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WOORD VOORAF

Sedert de oorlog zijn talloze pogingen in het werk gesteld om Europa,
dat jammet genoeg alleen nog maar het Westelijk deel van Europa om-
vat, te organiseren. Wanneer in de evolutie van dit streven een alge-
mene tendens tot eenwording valt te constateren, is dit vooral te danken
aan histarische omstandigheden. Men kan twee soorten van Europese
eeaheidspogingen onderscheiden:

Vooreerst die, welke onder de impuls en de diuk van Amerika zijn
ontstaan. Het Marshall-plan was aanlei.ding tot een emnomische samen-
werking, die leidde tot de oprichting van de Organisatie voor Európese
Economische Samenwerking, kortweg O.E.E.S. gencemd. In dit ver-
band moet ook de militaire samenwerking worden vermeld. Deze is
omschreven in het Pact van Brussel, dat fiet werk is van de vijf landen,
die de Westelijke Unie hebben gevormd, waaruit naderhand het Atlan-
tische pact is voortgekomen.

Vervolgens de eenheidspogingen van zuiver Europees karakter, die
spontaan hebben geleid tot de oprichting van de Raad van Europa.
Tenslotte zijn in het economische kader regionale organisaties opgezet
of ontworpen, zoals b.v. de Benelux, de Frans-Italiaanse Tolunie en
het Plan-Schuman.

In de volgende studie zullen wij onze aandacht conceatreren op de
Organisatie voor de Europese Economische Samenwerking en nagaan
welke belangrijke taak de Westeuropese landbouw hierin te vervullen
heeft. Dit stelt ons in staat om, naast het verschaffen van inzicht in de
historische grcei ea werkzaamheden van de O.E.E.S., tevens meer be-
kendheid te geven aan de belangrijke rol, die aan de Landbouw toekomt.

Vanwege de ingewikkelde problemen, welke samenhangen met de
Westeuropese landbouw, is ernaar gestreefd, het geheel zo duidelijk
mogelijk te behandelen. Men verwachte hier niet een oplossing voor de
moeilijkheden, die verban~d houden met de Europese voedselvoorzie-
ning! Wat wij willen bereiken is: h e t s t e 11 e n v a n e e n p r o-
bleem, niet op aationale, maar op Europese basis.

Wanneer door deze studie bereikt kan wordea, dat de geest van de
vele Nederlandse studenten mee7 gericht wordt op een over het alge-
meen verwaarloosd gebied, zal dit in de tcekomst er tce leiden, dat
zij met succes bij kunnen dtagen tot de realisatie van de zozeer verlangde
E~uropese eenheid.
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HOOFDST[JK I.

PROBLEEIVISTELLING

„Watmeer echter het tempo vaa den
groei van nieuwe arogelijkheden, behoef-
ten en doeleinden zeer snel gaat, zóó
snel, dat het overgrote deel der men-
sen niet ia staat is de oude en de nieuwe
doeleinden evenwichtig te ordenen, dan
is die groei in dat tempo geen weldaad
voor dea mensch."

Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagan rt)

De tegenwoordige tijd, die een aaneenschakeling van diepgaande
economische structuurveranderingen aan het daglicht brengt, stelt ons,
Europeanen, voor problemen die moeilijk te begrijpen zijn. Wie van
ons krijgt zelfs niet af en tce het onbehaaglijke gevcel, alsof er geen
oplossing meer mogelijk zou zijn! Want terwijl er een groep Europe-
anen is, die het heil tegen alle mogelijke kwaad ziet in een vastomlijnde
welvaartseconomie, is er een andere grcep, die meent, dat een zeker
vasthouden aan de „vrijheid" ons evengoed tot het economische welzijn
kan vceren. Beide meningen hebben gedurende de laatste veertig jaren
een kans gekregen om zich te realiseren in bepaalde stelsels, maar geen
van deze stelsels is er in geslaagd, een gezag te scheppen, dat Europa
er bovenop heeft kunnen helpen.

Het gevolg was dan ook, dat er na de laatste wereldoorlog een inner-
lijk verscheurd Europa overbleef, waarin men eindelijk tot het besef is
gekomen, dat het zo niet langer kan gaan en dat het de hoogste tijd
wordt, een oplossing te vinden, zoniet te forceren. Dank zij de gene-
reuze hulp van de Amerikanen, bestaat voor Europa nog de gelegenheid,
„Der Untergang des Abendlandes" te voorkomen. Binnen niet al te
lange tijd zullen echter de Amerikaanse dollarstutren worden wegge-
nomen en zal Europa weer zelfstandig op eigen benen moeten staan.
Het ziet er evenwel naar uit, dat het evenwicht, hetwelk West-Europa
in 1952 dient te bereiken, een uiterst wankel evenwicht zal zijn, dat
door eventuele verstoringen, hetzij vanuit Amerika, hetzij vanuit andere
delen der wereld of Europa zelf, voortdurend bedreigd zal blijven.

~) „Duurzaam economisch herstel alleen mogelijk door ordening in productie
en haadel." Economie z938~ pa8. SSz.
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Wil Europa dit zelfstandig evenwicht in 1952-53 bereiken, zo zal het
verschillende ernstige problemen, in studie moeten nemen. Het voor-
naamste van die problemen is:

„WAT DIENT ER IN WEST-EUROPA GEDAAN TE WORDEN,
ODZ HAAR SNEL AANGROEIENDE- BEVOLKING TE VOEDEN,

BIJ VERMINDERDE MOGELIJKHEDEN TOT BETALING
VAN DE AGRARISCHE IbíPORTEN?"

Vóór wereldoorlog no. II voorzag de op hoog peil staande Europese
landbouw gedeeltelijk in de voedselvoorziening van het dichtbevolkte
Europa. Het ontbrekende werd aangevuld uit de overzese werelddelen
en kon met de opbrengsten uit de industriële exporten en de over~ese
investerings-revenuen betaald worden.

Nà de wereldoorlog kreeg West-Europa de taak om twee derde van
de Europese bevolking te voeden op een gebied, dat nog maar één derde
van de Europese landboa~wgrond omvatte. De aanvulling uit de overzese
gebieden ondervond grote moeilijkheden, daar de nodige betalingsmid-
delen ontbraken.
Om een catastrophe in West-Europa te voorkomen, besloot Amerika
tot het gratis-verstrekken van dollars, teneinde aldus de hoognodige
voedselimporten te kunnen handhaven. Wanneer echter over twee jaar
een einde komt aan de D7arha1l-hulp, zullen de gratis ~dollars mcerea
worden vervangen door verdiende dollars, op straffe van ar.ders niet
meer het nodige voedsel uit de dollar-landen te kunnen importeren.
De mogelijkheden om dollars te verdienen, zien er echter niet zo roos-
kleurig uit, zodat Europa d~us naar andere middelen uit zal mceten
zien om zijn bevolking te blijven voeden.
Misschien kan opvcering van de Westeuropese landbouwproductie een
bijdrage vormen tot bestrijding van het in 1952-53 dreigende dollar-
(voedsel)tekort. Of dit nu mogelijk is, en de wijze waarop een ver-
hoogde Westeuropese landbouwproductie kan worden verkregen, zal
in de volgende hoofdstukken worden onderzocht.

Ofschoon de ergste wanorde, die in de na-oorlogse economie heerste,
geleidelijkaan plaats heeft gemaakt voor een meer ovetzichtelijk beeld,
verkeert West-Evropa toch nog steeds in een stadium, dat het moeilijk
maakt dit probleem scherp te stellen. Voortdurend blijkt, dat de data
welke ten grondslag liggen aan dit probleem, sterk aan verandering
onderhevig zijn. Vooral daar in de huidige tijd weer een opvcering
der oorlogsproductie plaats vindt.

In verband met de vele taken, waarvoor de zich langzaam vormenck
Westeuropese gemeenschap gesteld wordt, kan het echter zijn nut
hebben, ondanks deze onzekerheden, de taak van de Westeuropese
landbouw te bestuderen. Men kan vanwege de gecor~qpliceerdhrid vaa
dit probleem niet een pasklare oplossing voorleggen, echter wel het
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probleem duidelijker stellen. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden,
de Westeuropese geest te concentreren op een terrein, dat, bij een meer
intensieve bewerking, waardevólle vruchten kan opleveren bij de op-
bouw van een nieuw Europa.

Daar aan de bestrijding van het dollar-tekort, door middel van de
verhoging van de Westeuropese landbouwproductie, reeds geruime tijd
gewerkt wordt door de Commissie van Voedsel en Landbouw van de
O.E.E.S. te Parijs, zullen wij de ontwikkeling van de werkzaamheden
aldaar in deze studie opnemen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om
meer bekendheid te geven aan de resultaten van de werkzaamheden
dezer Commissie. De betekenis van deze Commissie zal immers meer
en meer aan belangrijkheid winnen, naarmate de gratisdollars zullen
afnemen.

Zoals de titel aangeeft, is de bestrijding van het dollydr-tekort door de
Westeuropese landbouw her uiteindeTijk dcel. Daarom zullen wij iu de
eerste plaats opsporen, weUce oorzaken tot dit dollar-tekort hebben ge-
leid. Vervolgens zal een overzicht worden gegeven van de verschillende
instanties, welke werden opgericht om dit dollar-tekort - wat niet
enkel een Europees maar tevens een wereldprobleem is - tot een op-
lossing te brengen. Na deze algemene inleiding, zullen wij onze aan-
dacht meer concentreren op de Commissie voor Voedsel en Landbouw
van de O.E.E.S. en nagaan, hoe de Westeuropese lacrdbouw in de strijd
tegen het dvllar-probleem kan worden ingezet.
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HOOFDSTUK II.

DE OORZAKEN
VAN HET DOLLAR-TEKORT

„Il est devenu banal, à 1'heure actuelle,
de souligner les répercussions profondes
de la guerre, lesquelles sont trop con-
nues pour que 1'on s'y attarde longue-
ment." P. Moroni ~)

Ons aansluitead bij deze gedachte, zullea wij in het kort nagaan, hoe
het dollar-probleem zich ontwikkeld heeft. Voor een meer uitgebreide
studie verwijzen wij naar de vele publicaties, die hierover in de loop van
de laatste jaren zijn verschenen.

A) DE DIEPERE OORZAKEN VAN HET DOLLAR-TEKORT.

