben dat in

een later stadium minder resp« meer varkens (en een kleiner
resp. groter gewicht aan vlees) moeten worden aangeboden»
dan bij een ongewijzigd leveringstempo het geval zou zijn»
Het tempo van aanvulling met jonge dieren is op korte
termijn immers niet afhankelijk van het tempo waarin rijpe
slaohtvarkens worden afgezet. Aangezien versnelde levering
neerkomt op het leveren van jongere, dus lichtere dieren
en vertraagde aflevering het afleveren op zwaarder slacht
gewicht tengevolge heeft, wordt een aanvankelijk groter
aanbod spoedig achterhaald door een in sterkere mate
verkleind aanbod en omgekeerd een aanbod dat aanvankelijk
kleiner wordt gehouden aoor een in steilere mate vergroot
aanbod. Een wijziging van het aanbod kan pas een blijvend
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effect opleveren als het voortvloeit uit vergroting of
verkleining van de aanvulling van de varkensstapel. En
dit vergt tijd. Pas na vergroting van de zeugenstapel kan
het aantal dekkingen belangrijk -worden vergroot en deze
vergroting resulteert pas in een groter aanbod van slachtvarkens na een tijdsverloop» dat wordt bepaald door d©
draagtijd van de zeug en door de duur van opfok- en mestpericde der slaohtdieren.
Voor zover het verschil in marktprijzen van varkens
van verschillend slaohtgewicht niet zodanig is, dat het
voor de producenten voordelig is de varkens in meerdere mat©
op lager gewicht af te zetten dan gebruikelijk is, zal ook
het verkleinen van het aanbod gepaard gaan met een vertraging
van vrijwel gelijke duur als zich bij uitbreiding voordoet.
Een lage prijs heeft dus pas na zekere tijd een laag
aanb,od te»gevolge. Bij gelijkblijvende vraag resulteert
hieruit een hoge prijs, die Weer met een vertraging aan
leiding geeft tot een groot aanbod. Komt dit grote aanbod
aan de markt, dan wordt de prijs weer laag en het gehele
proces herhaalt zich. Zolang de actuele marktprijs be
palend is voor het in gang zetten van een aanbodwijziging,
blijft de prijs- en aanbodfluctuatie doorgaan.
Deze tegengestelde beweging van aanbod en prijs van
slaohtvarkens - de varkenscyclus - verloopt in de praktijk
blijkbaar volgens het oontinue "Cobweb"-patroon. De gemiddel
de jaarprijs varieert volgens de vooroorlogse verhoudingen
in Uederland gedurende perioden met een van jaar tot jaar
vrijwel constant blijvende vraagcurve ongeveer tussen 80
en 120fo van de over een langjarige periode gemiddelde prijs.
Het aanbod van slaohtvarkens sohommelde daaraan tegen- gesteld ongeveer tussen 115 en 85^ van het gemiddelde aanbod.
f. Dè structuur van de produktiekosten van slaohtvarkens
De nauwe samenhang tussen prijs en aanbod van slachtvarkene is een gevolg van de structuur van de produktie
kosten. De varkensmesterij is nl, gekenmerkt door produktie
kosten die grotendeels uit directe kosten bestaan. Slechts
20fo van de totale produktiekosten van baconvarkens (incl.
het per big berekende aandeel in de kosten van de zeug)
.ia als indirecte kosten te beschouwen. De post directe
k o s t e n b e s t a a t g r o t e n d e e l s u i t v e e v o e r ( n l . ca*9Cf/o).
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Door het grote aandeel van de voederkosten is men
de efficiency" gaan "beoordelen naar de verhouding tussen het
aantal voedereenheden dat verbruikt wordt per kg groei
der varkens. Deze verhouding wordt meestal berekend voor
de gewichtsvermeerdering tussen de stadia 8-weekse big
en slachtrijp varken. Het is uiteraard eveneens mogelijk de
verhouding te berekenen uitgaande van het totale voederverbruik (inclusief het per big benodigde voeder van de
zeug, over de periode tussen het dekken van de zeug en het
spenen van de biggen) en het slachtgewicht per varken. Deze
laatste berekeningswijze sluit beter aan bij de maatstaf
dié gebruikt kan worden voor het beoordelen van de renta
biliteit van het varkensmesten, nl, de verhouding tussen de
prijs van het varken (per kg koud geslacht gewioht) en de
gemiddelde prijs van het voederrantsoen (per voedereenheid).
g. Input-outputverhouding
Volgens het kostprijsrapport 169 vergt de produktie van
een baeonvarken in totaal (dus incl, de big) een input van
5,5 voedereenheid per kg gesl, gewicht. Bij uitsluitend meelvoedering volgens de gebruikelijke rantsoenen komt dit vrijwel
overeen met een verbruik van 5>5 kg voeder. Uit dé