Dank zij omvangrijke agrarische importen, die het steeds groter wor-
dend tekort van de Westeuropese voedselvoorziening moesten aanvullen,
slaagde West-Europz er in, zijn sterk toenemende bevolking te voeden.
Deze bevolking groeide in 150 jaren tijds aan tot het tweevoudige en
bedroeg gedurende de jaren 1934-38 ongeveer 250.000.000 mensen, wo-
nende op een oppervlakte van 3.500.000 km2. Wanneer men de omlig-
gende landen van de Europese kern, n.l. Noorwegen, Zweden, Ierland
en Turkije, zou uitsluiten, krijgt men het imponerende cijfer van 128 in-
woners per km?. In diezelfde periode was dit cijfer voor de U.S.A. 16
en voor de U.S.S.R. slechts 8.~~)

Dat sedert 1850 West-Europa zich kon veroorloven, een groot ge-
deelte van zijn voedselvoorziening toe te vertrouwen aan de rest van de
werel~d, was moóelijk geworden door de vrcegtijdig in Engeland inge-
r.ette industriëie revolutie, welke zich geleidelijkaan uitbreidde over de
oinliggende landen. Deze voorsprong op technisch gebied leidde, met
behulp van de in~ernationale arbeidsverdeling, tot de economische su-
prematie van West- Europa.

West-Europa exporteerde industrieproducten en kocht hiervoor ge-

;) „L'Agriculture Francaise et le contingentement des importations." Sirey,
Paris :934. Pag. r.

~~) Cijfers ontleend aan het F.~1.0. statistisch jaarboek van r949.
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deeltelijk grondstoffea en levensmiddelen. Grondstoffen, omdat deze
niet steeds in voldcende mate in Eutopa aanwezig waren. Levensmidde-
len, omdat deze buiten Europa dikwijls op gcedkopere wijze konden
worden verkregen, vanwege de productie op grote schaal en de lage
arbeidskosten (b.v. azbeid van inboorlingen). De exporten van de afge-
werkte producten, gevcegd bij het quasi-monopolie van de zeetranspor-
ten en tevens de vele economische banden, welke de emigranten met het
Europese moederland onderhielden, verzekerden West-Europa geduren-
de de tweede helft van de 19e eeuw een actieve handelsbalans. Het sur-
plus hiervan werd gedeeltelijk als investering aangewend, zodat VCiest-
Europa na de rol van leverancier ook die van bankier ging waarnemen.

Er was echter geen enkele reden om te veronderstellen, dat deze toe-
stand eeuwig zou blijven duren. De Verenigde Staten, die sedert de Vrij-
heidsstrijd wazen overgegaan tot het oprichten van eigen industriën eu
het beschermen van hun binnenlandse markten, wisten met behulp van
het Europese kapitaal, de technische voorsprong van Europa te verklei-
uen. In plaats van afnemers van Europese industriële producten werden
zij geleidelijkaan concurrenten, die er zelfs in slaagden productea te
exporteren, welke Europa vroe~er zelf geleverd had. Toen tegen het
einde van de 19e eeuw ook nog de opkomende Duitse industrie de con-
currentiestrijd ging versterken, leidde dit tot militaite conflicten, waaz-
van de eerste wereldoorlog het resultaat was.

B) DE PERIODE TUSSEN DE BEIDE WERELDOORLOGEN.

Was de periode vóór de eerste wereldoorlog er een van algemene
Europese expansie, welke tegen het einde van de 19e eeuw geremd werd,
de periode daarna leek meer op een mceizaam consolideren van de eco-
nomische verworvenheden. Ofschoon uiterlijk nog de schijn van een
evenwichtige betalingsbalans bewaard kon blijven, voltrokken zich in-
nerlijke structuurveranderingen, welke eerst na de tweede wereldoorlog
duidelijk aan het daglicht kwamen:

le) Vooreerst kan worden opgemerkt, dat de overschotten op de ex-
port-importbalans steeds kleiner werden, met als gevolg: een afnemende
mogelijkheid tot investering en betaling van de hoognodige importen.

2e) West-Europa verkocht daarenboven een gedeelte van zijn buiten-
landse bezittingen, hetgeen betekende: een wegvallen ~an rentebeta-
lingen en aflossingen.

3e) Vervolgens was er het probleem van de massale werkeloosheid.
Werkeloosheid betekende: minder behoeften, dus minder grondstoffen
en levensmiddelen en dus minder importen.

4e) De daarenboven opgetreden prijsdalingen in de agrarische sector
boden de Europese regenngen een mogelijkheid, tegen lagere prijzen te
importeren, zonder dat daardoor op de betalingspositie een extra druk
werd uitgeoefend.

Wat Noord-Amerika betreft, had West-Europa gedurende deze peri-
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ode reeds een invoerbalans: „Zij het in veel beperkter omvang dan
thans, maaz tegenover die invcerbalans stond een uitvoerbalans tegen-
over de rest van de wereld."s) Door middel van het bekende „triangu-
laz system" was West-Europa er in geslaagd, de vergaarbak te wordea
van de dollars, die door de rest van de wereld werden verdiend. Deze
dollars, samen met de direct door Europa verdiende dollars, boden de
mogelijkheid, de Europese invoer uit Noord-Amerika te bekostigen. De
dollar had in het internationale betalingsverkeer geleidelijkaan de plaats
van het ,pond sterling ingenomen. De economische machtsstrijd tussen
West-Europa en de U.S.A. was tengunste van de U.S.A. beslecht; het
was nu Amerika, dat Europa leningen verstrekte.

„Toutefois, ce précaire équilibre lui même ne pouvait être maintenu
que gráce à des mesures monétaires et commerciales de caractère arti-
ficiel, telles que dévaluations, tarifs douaniers et contingentements." ~')
In het merendeel der gevallen was het zo, dat deze maatregelen werden
genomen op eigen initiatief en zonder de andere landen - daarbij be-
trokken - er van in kennis te stellea. Dit veroorzaakte voor die andere
lranden dergelijke moeilijkheden in hun betalings-balans, dat ook zij
weer analoge maatregelen mcesten nemen. Deze politiek, voor zover zij
nog een evenwicht kon bewerkstelligen, leidcte tot een samentrekking
van het volume van de internationale handel en tot een uitbreiding van
de bilaterale handel.

C) DE NA-OORLOGSE PERIODE.

Het eerste en voornaamste gevolg van de tweede wereldoorlog is de
splitsing van de natuurlijke eenhei.d Europa in Oost- en West-Europa.
De Balkanstaten die geografisch, economisch en politiek in de West-
europese eenheid waren opgenomen, werden afgehakt. Dit betekende
het wegvallen van een traditioneel agrarisch producent en industriëel
afnemer. Vooral West-Duitsland, dat millicenen vluchtelingen moest
voeden, ondervond hiervan de zwaarste repercussies. Tevens werd de
breuk tussen het oude Europa en zijn overzese gebiedsdelen, waar de
zelfstandigheidsvorming tijdens de oorlogsperiode „crescendo" was ge-
gaan, steeds groter. Spoedig bleek, dat Europa niet meer op het drie-
hoeksverkeer kon bouwen, daar de overzese gebieden nu ook in het
debet stonden t.o.v. de V.S. van Nootd-Amerika.

Wanneer wij daaz nog aan toevcegen het vernietigead effect van de
oorlog op:

le. de Europese bezittingen aan vreemde valuta, welke terwille van de
vrijheidsstrijd moesten worden geliquideerd,

t) Prof. Dr. P. P. van Berkum: „Mogelijkhedea en perspectieven van de Mars-
hallhulp." Overdruk E.S.B. i948.

~~) O.E.E.S.: Rapport Intérimaire sut le Programme de Relèvement Européen.
Parijs, io Januati i949, Pag. zo.
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2e. hec maritieme- en landtransport, dat een zware tol had moeten
betalen en

3e. het wegvallen van de ontvangsten, die betiteld worden als de „in-
visibles",

dan is het duidelijk, dat West-Europa óók economisch vermiakt uit de
oorlog te voorschijn kwam.

Ondanks alle moed, die West-Europa na de bevrijding bij de weder-
opbouw aan de dag legde, bleek noch de agrarische- noch de indus-
triële-productie in staat om aan de abnormale vraag, voortvloeíende uit
overheids- en particuliere eisen, te voldcen. West-Europa was gered~~-
ceerd tot het jongetje, dat in een knikkerspel alle knikkers verloren
heeft. Stellea zijn vrienden toch nog prijs op zijn gezelschap, dan zullen
zij hem eakele knikkers moeten lenen of geven, tenzij hun vriendje zo
handig is, zelf knikkers te maken.

Tcen Noord-Amerika zag, dat het steeds slechter ging met het West-
europese productieapparaat en daardoor een gunstige voedingsbodem
voor het opkomende Communisme werd geschapen, besloot het, West-
Europa de reddende hand toe te steken.

Tengevolge van de oorlogsomstandigheden waren de noodzakelijke
voedselimporten van Europa voornamelijk geconcentreerd op Noord-
Amerika, daar dit land over grote voorraden en een sterk productieap-
paraat beschikte. Spoedig na de oorlog ontbraken echter de nodige be-
talingsmiddelen ea zou Europa ofwel onder de Russische, ofwel onder
de Amerikaanse invloedssfeer geraken. Om dit nu te voorkomen en Euro-
~pa een redelijke kans te bieden, zichzelf weer een internationale positie
te verwerven en als derde wereldmacht een bemiddelende taak in het
herstel van het bedreigde wereldevenwicht te vervullen, werd door de
Amerikanen het Marshall-plan gelanceerd.
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HOOFDSTUK llI.

HET 1VIARSHALL-PLAN

Hce kwam de economische organisatie van Europa, die eerst Marshall-
plan en daarna O.E.E.S. werd genoemd, tot stand?

GENEVE:
Op 2 A~pril 1947 besloot de Economische en Sociale Raad van de Ver-

enigde Naties tot oprichting van de Europese Economische Commissie
íE.C.E.), welke op 3 Mei haar eerste zitting te Genève hield. Het ge-
bouw van de vrcegere Volkenbond werd als zetel voor deze Commissie
aangewezen.

Ter verduidelijking wordt in schema I een overzicht gegeven van de
Organisatie van de Verenigde Naties. Speciale aandacht wordt geves-
tigd op de Commissies, die worden ingesteld door de Sociaal-Econo-
inische Raad. Het is vooral de Voedsel ea Landbauwraad (F.A.O.),
waarover in de latere hoofdstukken nog gesproken zal worden.

Tijdens de besprekingen te Genève bleek spoedig, dat de economi-
sche toestand van Euro,pa dermate slecht was, dat er naar een speciale
oplossing moest worden gezocht.