praktijk-

gegevens blijkt dat de spreiding van het als gemiddelde
per bedrijf berekende vosderverbruik aanzienlijk is. Op de
Nederlandse selectiemesterijen is het voederverbruik ca. 10fo
lager dan in het kostprijsrapport is aangehouden (althans
voor het traject big-baconvarken). Voorts zou het voederverbruik bij Deense selectiemesterijen zelfs 20% lager zijn
dan in de kostprijsberekening van het L.E.I, is aangehouden.
Anderzijds is het voederverbruik op een groot aantal gewone
bedrijven aanzienlijk hoger dan de norm van het meergenoemde
kostprijsrapport. Vermoedelijk geven de frequentiecurven
van de volgende grafiek voor ons land een bruikbare bena
dering van de spreiding in het voederverbruik (totaal aantal
kg voeder per kg gesl, gewicht) bij de produktie van baconvarkens.
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In ixet "bovenste deel van deze figuur zijn twee frequen
tiecurven getekend. De linkse heeft "betrekking op het
voederverbruik per kg geel, gewicht. De schaalverdeling op
de horizontale as geeft de grootte van deze verhouding
aan voor de verschillende dalen van de frequentiecurve. Het
linker deel van deze curve "begint "bij de input-outputverhouding die naar schatting overeenkomt mât het huidige
peil van het vaederverbruik hij Deense selectiemesterijen.
Rechts eindigt de linkse curve bij het voederverbruik dat
volgens raming nodig is op de minst efficiënte Nederlandse
bedrijven. De top van de curve valt samen met de inputoutput verhouding van kostprijsrapport 169 (zie verticale
li jn a )«
Beohts van eerstgenoemde is een tweede curve getekend.
Deze is bedoeld om - bij wijze van globale benadering - weer
te geven hoe de spreiding van de totale produktiekosten van
baoonvarkens ongeveer zal zijn. Hierbij is uitgegaan van de
veronderstelling, dat de bedrijven slechts verschillen
vertonen t.a.v. het voederverbruik en niet t.a.v. de andere
kostenelementen. Door de geldswaarde van de totale kostprijs
te delen door de kg-prijs van het voederrantsoen werd de
kostprijs uitgedrukt in kg voer.

De top van de rechtse curve valt uiteraard, samen met
de door het L.E.I, berekende kostprijs van baconvarkens
(zie de verticale lijn e).
Dat een wijziging in de prijsverhouding der kostenelementen tea gevolge zal hebben dat de rechtse curve op een
andere plaats moet worden getekend wordt hier huiten be
schouwing gelaten,
h. Vleesprijs en voerprijs
In het bovenste deel van grafiek 1 zijn voorts nog
enkele verticale lijnen getekend, ni, b, c, d en f. Evenals
de kostprijs kan worden uitgedrukt in kg voer, kan ook de
marktprijs deze omrekening ondergaan. Bij gelijkblijvende
voerprijs gaat de verhouding vleesprijssvoerprijs uiteraard
op en neer met de vleesprijs. Wordt het prijsverloop van de
vooroorlogse varkenscyclus op deze wijze omgerekend, dan
komt het hoogste prijsnivreau der varkens overeen met een
verhouding van ca. 8 en het laagste met ca. 6'. Hogere
waarden dan 8 zijn door Hartmans (L.E.I.-nota 80) niet
gevonden, lagere dan 6 echter wel5 in de crisisperiode der
jaren dertig zelfs een waarde van 4,7!

Uitgedrukt in de

prijs van het voeder schommelden de prijzen van slachtvarkens
per kg geslacht gewicht vóór 1940 dus meestal tussen de in
grafiek 1 met b en f aangegeven punten. Lijn f geeft" tevens
de verhouding aan die 'thans meestal bestaat tussen de door
de Overheid vastgestelde richtprijs voor baconvarkens en de
prijs van het voeder.
Aangezien bij een verhoudingsgetal kleiner dan 7 een deel
van de varkenshouders zelfs de voederkosten niet meer volledig
vergoed krijgt, is het duidelijk dat een zodanig ongunstige
prijsverhouding aanleiding geeft tot inkrimpen van de
varkensstapel. Omgekeerd geeft een verhoudingsgetal tussen
7 en 8 ook minder efficiënte producenten uitzicht op ver
goeding van een deel der indirecte kosten. Van dergelijke
gunstige prijsverhoudingen zal men dus teeltuitbreiding
mogen verwachten.
Uit het verloop van de dékkingen en de daaruit voort
vloeiende wijzigingen in het aanbod van slachtvarkens moet dus
zijn af te leiden dat verhoudingscijfer& lager dan een bepaalde
waarde aanleiding geven tot inkrimping en hogere verhoudings,-
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cijfers tot uitbreiding van de varkensstapel. Deze samen
hang is voor de Nederlandse omstandigheden nog niet onder
zocht. In Amerika is echter uit onderzoek van de wijzi
gingen in de omvang van de varkensstapel en van de zgn.
hog-corn ratio (vleesprijs per 100 lbs. levend gewicht:prijs
van 1 "bushel maïs) gebleken, dat het omslagpunt tussen in
krimpen en uitbreiden daar gelegen is bij de waarde 12.
Uit omrekening tot de in deze nota gebruikte vleesprijsvoerprijsverhouding blijkt het Amerikaanse omslagpunt eveneens
ongeveer de waard© 7 te hebben.
Uit nota 80 van het L.E.I. is af te leiden dat het
omslagpunt in de crisisperiode in He derland zelfs lager
was dan 7 en ca, 6,5 bedroeg. Het in de grafiek tussen
d© lijnen c en d gearceerde traject geeft het grensgebied
tussen inkrimpen en uitbreiden van de varkensstapel aan
voor de vooroorlogse situatie.
i. Omslagpunt en kostprijs
Tot dusver is nog slechts gesproken over het voederverbruik en de produktiekosten van baconvarkens (slachtgewieht ca.68 kg). -De meeste varkens in Nederland worden
eohter geslaoht op zwaarder gewicht (slaehtgew. ca,100 kg).
Over voederverbruik en produktiekosten van dit type slaohtvarkens zijn helaas geen recente gegevens bekend. Vermoedelijk
mag worden aangenomen dat de produktiekosten van dit type
oa, 6 à lia lager zijn dan die-van baconvarkens. Uitgedrukt
in de voerprijs komt de kostprijs dan neer op de waarde ?
(althans bij de huidige prijzen der kostenelementen). Lijn d
van grafiek 1 geeft vermoedelijk ook de gemiddelde totale
kostprijs aan van slagersvarkens, Als deze in de voerprijs
uitgedrukte kostprijs overeenkomt met die van de vóór 1940
aan de markt komende slachtvarkens zou het vooroorlogse
omslagpunt tussen uitbreiden en inkrimpen van de varkensstapel
dus vrijwel samenvallen met de toenmalige gemiddelde totale
kostprijs.
Hét is uiteraard mogelijk, dat het omslagpunt in de
loop van de tijd verschuift, ook al blijven de producenten
het in gang zetten van produktiewijzigingen richten op het
actuel© prijsverloop. Indien de hoeveelheid per eenheid
Produkt banodigd voer daalt, zal de vraagcurve en daarmee
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het omslagpunt vermoedelijk verschuiven naar een lagere
verhouding tussen vlees- en voerprijs, Zou door wijziging
van het type slachtvarken de input-outputverhouding on
gunstiger worden s "bijv,- door lichtere slachtvarkens te gaan
leveren, dan zal de grens tussen inkrimpen en uitbreiden
vermoedelijk naar een hogere vleesprijssvcerprijsverhouding
verschuiven. Om deze reden is het waarschijnlijk, dat het
omslagpunt bij de produktie van baconvarkons ongeveer zal
liggen bij een vleesprijssvoerprijsverhouding van 7 S 5Nader onderzoek op dit punt is gewenst.
j. Voederkosten
Bij de varkenscyclus spelen vleesprijs en voerprijs
beide een rol. Of een bepaalde vleesprijs al of niet
verliesgevend is, hangt vooral af van de voerprijs. Tot dusver
is over de cyclus steeds gesproken alsof de voerprijs constant
•was en slechts de vleesprijs varieerde. Ook de verhouding
tussen kostprijs en voerprijs is eenvoudigheidshalve constant
verondersteld.
Wijzigt de voerprijs zilhwel, daït-is oliede verhouding
kostprijsîvoerprijs aan wisselingen onderhevig. Bij stijging
van de voerprijs en gelijk blijven van de prijzen der
overige kostenelementen wordt deze verhouding uiteraard
kleiner en bij dalende voerprijzen groter. Dit betekent,
dat de vleesprijzen minder sterk behoeven te stijgen dan de
voerprijzen, om de rentabiliteit gelijk te laten blijven
of - bij dalende voerprijzen - minder sterk moeten dalen.
De stippellijn in grafiek 2 geeft de verhouding kostprijs-?
voerprijs weer bij een variatie der voerprijzen tussen 80 en