HARVARD:
Op 5 juni 1947, na het échec van de Conferentie te Moskou, sprak

de Amerikaanse Staatssecretaris, Generaal George Marshall, zijn his-
torisch geworden speech uit aan de Harvard Universiteit. Hierin wees
hij op de noodzaak, dat Amerika Europa te hulp moest komea. In de
loop van 1947 was het steeds duidelijker geworden, dat men in het
dollar-uitgehongerde Europa geen economisch herstel kon verwachtea
zonder speciale hulp. Marshall was gelukkig zo wijs om aan zija sugges-
cie bepaalde voorwaarden te verbinden:
„Before, however, the United States can proceed much further in its
efforts to alleviate the situation and help start the European world on
its way to recovery, there must be some agreement among the countries
of Europe as to the requirements of the situation and the part these
countries themselves will take in order to give proper effect to what-
ever action might be undertaken by his Government. The initiative must
come from Europe. The role of this country should consist of friendly
aid in the drafting of a European programme aad of later suppott of
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SCHEMA I.

Organisatie van de Verenigde Volken

1
G Organen

Algemene Veiligheids- Econom. Voogdij- Int. Hof Secre-
Ver- Raad 8c Sociale Raad van [ariaat

gadering Raad Justitie

De Economische en Sociale Raad zal het initiatief nemen tot
de studie van een uigebreid aantal problemen, en naar aanlei-
ding daarvan voorstellen doen.

Art. G8: De Economische en Sociale Raad stelt commissies in
voor economische en sociale zaken en voor de bevordering
van de menselijke rechten, en verder alle andere commissies,
die voor de richtige uitoefening van zijn taak nodig zijn.

I ` vertegenwoordigers F.A.O.

Interim Commissie J ~~ LT.O.
„ voor niet-

~ agrarische grondstoffen

Voedsel en Landbouw Internationale Handels-Organisatie
Raad (F.A.O.) (I.T.O.)

Wereld Voedsel Raad (?)

Regionale Bureau's

Nationale Comitë s



such a programme, so far as it may be practical for us to do so. The
programme should be a joint one agreed ta by a number, if not all,
Euro~pean nations..."

PARIJS:

De Britse Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. Bevin, was de eerste
die antwoord gaf op de voorstellen van Amerika. Samen met de Fr~artse
Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. Bidault, nodigde hij Mr. Molotov,
de Russische Minister van Buitealandse Zaken, uit om in Parijs Mars-
hall's suggestie te bespreken. Spoedig bleek er een Russische oppositie
te bestaan tegen het gehele plan, daar dit tegen de Sowjetideeën omtrent
de nationale souvereiniteit inging en de bestaande economische relaties
van Rusland dreigde te verbreken.

Desondanks had op 12 Juli 1947 te Parijs de Conferentie van 16 Euro-
pese landen plaats, op 15 Juli besloot deze Commissie tot oprichting
van een Commissie van Economische Cooperatie, welke als opdracht
kreeg: het vervaardigen van een r~pport waarin de economische tce-
stand van West-Europa zou worden uiteengezet.

De ~deelnemende landen waren: Frankrijk, Het Verenigd Koninkrijk
van Groot Brittannië, Italië, België, Luxemburg, Nederland, Oostearijk,
Zwitserland, Griekenland, Turkije, Portugal, Denemarken, Noorwegen,
Zweden, Ierland en IJsland, waaraan nog werd toegevoegd Triëst.

Op 22 September vond de ondertekening plaats van het Algemene
Rapport betreffende het Herstelprogramma.

Dit Algemene Rapport betreffende het Europese Herstelprogramma')
werd opgesteld onder leiding van Robert Marjolin -(Adjunct-Secretaris
van Jean Monnet, chef van het Franse Planbureau) - die wegens dit
verdienstelijk werk, de leiding kreeg van de te stichten Europese econo-
mische eenheid.

In algemene termen bevatte dit rapport het volgende:

1. Door de deelnemende landen dienden onmiddellijk stappen te wor-
den ondernomen o.m.:

a) de productie te verhogen,
b) financiële stabiliteit te bereiken en te handhaven,
c) een maximum aan co-operatie na te streven en
d) een oplossing te vinden voor het Europese handelsdeficit met

Amerika. (Dit tekort werd voor de komende vieT jaren op onge-
veer 22.440.000.000 dollar geschat).

2. Nodig was een raming van wat Europa zou moeten bereiken tenge-
volge van deze maatregelen. Die raming hield in: een toename van
de graanproductie boven het voor-oorlogse gemiddelde en verho-
ging van suiker-, aardappel-, olie- en vetprodurtie. Verder verho-

~`) Report of the Committee of European Economic Cooperation July-Septem-
ber r947 vol. I and II. Imptimerie Nationale, Patis.
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ging van kolenproductie met 33oJo, van energieontwikkeling met
40oJ~, van olieraffinage met twee en half maal het vooroorlogse ge-
middelde, van staalproductie met SO~Ja boven het niveau van 1947
en 20oJo boven het gemiddelde van 1938.

3. Tenslotte was er een raming nodig van de hulp, welke van de Ver-
enigde Staten verwacht kón worden.

Dit rapport was niet bedoeld als een eind-programma, maar als een
plooibaar werk-plan, dat als basis moest dienen voor verdere uitwerking
en ontwikkeling. Een van de hoofdverdiensten van dit werk te Parijs
was, dat men nu voor 't eerst beschikte over een algemeen beeld van de
economische situatie - productie-mogelijkheden, behceften en verwach-
tingen omtrent de ontwikkeling - in de 18 deelnemende landen.

WASHINGTON:

Het Parijse rapport betreffende de samenwerking tussen de Europese
landen en de van Noord-Amerika vereiste hulp werd te Washington
ondetzocht. Er diende n.m. te worden nagegaan:
i. Of het rapport uitvcerig alle mogelijkheden van Europese co-ope-

ratie had uitgediept.
2. In hoeverre de Amerikaanse e.conomie zou kunnen helpen.
3. Welke binnenlandse gevolgen deze hulp zou hebben op de Ameri-

kaanse emnomie.
Aldus herzien, diende het Parijse rapport als basis voor de Economic

Cooperation Act van 1948, welke door Truman aan het Amerikaanse
Congres werd voorgelegd. Het dcel van deze wet was: „to help the
participating countries to make themselves independent of special fo-
reign assistance bij the end of the European Aid Programme through
individual and common effort."

Op 3 April 1948 werden door Truman de wetten van de hulpverle-
ning aan het buitenland ondertekend. De voornaamste van deze wetten
was die van de Economische Cooperatie; daarin werd besloten tot de op-
richting van een Administratie van de Economische Cooperatie (E.C.A.),
welke door een administrateur en een Nationale Raadgevende Commis-
sie zou worden beheerd. Tengevolge van deze wet werden 5.300.000.000
dollar ter beschikking gesteld voor de eerste 15 maanden van het
Europese Herstel Programma.
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HOOFDSTLJK IV.

DE ORGANISATIE VOOR ELIROPESE
ECON011~iISCHE SAIVIENWERKING

De 16e April 1948 werd de eigenlijke grondslag gelegd van de Orga-
nisatie voor de Europese Economische Samenwerking, die hier verder
met O.E.E.S. zal worden aangeduid.

De Conferentie van de vertegenwoordigers van de 16 landen, die
tengevolge van de toelating van West-Duitsland (Bizone en Frans~
zóne) de Conferentie van 18 was geworden, aanvaardde op 16 April
1948 de Conventie van de O.E.E.S., waardoor de O.E.E.S. een feit werd.

Het opperste orgaan van deze nieuwe Organisatie is, zoals schema II
aantoont, de Conseil, waarin 18 landen ofwel door hun Ministers ofwel
door hoge ambtenaren worden vertegenwoordigd. De Ministers hebben
de verplichting, minstens éénmaal in de twee maanden te vergaderen.
De Conseil wordt bijgestaan door een Comité Exécutif, bestaanle uit
7 landen, en een permanent Algemeen Secretariaat. President van de
Conseil en tevens Politiek Bemiddelaar, is Minister Stikker, ~die op 5
April 194) tot dez~ post werd geroepen.

De O.E.E.S. is belast met het opstellen en aanbieden van de hul~ppro-
gramma's aan de Economic Co-operation and Administration, die in
Amerika de tegenhanger is van het Europese Herstel Programma. Begin
1949 is in deze taak een verandering gekomen; terwijl de eigenlijk~
hulpverlening meer door de Amerikanen zelf zal worden behartigd,
krijgt de O.E.E.S. ruimer gelegenheid om de problemen van Europesc
cobrdinatie te bestuderen.

Alvorens de Conseil en het Comité Exéeutif een quaestie behandelen,
is deze het studieobject geweest van de technische en administracieve
organen, die ter beschikking staan van het Secretariaat-Generaal en de
Technische Commissies. De Secretaris-Generaal beschikt over ongeveer
900 ambtenaren (van brievenplakker tot economische of financiële ex-
pert), die gerecruteerd worden uit de door de deelnemende landen voor-
gedragen personen. Voor zover het hogere functies betreft, komen deze
meestal voort uit regeringskringen. De Secretaris-Generaal met zijn staf
heeft als taak, het werk van de nationale delegaties te vergemakkelijken
om aldus „de Europese Gedachte" uit de verschillende problemen naar
voren te doea komen. Zowel de politieke als de economische en sociale
aspecten van de vraagstukken dienen bestudeerd te worden. Jammer
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SCHEMA II.

Schema van de structuur van de O.E.E.S.
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genceg is het gezag van de Secretaris-Generaal zeer beperkt. Zolang er
geen sanctie bestaat op datgene, wat door de deelnemende landen wordt
overeengekomen, blijft de O.E.E.S. een orgaan, dat even machteloos is
als de ex-Volkenboad.

Zoals wij verder in schema II kunaen zien, is het Secretariaat-Gene-
raal onderverdeeld in 5 Directies. De ambtenaren van het Secretariaat
werken in nauw contact met de Technische Commissies, welke worden
samengesteld uit de door de nationale delegaties afgevaardigde ambte-
naren, ofwel personen uit het zakenleven, die hiervoor het meest ge-
schikt worden geacht. Alléén het Secretariaat van de diverse Commissies
is permanent, daar dit uit de internatioaale ambtenaren van de O.E.E.S.
bestaat.