12Cf/o van het gemiddelde en gelijkblijvende prijzen der
overige kostenelementen.
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In grafiek 2 is tevens voor verschillende niveaus
van vleesprijzen aangegeven hoe de verhouding vleesprijsvoerprijs zic'h wijzigt*als de voerpri js van 80 tot 120$ van
gemiddeld varieert.
De grafiek is verder gebaseerd op de veronderstelling,
dat bij gemiddelde vlees- en voerprijzen zowel de kostprijs •*>
voerprijs als de vleesprijs - voerprijsverhouding 7

737

- 11-

bedraagt» Het gebied boven de stippellijn is dus gekenmerkt
door winstgevende, het onder de stippellijn gelegen deel
door verliesgevende vleespri js-voerpri jsverhoudingen.- De
verhouding vleesprijssvoerprijs'varieert veel sterker bi3
wisselende voerprijzen dan de kostprijs svoerprijsverhouding.
Bij lage voerprijzen zijn zelfs zeer lage vleesprijzen nog
rendabel; bij hoge voerprijzen is echter nauwelijks bij
zeer hoge vleesprijzen -winstgevende produktie te verwachten,
k. De grootte van het aanbod en de rentabiliteit
Of het omslagpunt al of niet precies samenvalt met
de gemiddelde totale kostprijs doet niet af aan het feit,
dat een aanzienlijk deel van de varkensoyclus verliesgevend
zal zijn en een ander deal winstgevend voor de gemiddelde
producent. Een raming van het verloop van aanbod en prijzen^
resp. totale geldswaarde en totale produktiekosten, in
grafiek 3a en 3b.
Grafiek 3a geeft het verloop van dë vraag en aanbod
curve, veronderstellende een lineaire samenhang tussen aanbod
en prijs met een gemiddelde prijselasticiteit van -0,75
en eenzelfde verband tussen prijs en aanbod met een gemiddelde
elasticiteit van + 0,75« Een aanbod van bijv. 85^ van het
gemiddelde, a,, op de aanbodcurve, geeft een prijs van 120fo
van het gemiddelde, p^ op de vraagcurve. Een prijs p^ jjeeft
een aanbod

deze een prijs p 2 , enz.