De Technische Commissies kunnen horizontale, verticale of gemengde
commissies zijn. De horizontale commissies zijn belast met de algemene
studie van problemen die alle landen raken, b.v. Programma-Commissie
en Commissie voor Toerisme ect. De verticaal technische commissies
houden zich bezig met speciale studies betreffende een bepaalde sector
uit het economische leven. Hiervan is voor ons vooral de Commissie
voor Voedsel en Landbouw van belang, daar deze het onderwerp zal
vormen van het volgende hoofdstuk. Tenslotte zijn er nog Gemengde
Commissies, die vraagstukken behandelen, welke door verschillende
commissies samen mceten werden bestudeerd, zo b.v. de gemengde com-
missie voor kolen, olie en electriciteit.

De grote practische moeilijkheid, aan deze structuur verbonden, is
de codrdinatie van de verschillende commissies. Immers, men kan be.
grijpea dat het moeilijk is, precies af te bakenen wat elke commissie
nu juist moet doen. In de practijk is echter gebleken, dat ondanks het
probleem van „overlapping" het geheel een werkbaar apparaat vormt.

Na dit algemene gedeelte over de struct~uur van de O.E.E.S. zal menig-
een zich afvragen: Wat geschiedt er nu eigenlijk binnen de muren van
de O.E.E.S. en hoe is het mogelijk, vast te stellea hoeveel dollars er
verdeeld kunnen worden en tussen wie?

Voordat de Amerikanen er toe overgaan dollars te verdelen, willen
zij vooraf weten, hoeveel dollars er nodig zijn en waaraan die worden
besteed. Zich baserend op het principe, dat alle handelen, en dus ook
het economische, uitgaat van een vooropgesteld plan, hetwell: zich
uitstrekt over een bepaalde periode in de soekomst, hebben de Ameri-
kanen aan alle landen, die om dollars vragen, de verplichting opgelegd,
een jaarplan te verschaffen. Daar Amerika vooral de „economische"
samenwerking wil bevorderen tussen de VG'esteuropese landen onder-
ling, werd, zoals wij gezien hebben, de Organisatie voor de Europese
Economische Sameawerking opgericht. Deze moet aan de Amerikanen
bekend maken, hceveel na een gedegen onderling overleg het tota!e
Westeuropese dollar-tekort nog bedraagt. Naast het plan voor het ko-
mende jaar, wordt ook een raming gevraagd voor het jaar 1952-53,
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daar dit als „deadline" wordt aangenomen. In dit jaar kan Europa, nor-
maliter gesproken, niet meer op dollars rekenen en dient het op eigen
benen te kunnen staan.

Om te zorgen dat alle landen in hun jaarprogramma's dezelfde soort
gegevens over productie, importen, exporten en consumptie verschaffen,
is het Programma-Comité van de O.E.E.S. te Parijs belast met het opste!.
len van een aantal vragenlijsten, welke én de O.E.E.S. én de Amerika-
nen in staat moeten stellen, zich een idee te vormen van de economische
toestand in de dollar-aanvragende landen. Zijn deze lijsten goedgekeurd,
dan gaan ze naar de deelnemende landen, die ongeveer een maand tijd
krijgen om deze zo goed en zo kwaad als het gaat in te vullen. Zod~a
dit werk, dat in de respectievelijke hoofdsteden der deelnemende landen
wordt verricht, achter de rug is, worden de ingevulde lijsten, vergezeld
van tekst, teruggestuurd naar het Secretariaat van de O.E.E.S. Het Secre-
tariaat en de Technische Commissies beginnen dan te Parijs een nauw-
keurige analyse van de door de diverse landen verstrekte economische
gegevens en trachten een mogelijke coilydinatie van de verschillende
nationale economische plannen tot stand te brengen.

Het is dus zo, dat in de O.E.E.S. te Parijs alle landen gezamenlijk hun
economische plannen overleggen, zodat elk land er kennis van kan
nemen en critiek kan uitoefenen. Elk land doet in zijn rapport aanvrage
om een bepaalde dollarhulp, die nodig geacht wordt om het opgestelde
plan te realiseren. Vanzelfsprekend zijn de aanvragen der meeste lan-
den nogal aan de hoge kant. Daarom worden de ingediende plannen
door de verschillende gedelegeerden zolang becritiseerd en bewerkt,
tot ze meer aan de realiteit beantwoorden. Door elke Technische Com-
missie wordt naar aanleiding van de geuite critiek een rapport opgesteld,
dat weer bij het Programma-Comité terecht komt.

Wanneer alle ein.drapporten door het Programma-Comité zijn ont-
vangen, wordt overgegaan tot het opstellen van het totaal-benodigde
dollar-bedrag. Vervolgens gaat een hierop gebaseerd rapport een reis
beginnen naar de top-instanties, die, na meestal zware debatten, aan de
Amerikanen bekend maken, hceveel er nu eigenlijk wel nodig is. De
Amerikanen van hun kant latea zich ook niet onbetuigd. Zij becritiseren
alle plannen en stellen op hun manier ook een dollarbedrag vast. In
Amerika worden dan het Europese en Amerikaanse rapport tot één
geheel versmolten en gaan in behandeling bij de Amerikaanse Senaat,
die zijn uiteindelijke goedkeuring eerst dan verleent, wanneer geblelcea
is, dat er van de gevraagde eindsom niets meer afkan.

Zoals menselijk en begrijpelijk is, overtreffen de Europese behoeften
verre de beschikbare dollarhulp en is het dikwijls zeer moeilijk, zo niet
onmogelijk, uit te maken, welke van de behceften die in de plannen
behandeld worden, de meest urgente zijn. Al met al kan men zeggen.
dat deze wedstrijd om de gratis dollars er tce geleid heeft, dat het dol-
lar-probleem een omvang heeft gekregen, die boven zijn werkelijke be-
tekenis uitgaat. Vaak werden de somberste voorspellingen gedaan voor

23



het geval dat de zozeer begeerde dollars niet zouden komen, en soms
leek het, alsof niet de coóperatie, maar de doldars het voornaamste
waren.

Wanneer eenmaal, na Truman's goedkeuring, aan een land een zekere
hceveelheid dollars wordt toegelcend voor de aankoop van bepaalde
producten, kan de regering van dat land die producten met de verleende
dollars aankopen. De opbrengst van de verkoop van deze goederen
moet in nationale munt in een fonds gestort worden, dat ter beschik-
king blijft van de E.C.A. Wanneer in dit fonds een bepaalde hceveel-
heid geld is gevloeid, kan de nationale regering aanvragen, dit geld
te mogen gebruiken voor het financieren van diverse economische
objecten, well:e een rol zullen spelen in het herstel van de Europese
economie. Immers, tegen 1952-53 zal Europa op eigen toeren moeten
kunnen draaien.

Naast dit jaarplan is men er ook toe overgegaan, een plan op te st~l-
len voor het jaar 1952-53, het jaar waarin niet meer op dollarhulp ge-
rekend kan worden. Uit dit plan is als resultaat te voorschijn gekomen,
dat voor zover ecn berekening mogelijk is, tegen die tijd op een tekorr
van ten minste 3 milliard dollar gerekend moet worden. Door hethaai-
de herzieningen van dit plan op lange termijn, hoopt men dit tekort
weg te werken. Zoals wij verder zullen zien, ligt hier een belangrijke
taak voor de Westeuropse landbouw, die door verhoging van zijn pro-
ductie een deel van dat tekort voor zijn rekening zal moeten nemen.

Inmiddels werd bovenstaande procedure, welke de eerste 2 jaren van
het Marshall-plan werd gevolgd, naar aanleiding van de ervaringen,
opgeclaan tijdens de verdeling van de dollar-hulp, gewijzigd. Het b!eek
dat de samenwerking tussen de verschillende landen zo moeilijk was op
het gebied van de verdeling van de dollars, dat men niet overeen kon
komen, hoeveel aan een ieder moest worden toebedeeld. De Amerika-
nen, zich herinnerend, dat zij het waren die per slot van zake de dollars
gaven, hebben toen besloten, o,p aandringen van de Secretaris-Generaal
van de O.E.E.S. de qvaestie van programmering en hulpverdeling in
eigen hand te houden. Zoals reeds vermeld, zouden de Europeanen op
die manier meer kans krijgen, hun activiteiten volledig te kunnen wij-
den aan werkelijke economische coóperatie, zoals dat in de Convencie
was bepaald.

In overeenstemming met dit besluit zal de O.E.E.S. in de tcekomst
haar werk verdelen over:
a) de coSrdinatie van de nationaal-economische politiek in de deelne-

mende landen. Zvals onderhand duidelijk wordt, zullen de meeste
landen pogen zelfstandig te blijven en zal de nationale politiek in
de hoofdstad bepaald worden. De O.E.E.S. zal enkel een marginaal
effect hebben op de zelfstandige beslissingen. De nationale politiek
wordt beinvloed, in zoverre fundamentele beslissingen, die voortko-
men uit de Conseil van de O.E.E.S., door de landen worden opge-
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volgd. De uitvoering van de beslissingen wordt dus aan de landen
zelf overgelaten.

b) de arbitrage in moeilijkheden, die voortspruiten uit de liberalisatie
van de inter-Europese handel.

c) het toezicht over de pas in werking getreden Europese betalings-
unie; een orgaan dat rechtstreeks afhanlcelijk blijft van de O.E.E.S.
Dit orgaan immers neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen
in de Conseil.
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HOOFDSTUK V.

DE OPRICHTING EN DE TAAK
VAN DE COIVIIVIISSIE VOOR VOEDSEL EN

LANDBOLIW IN HET KADER VAN DE
WERKZAAI~IHEDEN VAN DE O. E. E. S.

In de Conventie van de O.E.E.S., welke op 16 April 1948, door de
Ministers van Buitenlandse Zaken der 18 Europese landen werd gera-
tificeerd, was bepaald in artikel 15c, dat de Conseil, bijgestaan door
het Comité Exécutif en de Secretaris-Generaal,: „peut créer tout comité
technique ou autre organisme nécessaire à 1'exercice des fonctions de
1'Organisation." Deze Technische Commissies moeten, - zoals wij in
het voorgaande gezien hebben, - die werkzaamheden verrichte~, welke
het door de O.E.E.S. te realiseren doel vereist.

Zo werd o~p 11 Mei 1948 besloten tot oprichting van een tiental Ver-
ticale Commissies, welk aantal later zou worden uitgebreid of ingekort,
naargelang de behoefte. Eén van deze commissies was de Cammissie
voor Voedsel en Landbouw, waaraan werd toegevoegd de Sub-Com-
missie voor Landbouw-machines. Deze twee commissies, samengesteld
uit deskundigen van de verschillende landen, hadden tot taak, het be-
studeren van de mogelijkhedea in de landbouw, waardoor de agrarische
productie in West-Europa zou kunnen bijdragen in de overbrogging
van het dollar-tekort.

In de aanvang werd de activiteit voornamelijk geconcentreerd op de
noodzakelijke importen uit de dollarzóne. Deze import-gegevens wer-
den ontleend aan de vragenlijsten, die, zoals vermeld, naar de deelne-
mende landen werden opgezonden. Daarna werden de lijsten betreffen-
de de landbouwimportea aan een nauwkeurig onderzcek onderworpen
door het Secretariaat en de Commissie voor Voedsel en Landbouw.

Spoedig bleek echter, dat de Commissie voor Voedsel en Landbouw.
versterkt diende te worden vanwege de belangrijke rol, welke de land-
bouw in het herstel van het Europese evenwicht werd tcebedeeld.

De belangrijke rol, die de landbouw in het probleem van de bet,i-
lingsbalans vervulde, was duidelijk naar voren gekomen in het Interim-
rapport van het Europese Herstel Programma. ~)

Voedsel eiste de grootste dollar-uitgave en een tcename van de voed-
;) Interim Report on the European Recovery Program, Vol. I. 2948-
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selproductie zou waarschijnlijk de grootste dollar-besparing kunnen

vo~rmen. Uit de verschillende ramingen bleek, dat tegen 1952-53 de

voedselimporten uit de rest van de wereld geschat werden op ongeveer

5.000.000.000 dollar, waarvan ongeveer de helft in dollars betaald zou

moeten worden.

TABEL r.

Imponen van voedsel en veevoeder met betrekking tot de totale

import-progtammá s(Zwitserland uitgezonderd). ~) in millioenen dollazs.

Westel.
Half-
rond

1947-'48
1948-'49 progr.
1952-'S3 ptogr.

1947-'48
1948-'49 progr.
1952- S 3 progr.

Sterl.
area
níet

deeln.
landen

Andere
niet

deeln.
landen

Totaal I Eigen
Over-niet usedeeln. gebieds-landen delen

Andere
deeln.
landen

Eínd
Totaal

3.830 ~ 971 404 5.205 5.331 1.133 6.869

3.292 I 1.290 680 5.262 1.113 1.624 7.999
2.498 1.281 1.180 4.959 1.286 ~~ 2.033 8.278

Als percentages van de totale import programmas
S1 S1 I 30 47 49 24 41
44 I 44 I 31 I 42 I 69 21 36
42 38 I 33 39 59 21 34

Zoals tabel 1 aantoont, beslaan voedsel en veevoeder ongeveer 40?'0
van de totale importen uit het Westelijk Halfrond. Door de Westeuro-
pese productie op te vceren zou dit hoge percentage naar beneden ge-
drukt kunnen worden. Wanneer de scheiding tussen Oost- en West-

Europa zich niet had voorgedaan, zou dit niet zo'n enorm probleem
geweest zijn, want: „an overall increase of about 7 percent in the Euro-
pean output (total Europe) of homegrown feeds, including grazing,
would give a quantity of feeds equal to the total prewar imports of all
types of feeds:" ~~) „However, it should be stressed that an adequate
feed supply is not a question of quantities alone; the quality and com-
position are as important, and as far as the proteins are concerned, the
imports to Europe as a region could not, at the present time, be fully
replaced on an emnomic basis by domestic crops." ~~)

In de O.E.E.S. werd berekend, dat een toename van lOPfa van de

graanproductie de importbehoefte met 500.000.000 dollar zóu doen

verminderen, terwijl men door een vermindering van l0~fo van de im-

port van veevoeder ongeveer 100.000.000 dollar zau kunnen besparen.

Het was dus duidelijk, dat deze quaesties van bijzonder belang waren

voor de Westeuropese betalingsbalans. t)

;) Repott of the Food and Agriculture Committee Section I of Volume I11.
O.E.E.S. Paris r949. Pag. Z7.

}~) Animal Feedstuffs, Europe, F.A.O. Bulletin no. r5, Sept. '49, Pag. 9.
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Daarentegen bleken de export-ramingen aan de gunstige kant en in
enkele gevallen zelfs zo optimistisch, dat mQn voor sommige producten
overproductie vreesde. A1 s~poedig groeide de mening, dat een verho-
ging van de Westeuropese agrarische productie het beste middel was om
het Europese levenspeil te handhaven. Welke ook de ontwikkeling van
de exportmarkten zou kunnen zijn, het was aan geen twijfel onderhe-
vig, dat agrarische producten steeds gevraaád zouden worden.

Om nu tot resultaten van waarde te komen, was het ten dringendste
geboden, een aantal voedsel- en landbouwvraagstukken, die het meest
voor de hand lagen, aan een dieper onderzoek te onderwerpen. Welke
was b.v. de optimale investeringsgraad in de landbouw en welke agra-
rische productieschema's zouden het beste tot het Europese welzijn kun-
nen bijdragen? Verder waren er vragen, hoe men door prijzenpolitielc
en marktordening de agrarische productie het beste zou kunnen leiden.
Eveneens was het noodzakelijk, schatting te maken over de hoeveelheid
kunstmest en het aantal landbouwmachines, nodig om een zekere expan-
sie te realiseren. Daarenboven rees de vraag, hoe het na het einde van
de Marshall-hulp financieel mogelijk zou cijn, de veevoeder-importen
zowel quantitatief als qualitatief te handhaven, zoals dat geraamd werd
voor 1952-53. Het was tevens nodig te onderzoeken, of het vaeden var.
vee met brood-granen niet verhinderd kon worden. In bepaalde landen
dreigde de prodactieverhoging van groenten, fruit en vis al te sterk te
vermeerderen, hetgeen opening van de grPnzen eiste om zodoende de
internatio~nale handel van agrarische producten weer op de been te h~l-
pen. Tenslotte diende ook te worden nagegaan, welke consumptieni-
veaux voor de deelnemende lanrlen de meest geschikte waren.

Tot Maart 1949 werden dergelijke quaesties door de Voedsel en Land-
bouwcommissie zelf behandeld. Er a~aren wel een s"sb-commissie voor
landbouwmachines en tevens enkele werkgroepen zoals b.v, voor de
visserij, graslaad en bestrijding van plantenziekten, maar de voornaam-
ste quaesties betreffende de voedselconsumptie-niveaux, de import en
export van granen en andere agrarische producten werden door de
hoofdcommissie besproken.

Toea men dan ook voorstelde om een uitgebreid werkprogramma be-
treffende Voedsel en Landbauw te projecteren, bleek dra, dat twee
tegengestelde gedachten moesten worden gecombineerd.

Alle voedsel- en landbouwquaesties waren zo sterk met elkander ver-
vlochten, dat er werkelijk groot belang bij was, dat de plannen die er
betrekking op hadden, door éénzelfde convnissie van experts behan-
deld zouden worden. Van de andere lcant waren er echter motieven,
die er voor pleitten, dat er een taakverdeling zou moeten plaats vinden,
daar het te bestrijken veld te groot was en de hoeveelheid werk te oai-
vangrijk. Evenals het moeilijk zau zijn geweest om door één commissie
de belangen te laten behartigen van alle industrieën, zo gold dit ook
voor de landbauw. Het aantal onderwerpen vroeg om zeer gespeci-
aliseerde kennis, variërend van waarschijnlijk toekomstig aanbod, prij-
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SCHEMA III.

Aansluitend bij het schema van de structuut van de O.E.E.S.
(schema II) volgt nu de structuur van de Commissie voor

Voedsel en Landbouw:
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zeaverloop van een grote groep geimporteerde agrarische producten
cot details omtrent kunstmestbehoefte en veevoederverbruik.

Daarom werd voorgesteld, van de hoofd-commissie voor Voedsel en
Landbouw een algemeen coSrdinerende commissie te makea. Deze com-
missie, samengesteld uit gedelegeerdea, die top-mensea waren in de
nationale departementen voor Landbouw, zou periodiek bijeeakomen
om algemene richtlijnen te geven aan de sub-commissies en de eindrao-
porten van deze behandelen. Zo nodig zou door de sub-commissie een
werkgrcep in het leven worden gercepen, wanneer hieraan behoefte
bestond.

Dit had tot gevolg, dat op 12 April 1949 door de Conseil besloten
werd, de volgende regeling te treffen: De Directie voor Voedsel en
Landbouw zou staan boven een drietal secties:

a) de Administratieve Sectie v.d. Commi,~sie voor Voedsel en Landbouw

b) de Economische Sectie voor de Landbouw

c) de Technische Sectie voor de Landbouw.
(Zie bijbehoread schema III.)

Ad a) Aan de Administratieve Sectie werd opgedragen: het liaison-werl:
met de andere Verticale Technische Commissies en het behandelen van
interne bureaux-quaesties.

Ad b) De Ecoaomische Sectie zou omvatten:

1. De Sub-Commissie voor Agrarische Productie-
p 1 a n n e n e a P r o g r a m m a' s, met als taak: de ontwikkeling
en cobrdinatie van de verschillende agrarische takken binnea het
kader van het Europese Herstelprogramma. Verder zou deze sub-
commissie de maatregelen opsporen, die zouden kunnen bijdragen
tot verbetering en uitbreiding van de agrarische productie.

2. De Sub-Commissie voor de Agrarische Importen
e n E x p o r t e n, welke de import en exportprogramma's aan eea
nauwkeurig ondencek zou onderwerpen.

3. De Sub-Commissie voor de Visserij, welke de ontwik-
keling van de Europese Visserij zou volgea en de stimulering van
de vis-consumptie zou bestuderen.

Aan deze drie groepen werd verder nog een Gemengde Werkgroep
verbonden, welke met de Commissie voor de Overzese gebiedsdelen de
mogelijkheden zou nagaan, die lagen opgesloten in een verhoging vaa
de agrarische productie in desbetreffende gebieden.

Dit geheel zou in enge samenwerking staan met de Werkgroep voot
de Agrarische Voedselconsumptieniveaux. Deze mcest, op basis van de
door de gencemde commissies verstrekte gegevens, een ondenoek instel-
lea naat de geraamde voedselconsumptieniveaux in de deelnemende
landea zoals uit productie, importen ea exportea bleek. Dit in aauwe
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samenwerking met gelijke afdelingen in de F.A.O. en de E.C.A. Typisch
is, dat door de werkgroep van de consumptieniveaux de consumptie
werd gebaseerd op de productie. Het valt te betreuren, dat er geen
,positieve pogingen werden aangewend om de meer logische volgorde
te nemen en productie op consumptie te baseren.