Op de vraagcurve zijn tevens aangegeven de punten die
prijzen opleveren, waarvan verondersteld wordt dat ze over
eenkomen met de totale kostprijs resp. de voerkosten van slagers
varkens per kg slachtgewicht. Bij een produktieomvang van
ca. 95 1o van het gemiddelde wordt volgens de aangenomen ver
houdingen een prijs verkregen die juist de totale kostprijs
van baconvarkens dekt. Een aanbod gelijk aan het gemiddelde
dekt de totale kostprijs van slagersvarkens, terwijl een
uitbreiding van het aanbod tot 1205& een prijs oplevert die
nog juist de voerkosten van baconvarkens dekt. Er is geen
raming gemaakt van het punt waar de voerkosten van slagersvarkens nog juist door de prijs der varkens worden gadekt.
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Uit aanbod en prijs resp. produktiekosten is de
waarde van de totale opbrengst en de totale produktie
kosten "berekend. De opbrengstwaarde blijkt maximaal te
zijn bij 85$ van liet gemiddelde aanbod. Bij een nog
kleiner aanbod loopt de totale opbrengstwaarde terug, bij
een groter aanbod eveneens. Het verloop van de v;aarde van
de totale productiekosten is rechtlijnig verondersteld
(20$ constant en 80$ variabel) t»o»v. de grootte van bet
aanbod» De lijn, die bet verloop van de produktiekosten
van slagersvarkens aangeeft snijdt de opbrengstcurve bij de
aanbodindex 100, Bij een regelmatige fluctuatie van het
aanbod tussen 85 en 115$ van het gemiddelde geeft het
verloop van kosten en opbrengsten uiteraard gemiddeld aanleiding
tot een verlies. Een aanbod van 100$ gaat weliswaar gepaard
met een opbrengst die de kosten precies dekt, maar bij een
groter aanbod neemt het verlies in sterkere mate toe. dan
de winst bij kleiner aanbod.
1. Het effect van nivellering der aanbodfluctuaties
Het stabiliseren van het produktieverloop op een aan
bodniveau gelijk aan of kleiner dan het gemiddelde zal dus
het verlies verkleinen of - bij kleiner aanbod dan het
cyclusgemiddelde - het verlies zelfs in een winst doen
omslaan. Zolang de producenten op de actuele marktprijs
kunnen reageren volgens de aangenomen aanbodcurve en dit
ook inderdaad doen, is stabilisatie uiteraard alleen
mogelijk bij de evenwichtsprijs. Voor slagersvarkens ver
moedelijk dus bij een vleesprijs^voerprijsverhouding van 7«
De betekenis van een stabilisatie op de evenwichtsprijs
als mogelijkheid voor het verbeteren van de rentabiliteit
moet eohter niet worden overschat. Een regelmatig tussen
85 en 115 fluctuerend aanbod levert in vergelijking met
een constant aanbod van 1C0 slechts een 1,3$ lagere opbrengstwaarde, althans bij do tot dusver aangenomen vraagcurve.
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Aanbod.
85
90
95
100
105
110

115
Totaal
Gem.

700

100

Marktprijs

Geldswaarde v.h.aanbod

120
113,3
106,7.
100
93,3
86,7
80
700,0
100

102
102
101,4
100
98
95,4
92
690,8
98,7

De varkensoyolus komt echter niet slechts in Nederland
•voor maar ook elders. Vóór 194° verliepen de cycli(volgens
nota 80 van het L.E.I.) zelfs vrijwel synchroon. Uit gegevens
over het prijsverloop van slaohtvarkens sinds 1950 valt
volgens een recente nota van het Min, van L^V» en V. op te
maken dat ook thans in verschillend© landen weer cyclische
prijsschommelingen voorkomen.
Aangezien Nederland als exportgebied van varkensvlees
met enige van deze landen in verbinding staat, is het in
beginsel mogelijk een hogere geldopbrengst der varkens
te bereiken door anticyclisch te gaan produoeren. Zou het
verloop der marktprijzen hierdoor niet gewijzigd worden,
dan zou bij gelijk aanbod als in het eerder gegeven voorbeeld
de gemiddelde waarde van de produktie worden verhoogd van
98,7 tot 101,3$ van het langjarig, gemiddelde.
Aanbod
85

Totaal
Gem.