Ad c) De Technische Sectie bestaat uit:

4. De Sub-Commissie voor de Landbouwtechniek met
als taak: het propaganderen van de verbeterde landbouw-methodes.
Dit vooral t.a.v. de graslandverbetering en de bestrijding van planten-
ziekten. Tevens staan aan deze Sub-Commissie een zevental studie-
groepen ter beschikking, die tot doel hebben: een betere voorlichting
van de landbouwers en uitwisseling van inter-departementale publi-
caties betreffende de landbouw.

5. De Sub-Commissie voor de Landbouwmechani~ek.
welke zich bezig houdt met problemen betreffende de landbouwma-
chines. Ook deze Sub-Commissie heeft nauwe banden met soortge-
lijke internationale organen, zoals de F.A.O. en T'he International
Standatd Institute.

Wat betreft de kunstmest, werd een speciaal Comíté opgericht, waar-
in door de nationale gedelegeerdea van het Comité van de Landbouw
de belangen van de boeren werdea vertegenwoordigd, terwijl de Tech-
nische Commissie van de Chemische Producten, die een onderdeel uit-
maakt van de Afdeling voor de Industrie, opkwam voor de belangen
van de kunstmestproducenten.

Uit het voorgaande blijkt, dat in korte tijd de taak van de Commis-
sie voor Voedsel en Landbouw zeer snel werd uitgebreid. Men kan zich
echter afvragen, of deze snelle uitbreiding niet geleid heeft tot een
„overlapping" van de werkzaamheden van de F.A.O. Wanneer wij terug-
zien naar het schema van de Verenigde Naties (I) blijkt, dat in het
kader van deze Organisatie een Voedsel ea Landbouwraad is opgericht.
(Food and Agrieultural Organisation - F.A.O.). In samenhang met
deze afdeling van de Verenigde Naties, heeft men in alle landen, die
aan de wereldorganisatie voor Voedsel en Landbouw deelnemen, een
Nationaal Comité opgericht. Het Nationaal Comité houdt zich bezig met
studies betreffende landbouw-wetenschap, laadbouw-productie, voeding,
visserijproductea, marktordening, statistiek en bosbouw. Deze Nationale
Comité's in Europa vallen allen onder het Regionale F.A.O.-bureau,
dat zija hoofdzetel te Rome heeft gevestigd in de gebouwen van het
voormalige Institut International d'Agriculture, dat eigenlijk de voor-
loper was van de F.A.O. Soortgelijke regionale bureaug zullea ook voor
de andere werelddelen worden opgezet. De regionale bureaux nu van
de gehele wereld vormen samen de Wereldvoedselraad, welke in sa-
menwerking met de F.A.O. de wereldvoedselproblemea zal bestuderen.

Deze korte beschrijving toont aan, dat de werkzaamheden van de
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F.A.O., zowel nationaal als F.uropees, zeer veel overeenkomst vertonen
met de activiteiten van de Commissie voor Voedsel en Landbouw te
Parijs. Te Rome wordt door de F.A.O. gewerkt aan een algemeen plan
voor de Europese agrarische productie; de uitvoering hiervan wordt op-
gedragen aan de Nationale Comité's, die in nauw verband staan met de
departementen van landbouw. Daarnaast wordt in de O.E.E.S. te Parijs
eveneens een Westeuropees landbouwprogramma opgesteld, waarvan
de uitvoering óók aan de nationale departementen van landbouw is
overgelaten.

Nu het toch eenmaal een feit is, dat de samenwerking tussen Oost-
en West-Europa niet mogelijk blijkt, zou het misschien wenselijk zijn,
de Europese sector van de F.A.O. op te nemen in de O.E.E.S. Wellicht
ware het nog beter, de gehele O.E.E.S. van Parijs uit naar Straatsburg
over te plaatsen. Immers de aldaar opgerichte Sub-Commissie voor de
Industrie, Landbouw en Voedsel van de Europ:se Organisatie is daarop
reeds ingesteld. Het Regionale bureau van de F.A.O., dat op het ogen-
blik te Rome is gevestigd, zou dan zijn werkzaamheden over kunnea
dragen op het toekomstige Europese Ministerie voor Landbouw.

Het is zeker, dat te Straatsburg een meer Europese behandeling van
de problemen kan worden verwezenlijkt. Daatenboven biedt dit nog hee
voordeel, dat de kosten van de toch al zo dure internationale organisa.
ties ten zeerste besnoeid kunnen worden, zowel intern, door het perma-
nente personeel, machines en gebouwen op een meer efficiënte wijze te
benutten, als extern, door de vele reizen van de nationale gedelegeerden,
nu eens naar Parijs, dan weer naar Straatsburg, Rome of Brassel, te
bcperken.

Het zou zeer zeker in de lijn van de ontwikkeling liggen, wanneer
aldaar een top-ministerie van landbauw in het leven werd geroepen.
Tot op heden blijft het ontbreken van een met sanctie bevoegd-gezag de
grote moeilijkheid in de samenwerking op elk gebied. Wanneer West
Europa, zoals andere grote mogendheden, een vaste politiek wil vceren,
is het nodig, het algemene Westeuropese welzijn als basis te aanvaarden
en, voor zoverre noodzakelijk, aan een Westeuropees orgaan op te dra-
gen, de grote lijnen van de te volgen politiek te bepalen. Zolang men
niet over de nodige middelen beschikt om na te gaan of het nationale
belang ook wel overeenkomstig het Westeuropese belang wotdt aage-
streefd, komt men geen stap verder.
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HOOFDSTUK VI.

HET BEELD VAN DE
WESTrEi.IROPESE LANDBOLIW EN

VOEDSELVOORZTENING

„Chassez le naturel,
il revient au galop."

Nadat ia het voorgaande speciaal de aandacht werd gevestigd op de
algemeae oorzaken van het ontstaan van het dollar-tekort en een over-
zicht werd gegeven van de instanties, die in het leven werden geroepen
om dit tekort te bestrijden, zal nu één van de wapenen van bestrijding
worden besproken. Vooraleer een wapen te gebruiken, dient men de
eigenschappen er van te kennen, te weten hoe het ontstaan is en hoe het
werkt. Wij zullen dit nagaan wat het wapen betreft (i.c. de Westeuro-
pese landbouw), dat door de Commissie van Voedsel en Landbouw
gehanteerd wordt in de strijd tegen het dollar-tekort.

A. DE HISTORISCHE ONTWIKKELING.

De huidige economische tendenties van de Westeuropese landbouw
gaan terug tot het midden van de vorige eeuw, toen de practische resul-
taten van de vooruitgang op wetenscha,ppelijk en technisch gebied het
wereldbeeld veranderden. Vóór die tijd kon Europa, dat S~jo van de
aardbol omvatte, waarop l0~jo van de totale wereldbevolking woonde,
zichzelf voorzien. De snelle industrialisatie, gepaard gaande met een
sterke bevolkingsgroei en een verhoging van de levensstandaard, schie-
pen echter een grote vraag naar grondstoffen en levensmiddelen. De
Europese agrarische productie kon, ondanks expansie en intensificatie,
de snelle bevolkingsgroei niet bijhouden, hetgeen Malthus c.s. tot zeer
pessimistische beschouwingen aangaande het toekomstig lot van Europa
deed overgaan. Het Europese bevolkingsaantal immers grceide in 100
jaren tijds van 212 millioen (1520) aan tot 447 millioen (1910), ter-
wijl de Europese agrarische productieverhoging niet eenzelfde rhytme
vertoonde. ~) Waar moest dat heen?

Zoals altijd, bleef ook hier geen oplossiag uit, want de toepassing

t) Cijfers ontleend aan het Hsndwórterbuch der Staatswissenschaften Pag. 689.
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van de techniek vp het transport, zowel te zee als te land, leidde tot
een sneller en goedkoper vervoer, waardoor de emigranten in de Nieuwe
V~G'ereld nauw verbonden werden met het Oude Europa. Daar spcedig
bleek, dat het zeetransport goedkoper was dan het transport over land,
konden de goedkopere overzese granen in toenemende mate naar Euro-
pa worden vetzonden.
„C'est ainsi que 1'on calculait en 1870 qu'il en coutait moins de faire
traverser 1'Atlantique à un sac de blé que de le transporter de Dijoa
à Paris." ~)

Deze overzese granen waren goedkoper, omdat de aldaar liggende
vruchtbare en zo goed als kostenloze uitgestrekte gebieden op extensie-
ve manier werden bebouwd. Daarenboven werkte de grootte van de
boerderijen de mechanisatie in de hand, welke de ontbrekende arbeids-
kracht aan moest vullen. Het duurde dan ook niet lang, of deze steeds
groter wordende importen hadden een catastrophale daling der West-
europese graanprijzen tot gevolg. De Westeuropese boeren mcesten hun
productieschema wijzigen.
„Ainsi entre 1880 et 1930, la proportion de terre labourée a baissé dans
le rapport suivant dan un certain nombre de pays." (En pourcentage du
total). s~)

TABEL 2.

Dene-
marken Bel iée Frankri k~ Duitsland Gr.

Brittanniè
Zwitser-

land

1880 I 89 79 78 72 46 18

1930 83 60 58 68 34 13
-6 -19 -20 -4 -12 -5

Ten gevolge van de gewijzigde prijsverhoudingen, werden de voor-
naamste agrarische producten, - welke men in twee grcepen: stapel-
producten en hoogwaardige agrarische producten kan onderverdelen, -
geografisch verspreid.

A. De agrarische stapelproducten, zoals tarwe, mais, olie-
gewassen, mindere qualiteiten bevroren vlees, wol, katoen, suikerriet,
rubber en andere soortgelijke producten, werden voornamelijk ge-
produceerd in de veraf liggende gebieden van West-Europa en
Amerika. In West-Europa werd deze productie ofwel vetminderd
(Gr. Brittannië), ofwel hield ze geen gelijke tred met de groeiende
bevolking. De productie verschoof naar Cbst-Europa (Oost-Duits-
land, Donau-bekken, Rusland), alwaar de reeds bestaande teelt werd
uitgebreid. Verder kwam de aanvulling ~~an de nieuwe graanlanden:

i) Cours de M. Fromont à la Faculté de Droit à Paris, i947-48.
~") L'Agriculture en Gr. Bretagne par G. Traversin, pag. 37. Insee i948.
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de V.S., Canada, Argeatinië, Brazilië, Australië, Zuid-Afrika en
Nieuw-Zeeland.

B. De hoogwaardige agratische producten, zoals
eerste klas rund-, varkens- en schapenvlees, eieren, melk en melkpro-
ducten, wijn, olijfolie, vlas, zijde, tabak, citrusvruchten etc. werden
in toenemende mate geproduceerd in het traditionele Westeuropese
agrarische productiegebied. In dit gebied, dat zich uitstrekte van
West-Duitsland tot Ierland en van Zwedea tot Italië, werden als-
maar grotere hoeveelheden stapelproducten geïmporteerd, die ge-
deeltelijk werden omgezet in dierlijke producten. De voortgebrachte
qualiteitsproducten werden voornamelijk in de industriële centra
verbruikt, terwijl een gedeelte er van naar de omliggende staten
en een nog kleiner gedeelte buiten Europa werd geexporteerd.

De internationale arbeidsverdeling, zowel op in~dustrieel als op agra-
risch gebied, schiep de mogelijkheid om de bedreigde Westeuropese
vcedselbalans in evenwicht te houden.

Toch ontwikkelde deze tendens zich niet volkomen, daar tegen 188U
het merendeel der Europese landen overging tot een agrarische protec-
tiepolitiek. Aan de economische voordelen van de internationale arbeids-
verdeling op agrarisch gebied waren nadelige sociale gevolgen verbon-
den. Deze gaven aanleiding tot staatsinmenging inzake de landbouw-
quaesties. Zowel om politieke, economische en sociale en in menig geval
om militaire redenen, zagen de diverse Europese regeringen gevaar in
een achteruitgang van hun eigen landbouw. Men had liever een geba-
lanceerde nationale economie en daarom werd in verschillende landen
o.m. besloten tot een stimuleren van concurrerende gewassen zoals b.v.
suikerbieten.

Het is verder van betekenis, dat de gewoonte om het beschikbare
land in kleine ea middelgrote bedrijven in te delen, de ,productie van
hoogwaardige ea meestal arbeids-intensieve agrarische producten in de
hand werkte. De sterke groei van de Westeurapese agrarische bevolking
verschafte een voldoen~de, zo niet ~overvloedig arbeids aanbod in de land-
bouw. De zelfstandigheidsdrang van de aan de grond gehechte boeren-
zoons leidde dikwijls tot splitsing van het ouderlijk bedrijf.

Tengevolge van de stijging van de levensstandaard van de Europese
bevolking, welke niet alleen in een toename van de consumptie tot
uiting kwam, maar tevens in een tcename van de vraag naar hoogwaar-
dige producten (vlees, fruit en grcenten), kon het verhoogde agrarische
arbeidsaanbod gedeeltelijk worden geabsorbeerd.

In de landen waar het niet mogelijk was, industrieën op te richten of
de teelt van arbeidsintensieve producten uit te bteidea, bood de emigra-
rie eea oplossing.

B) DE PERIODE TUSSEN DE BEIDE WERELDOORLOGEN.
De onverwachte toename in de vraag naar stapelproductea in wereld-
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oorlog no. I, had een overeenkomstige uitbreiding van deze producten
tot gevolg in de buiten de oorlogssfeer liggende gebieden. Deze tcena-
me gaf in de na-oorlogse jaren aanleiding tot een voorraadvorming van
tarwe, maïs, suiker, koffie, wol, katoen etc. Het effect van die voorraad-
vorming was, dat vele landen genoodzaakt waren, hun eigen productie,
die economisch niet meer mogelijk was, te beschermen. Daarbij kwam
dan nog een sterke neiging tot autarkie gedurende die dagen. Over het
geheel genomen echter, bleef Euro~pa, wat de voedselvoorziening be-
trof, afhankelijk van de Overzese gebieden.

Oost-Europa, dat voornamelijk agrarisch was, produceerde een voed-
sel-surplus. De vier ponaulanden, Polen en de drie Baltische landen,
exporteerden van 1934 tot 1938 aanzienlijke hoeveelheden plantaardige-
en dierlijke producten. Verder was ook Cbst-Duitsland een surpl.us-ge-
bied, dat grote hoeveelheden graan, aardappels, suiker en vlees aan
West-Duitsland levetde.

Deze surplussen van Oost-Europa konden echter slechts gedeel~e`lijk
het tekort van West-Europa aanvullen. Dit tekort was het dringeadste
in het dichtbevolkte en intensief geindustrialiseerde gebied, dat tussen
de Elbe en de Ierse Zee ligt. De netto-importen aan voedsel en voeder
bedroegen meer dan 2~3 van de calorie-waarde van Engelands voedsel-
vooniening, de 1 ~2 van die van België en 2'~ 5 van de Nederlandse be-
hoeften. ~) West-Duitsland, dat tevens afhankelijk was van het buiten-
land, moest 2~5 van haar voedselvoorziening importeren, terwijl voor
het overige door Oost-Duitsland werd bijgedragen. Andere landen, sterk
afhankelijk van de importen, waren de bergachtige gebieden zoals Noor-
wegen en Zwitserland, waar meer dan de helft werd geïmporteerd. Het
tekort in Oostenrijk, Griekenland en Finland was over het algemeen
groter dan het Europees gemiddelde, terwijl dat van Duitsland eri Frank-
rijk het minste was. In Italië, Portugal, Zweden en Czechoslovakia ken-
de men slechts zeer geringe imponen, terwijl Denemarken en Spanje -
vóór de burgeroorlog - slechts zeer geringe surpltusen hadden.

De deficit-landen, hierbij ingesloten Denemarken en Spanje, haddea
als geheel genomen grote importen nodig van granen, vetten, oliezaden,
oliekceken, suiker, vlees, kaas, eieren, fruit en groenten etc.

Evenals er variaties waren in de graad van zelfvootziening, waten er
variaties in de voedselconsumptie per hoofd van de bevolking. Scandi-
navië, Zwitserland en de Britse eilanden kenden de hoogste voedselcoa-
sumptieniveaux in Euro,pa. Vóór de oorlog verschafte de voedselvoor-
ziening in deze landen dagelijks een gemiddelde van ongeveer 2.900
calorieën per hoofd, en zelfs 3.150 tot 3.200 calorieën in Denemarken en
Zwitserland, alwaar het niveau ongeveer gelijk was aan dat vaa de Vet-
enigde Staten in vooroorlogse tijd.

Aan de andere kant van Europa, in Portugal en Griekenland, lag het
dageliyks gemiddelde beneden 2.500 calorieën. Dit gemiddelde was tevens

~) Zie Foodbalance-sheets van de F.A.O., ea European Programs of Agricul-
tural Reconstruction and Development F.A.O., r948.
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laag in Italië, waar het in de laatste vooroorlogse jaren steeds minddr
werd. Ondanks de sterke agrarische politnek, die er een grotere productie
tot gevolg had, viel het dagelijks caloriegemiddelde naar beneden van
2,850 tot 2,550.

Ook de productiviteit varieerde scherp van land tot land. Om hiervan
een overzicht te geven, hebben wij op basis van de door de F.A.O. op-
gestelde voedselbalansen een berekeniag gemaakt, welke de graad van
efficiëncy uit doet komen. Alvorens tot de resultaten van deze bereke-
ning over te gaan, een kort woord over de historie van deze voedsel-
balansen. ~)

Tijdens de tweede wereldoorlog was er in de kringen van de Gealli-
eerde landen behoefte aan gegeveas, die de diverse regeringen in staat
zouden stellen, de voedingsmi~ddelen, welke in onvoldoende hoeveel-
heid aanwezig waren, gelijkelijk te verdelen, om de eindoverwinning
te realiseren. Deze noodzaak gaf aanleiding tot een opleving en ontwik-
keling van de studies betreffende de consumptie-niveaux, de voedselbe-
hoeften der diverse volken en de physiologische consequenties der ver-
anderingen van het voedselrégime, die een gevolg waren van de oorlog.
Reeds vóór het ontbranden der vijandelijkheden hadden diétisten, en
landbouw-economen reeds veel werk verricht op dit terrein, maar mea
had nog nooit tussen de totale voedselvoorzieningen van de verschillen-
de landen een algemeen en systematisch verband gelegd, dat hun waarde
in voedingseenheden schatte.

Ofschoon in die tijd en direct na de oorlog, bij het opstellen van
voedselbalansen in de bevrij~de gebieden, zeer vele statistische moeilijk-
heden moesten overwonnen worden, slaagde men er toch in, een beeld
te vormen van de verschillende landen. Ook de methodologische ana-
lyse van de consumptieniveaux werd langzaamaan verbeterd.

In 1946 werd deze techniek door àe F.A.O. toegepast in haar rapport
„Enquête mondiale sur 1'alimentation", dat gedetailleerde cijfers bevat
over de consumptie-niveaux zoals die vóór de oorlog in 70 landen waren
en aangeeft in welke proporties de ter beschikking staande bronnen
moesten worden aangevuld om in 1960 een minimum voedselvootzie-
ning te bereiken. Sedert die ~datum is de F.A.O. voortgegaan met het
gebruiken van die methode om de vcedselsituatie in verschillende lan-
den te analyseren.

Voor vele landen zijn deze door de F.A.O. opgestel~de voedselbalansen,
tengevolge van onvoldoende cijfers, slechts grove benaderingen.

Zonder twijfel zullen deze voedselbalansen geen bijzonder grote be-
tekenis hebben, zolang de landbouw en voedingsstatistiekea nog een
zeer onvolledig gebied bestrij.ken en verre van juist zijn. Toch mag men
van de vooruitgang der statistische wetenschap en het economische
onderwijs verwachten, dat hierin binnen niet al te lange tijd grote ver-
beteringen zullen worden aangebracht.