90
95
100
105
110
115
7OO
100

Marktprijs
80,—

86,7
93,3
100,106,7
113,3
120#7OO,100,-

Geldswaarde v,h,aanbod
68,—
78,88,6
100,112,124,6
138.709,2
101,3

m. Seizoenfluctuatie van het aanbod
In verband met de schommelingen in de prijzen der
slaohtvarkens is reeds gewezen op de seizoenfluctuaties in
de vraag. Uit het in L.E.I.-nota 80 vermelde vooroorlogse
seizoenpatroon van de prijzen blijkt, dat de maanden aug.
t/m dec. gekenmerkt zijn door hogere prijzen en de overig®
maanden door lagere prijzen dan het jaargemiddelde. De
prijsindices variëren volgens dit onderzoek echter slechts
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tussen 94 en 106. Of deze fluctuatie ook thans nog "bestaat
is niet onderzocht.
Het seizoenpatroon van de aanvoer in de jaren vóór
I94O is destijds niet in het onderzoek betrokken. De cijfers
over het verloop der slachtingen sinds 195^ geven echter
de indrUk, dat de aanbodfluctuaties van slachtvarkens een
seizoenpatroon volgen dat tweetoppig is, nl, een top
omstreeks maart en een in oktober. Het naoorlogse verloop
der dekkingen is hiermee in overeenstemming. Dit vertoont
ook twee toppen, nl. in mei en november. Vermoedelijk zal
het seizoenverloop van het aanbod van slachtvarkens vóór
1940 ook toppen hebben gehad in voor- en najaar.
Als laatstgenoemde veronderstelling juist is, ging de
voorjaarstop destijds gepaard met lagere slachtvarkensprijzen en de najaarstop met hogere prijzen dan het jaar
gemiddelde.
Vermoedelijk zou het prijsverloop gelijkmatiger zijn
geworden door een zekere overheveling van het aanbod van
voorjaar naar najaar. De totale waarde van het aanbod per
jaar zou door een dergelijke egalisatie vermoedelijk met
minder dan 1fo zijn verhoogd. Dit is een verhoging die niet
veel betekent indien ook de produktiekosten aan seizoenfluctuatie onderhevig zijn, die een hoogtepunt heeft in het na
jaar en een laagtepunt in het voorjaar.
Aangezien geen gegevens over het verloop der produktie
kosten beschikbaar zijn, moet op dit punt worden volstaan met
het vermelden van enkele overwegingen. Verschuiving van het
aanbod kan slechts gerealiseerd worden door verschuiving van
de dekkingen, met name verhoging van de nazomerdekkingen en
verlaging van de voorjaarsdekkingen. Aangezien de slacht
varkens verkregen uit de najaar sdekkingen gemiddeld hogere
prijzen opleveren dan de slachtvarkens der voorjaarsdekkingen
zou men bij gelijke produktiekosten mogen veronderstellen, dat
ook de prijzen der biggen die voortkomen uit de najaars
dekkingen hoger zullen zijn dan die der voorjaar sdekkingen.
Dit is echter niet het gevalj integendeel, de prijs der uit
de najaarsdekkingen geboren biggen is gemiddeld zelfs lager
dan die van biggen uit voorjaarsworpen. Blijkbaar is er dus
inderdaad verschil in produktiekosten. Uader onderzoek is
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nodig om op te sporen wat daarvan de oorzaak is.
n. Het prijsverloop van slagersvarkens
De grafieken 4 en 5 geven een "beeld van bet prijsverloop
van slachtvarkens t.o.v. de voerprijs. In grafiek 4 is het
verloop aangegeven van het verschil tussen de producentenprijs
der slagersvarkens en de waarde van 7 kg voeder (basis
verbruikersprijzen) over de periode 1929/395 in grafiek 5
1^
wordt de periode 1952/56 behandeld
.In deze grafieken
zijn tevens de lijnen aangegeven die het verloop aangeven
van.de waarde van verschillende hoeveelheden voeder t.o.v.
de nul-lijn, die betrekking heeft op de waarde van 7 kg voederDe slagersvarkens zijn als uitgangspunt gekozen, omdat het
grootste deel van het aanbod afkomstig is van dit type
slaohtvarken»
Uit grafiek 4 blijkt, dat de verhouding vleesprijs *•
voerprijs na 1929 pas weer in 1939 gedurende vrij lange tijd
hoger was dan 7i1. Het grootste deel van deze periode was
de verhouding abnormaal laag, herhaaldelijk zelfs lager
dan 611. De jaren 1929 t/m 1932 geven een zeer afwijkend
beeld te zien. In het begin van 1929 ondergaat de verhouding
vleesprijs-voerprijs een zeer sterke stijging en komt zelfs
hoger dan 9*1» De vleesprijzen waren in dit jaar juist
op een hoogtepunt en bleven aanvankelijk vrij stabielf
de voerprijzen daalden in de loop van 1929 echter zeer sterk.
In 1931/32 is het beeld omgekeerd. De voerprijzen waren
toen al op een zeer laag niveau en bleven relatief stabiel,
terwijl de vleesprijzen zo sterk daalden, dat de verhouding
vleespri js-<»voerprijs zelfs tot 4*1 terugliep.
Grafiek 5 toont aan, dat de onderhavige verhouding van
1952 t/m 1954 zeer gunstig was, nl, vrijwel steeds hoger dan
7*1. In 1955 kwam een terugslag voor5 de verhouding daalde
toen tot 6:1. In de herfst van 1955 werd de situatie ^areer
iets gunstiger, doch de 7*1 grens werd niet bereikt, ook niet
in het eerste deel van 1956.
1) De grootte van dit verschil kon - althans als globaal
cijfer - zçnder veel rekenwerk worden overgenomen uit L.E.I.-nota
58 en documëritàtiemateriaal van het Produkts chap voor Vee en
Vlees. Het berekenen van de verhouding vleesprijs»<voerprijs
gaf meer werk en is daarom achterwege gelaten.
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Het totale aantal slachtingen beliep in 1952 t/m
1955 resp. 2,68, 3,08, 3,16 en 3,70 miljoen^ in het
eerste halfjaar van 1956 zelfs 2,01 miljoen. In 1955/56
was het aantal ca«, 25i° hoger dan in 1953-1954« Bij gelijk
blijvende vraag naar varkensvlees en een vrije markt zou
een dergelijke stijging vermoedelijk reeds eerder tot
prijsdaling hebben geleid» Het is de vraag, of deze prijs
daling groter zou zijn geweest dan de daling die zich op
een later tijdstip in werkelijkheid voordeed. Een onder
zoek naar het effect van de faktoren die hier van invloed
zijn geweest (o.m. de maatregelen van het Produktschap
voor Vee en Vlees) lijkt zeer gewenst.
0. Exportprijzen van varkensvlees en importprijzen van
voeder
Aangezien het grootste deel (ca. 2/3) van het in
Nederland voor de produktie van slachtvarkens benodigde
voeder moet worden geïmporteerd zou het gewenst zijn,
een overzicht te hebben van het verloop tussen.de ver
houding van de met de exportprijzen van varkensvlees
overeenkomende producentenprijzen van slachtvarkens en
de op vrije import gestelde verbruikersprijzen van het
voeder. Hieruit zou kunnen worden afgeleid of het vaak
voorkomt, dat de exportprijzen van vlees t.o.v. de im
portpri jzen van voeder zo laag zijn, dat veredeling van
importvoeder nationaal bezien verliesgevend is. Vermoe
delijk is de hier bedoelde verhouding slechts zelden
lager dan 5>5 s 1« Als dit juist is, zal het niet vaak
voorkomen dat veredeling van importvoeder nationaaleconomisch onrendabel is.
p. Conclusie
1. De rentabiliteit van de varkenshouderij is op bevre
digende wijze te karakteriseren door de verhouding tussen
de producentenprijs van slachtvarkens (per kg geslacht
gewicht) en de verbruikersprijs van het voeder. De ver
houding 7:1 geeft vermoedelijk een bruikbare benadering
van de grens tussen verlies en winst.
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2. Bij een vrije markt is het blijkbaar normaal, dat
deze verhouding' met een periode van 2-4 jaar heen en
weer pendelt tussen 6s1 en 8tl. Sterk dalende voederprijzen gaan gepaard met een verhoging van de verhou./

ding vleesprijssvoerprijs, die tot 10:1 kan oplopen;
sterk dalende vleesprijzen daarentegen met een verla
ging tot 4sl.
3. Aannemende dat de varkenscyclus gekenmerkt is door
een periode van 3 jaar en een "normale" schommeling van
de verhouding vleesprijssvoerprijs tussen 6 en 8, kan
het verlies dat de varkenshouderij bij de huidige prijs
verhoudingen oplevert in hst ongunstige deel van de
cyclus voor Nederland vermoedelijk worden gesteld op
85 à 90 miljoen gulden, In het gunstige deel van de
cyclus bedraagt de winst 65 à 70 miljoen gulden. Per
drie jaar resulteert dan een saldo (verlies minus winst)
van ruim 20 miljoen gulden verlies of ongeveer 1,3$ van
de totale waarde van de per drie jaar geproduceerde
slachtvarkens. Is de golflengte van de cyclus 2 jaar,
dan zal het Verliessaldo per 2 jaar ca.15 miljoen gulden
bedragen,
4. De seizoenfluctuaties van prijzen, aanbod en produktiekosten van slachtvarkens resulteren vermoedelijk niet
in een belangrijke seizoenschommeling inzake de renta
biliteit van de varkenshouderij. Het ongunstige effect
van de seizoenschommelingen der vleesprijzen wordt waar
schijnlijk voor het grootste deel gecompenseerd door een
seizoenfluctua'tie van de produktiekosten.
•5* Het grootste deel van het in Nederland voor de produktie van slachtvarkens benodigde voeder moet worden
geïmporteerd (ca. 2/3). De veredeling van importvoeder
is nationeel-economisch bezien vermoedelijk niet vaak
ver1i e s gevend,
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