') Manuel pour 1'établissement de Bilans Alimentaires. F.A.O. Publication,
Avril 1949.
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Op basis van deze voedselbalansea van de F.A.O. hebben wij, ge.
bra~ik makend van de graaneenheden- (voedseleeahedea) schaal, een
poging ondernomen om een statisch beeld te geven van de Westeuropese
landbouwpraductie. Daar het moeilijk is, de verschillende soortea pro-
ducten, welke meestal in metrieke tonnen wordea aangegeven met elkaar
ie vergelijlcen, is men in de Scandinavische Ianden er toe overgegaan, de
graaneenheden-schaal in te voeren. Een graaneenheid is gebaseerd op de
voedselwaarde van 1 kg. graan. Wanneer b.v. 100 kg. eieren gelijk wor-
den gesteld met 500 kg. graaneenheden, wil dit zeggen, dat de voedsel-
waarde van 500 kg. graaneenheden nodig zijn om die 100 kg. te produ-
ceren. „This scale also offers the possibility of comparing regions, farm-
graups and single farms regarding their total food output." ~) Deze
schaal biedt een mogelijkheid om op zeer ruwe wijze de agrarische pro-
ductie in de versch,illende landen met elkaar te vergelijken. Voor de
praductie van gras, hooi, ruw-voeder, zaad en tabak, zijn geen gegevens
beschikbaar. De volgen3e graaneenhedenschaal diende als grondslag bij
de berekening:

TABEL 3.
100 kg. graan, maïs, rijst - 100 graaneenhedeu
100 kg. aardap~pelen - 25 „
100 kg. oliezaden - 200 „
100 kg. peulvruchten - 130 „
100 kg. oliekoeken - 140 „
100 kg. zemelen - 80 „
l00 kg. melk - 70 „
100 kg. ondermelk - 30 „
100 kg. rund- en kalfsvlees (levend) - 600 „
100 kg. schapenvlees (levend) - 600 „
100 kg. varkensvlees (levend) - 500 „
100 kg. eieren - 5~0 „
100 kg. wol (gewassea) - 4000 „
(Departement voor Voedsel en Landbouw van de Bizoae)
100 kg. groenten - 20 „
(Agricultural Statistics of the Britisch zone 1934-38)
100 kg. suiker - 135 „
100 kg. fruit - 30 „
100 ltr. wijn - 20 „

De juistheid van de hierboven toegekende waarden te beoordelen,
ligt niet op het tetrein van de econoom. Zoals uit het volgend hoofd-
stuk zal blijken, hebben wij de graaneenheden-schaal, die hier alleen als
werkhypothese wordt gebruikt om eea algemeen beeld vaa de Westeu-
ropese landbouwptoductie te kunnen vormen, door een andere vervan-
gea. Het bleek, dat een waardering van de Westeuropese agrarische
productie in dollar-prijzea, welke voor gelijke producten in Amerika
gedurende 1948-49 goldea, metr aan ons dcel beantwoordde.
f) Extract from the Agricultural statistics of the British Zbne, i93g-44, PaS. 71.
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Toch menen wij te moeten wijzen o~p het belang van de graaneen-
heden-schaal. Deze wordt meer en meer gebruikt voor productiviteits-
berekeningen in de landbouw. Interessant in verband hiermede is het
F.A.O.-rapport „Feedstuffs-Europe", Bulletin no. 15, Sept. 1949. Typisch
is verder, dat het resultaat, verkregen door een berekening in graan-
eenheden, vrijwel overeenstemt met de conclusies, welke voortspruiten
uit een berekening met behulp van de Amerikaanse dollar-prijzen. Er
blijkt dus een verband te liggen tussen de waarde, die gebaseerd is op
de energie in het product opgesloten, en de prijs van het product.

Daar het in ons geval van belang is, aan te tonen dat de opbrengst
per ha. in de verschillende landen sterk varieert en er dus nog vele
mogelijkheden zijn tot verhoging van de productie, hebben wij tabel 4
opgesteld. Deze tabel bevat eea globale waardering van de agrarische
productie in de verschillende landen en is gebaseerd op de berekening
in vcedseleenheden. Wij hadden ook met het aangeven van de opbrengst
per ha. van één enkel product in verschillende landen reeds kunnen
bewijzen, dat er grote verschillen bestaan in de opbrengsten. Maar dan
zou men kunnen opwerpen, dat ofschoon de opbrengst van tarwe pet
ha. in Denemarken en Nederland zeer hoog is, hier toch tegenovet
staat, dat maTs en rijst in de zuidelijke landen ook hoge opbrengsten
per ha. geven, zodat dus de verhouding behouden blijft. Vandaar dat
wij de Totale Nationale Agrarische o,pbrengst hebben genomen. Om
eventuele dubbeltellingen te voorkomen, werd alleea de productie voor
directe menselijke consumptie berekend.

Wanneer wij nu de netto-opbrengst per land willen vergelijken, kan
dit geschieden op basis van het aantal uren, dat nadig was om die op-
brengst te bereiken. Gegevens hierovet zija echter niet aanwezig en dit
heeft ons genoodzaakt, de berekening te baseren op het rotale aantal ha.
cultuurgrond. De woeste gronden werden buitengesloten, daar deze
niet uit de statistische gegevens konden worden opgemaakt. De resul-
taten van de berekening moetea niet opgevat worden als een e~cacte
uitdrukking, immers deze is niet mogelijk. Wat wij willen bereiken is:
een ruw idee te geven van de grote verschillen, hetgeen er op wijst dat
een uitbreiding van de productie mogelijk moet zijn.

In het hieronder gegeven staatje, hebben wij de netto-opbrengst per
ha. in de verschillende landen gegeven in dalende orde van grootheid.

Opbrengst per ha. cultuurland in 100 graaneenheden:
Zwitserland 28.7 i) Gr. Brittannië 14.0
Benelaix 26.0 Zweden 13.3
West-Duitsland 21.4 Frankrijk 12.9
Denemarken 19.0 Ierland 10.3
Noorwegea 16.8 Griekealaad 9.8
Italië 1~.2 Portugal 6.4
Oostearijk 14.4 Turkije S.9

~) Dat Zwitserland zo hoog staat, komt hierdoor, dat de Alpenweiden niet
tot de cultuurgroad werden gere{cead.
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Het blijkt, dat in de landen waar de landbouw technisch op het hoog-
ste peil staat, ook de hoogste opbrengsten per ha. worden verkregen,
ni. in Zwitserland, Benelux, West-Duitsland en Denemarken. Bui-
ten de groep landen, die zich in en om de industriële centra bevinden,
blijkt de invloed van de wetenschap af te nemen en zo zien wij, dat in
Portugal, Griekenland en Turkije de opbrengst per ha. abnormaal laag
is. Men kan opmerkea, dat dit ook ligt aan natuurlijke factoren zoals:
klimaat, qualiteit van de bodem e.a.; echter neemt dit niet weg, dat het
verschil wel heel erg groot is. Gedeeltelijk is dit ook toe te schrijven aan
de primitieve methoden die in de Zuidelijk landen nog worden toegepast.

De hoge opbrengsten in de Noordelijke landen konden slechts met
behulp van grote hoeveelheden grondstoffen worden behaald. Het
bouwland werd er „liberally dressed with farmyard manure and com-
mercial fertilizer." ~) De grote veestapel was alleen mogelijk dank sij
grote hceveelheden geimponeerd voeder. Verder veronderstelde dit
landbouwsysteem de aanwezigheid van eea groot arbeidsaanbod, zodat
„Farming had almost become gardening." ~)

Dit was in het kort het beeld van de Westeuropese landbouw in de
periode tussen de beide wereldoorlogen. Het was geen statisch maar
een dynamisch beeld. De Europese kunstmestconsumptie verdubbelde en
gtote vooruitgang werd gemaakt in zaad-selectie en verbetering van de
veestapel. Er werd verder veel aandacht besteed aan het onderwijs van
de jonge boeren, hetgeen van invloed was op de opbrengsten per ha.,
welke steeds groter werden.

Wij zouden tekort doen aan het algemene beeld, wanneer ook niet
tevens gewezen zou worden op de actie van de diverse codperaties, die
op menig gebied hebben bijgedragen tot de intellectuele en economische
vooruitgang op het platteland. Tevens ging van deze codperaties een
vormende kracht uit, waardoor het zo moeilijk te bereiken saamhorig-
heidsgevoel bij de bceren, in gunstige mate werd beinvloed. Typisch
is, dat in landen waar dit saamhorigheidsgevoel' het sterkste was, ook
de opbrengsten per ha. het hoogste zijn. Is het niet verwonderlijk, dat
landen zoals Frankrijk en Engeland slechts opbrengsten hebben, die de
helft bedragen van die van Zwitserland, de Benelux en Denemarken?

C) DE OORLOG VAN 1940-45 EN ZIJN GEVOLGEN.
Wereldoorlog II toonde duidelijk aan, dat de sterk opgevoetde pro-

ductie van de Westeuropese landbauw zeer kwetsbaar ea uiterst wankel
was. De gehele structuur van àe landbouw werd verwrongen en leidde
tot desastreuse gevolgen in de voedselvoorzieaing van de oorlogvoeren-
de landen. „To internal destruction aad disorganisation of production
was added a drastic reduction or even elimination of supplies from out-
side sources through shortage of shipping or foreign exchange." ~~)

~) European Progtams of Agricultural Reconsttuction and Development,
F.A.O. Juac i948, Pag. r.

~a) Iaterim report t94~. O.E.E.S. Pag. i4.
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Sommige Westeuropese landen slaagden er in, hun vcedselptoductie
gedurende de oorlog te doen stijgen. Vooral Zwitserland en het ver-
enigd Koninkrijk -(de grootste Westeuropese importeur van voe-
dingsmiddelen)- wisten met behulp van toegenomen kunstmestver-
bruik en mechanische trekkracht hun bouwland uit te breiden. Deze
beide landen hadden evenwel grote moeilijkheden met het instandhou-
den van hun veestapel, daar het gei~porteerde veevoeder niet geregeld
aankwam en het weiland gedeeltelijk in bouwland moest worden omge-
zet. Over het geheel genomen echter, kwamen deze landen toch met een
verbeterd agrarisch productieapparaat uit de oorlog te voorschijn. Zelfs
Duitsland slaagde er in, tot aan het einde van de oorlog zijn agrarischc
pmductie op peil te houden. Dit vooral met behulp van de gedwongen
buitenlandse arbeidskrachten en het in de bezette landea geroofde vee,
etc.

In de rest van Europa zien wij gedurende de oorlogsjarea een alge-
hele ontwrichting van ~de landbouw. Ten gevolge van de Duitse bezet-
ting in 1940 werden de Westeuropese importen van voedsel, kunstmest
en veevceder afgesneden.

Hoe was het nu toch mogelijk, dat West-Europa zich gedurende We-
reldoorlog II kon voeden? Per slot van zake beschikte West-Europa
toen ook niet over voldoende dollars en wist het toch rond te komen !

Vooreerst dient hier dan de aandacht te worden gevestigd op het
feit, dat de Duitse bezetters bij hun invallen er in slaagden, de hand te
leggen op zeer grote voorraden levensmiddelen en veevoeder, die van-
wege de dreigende oorlogstoestand waren aangelegd. Verder bracht het
gemis aan voldoende veevoeder mee, dat een groot gedeelte van de vee-
stapel moest wordea afgeslacht, hetgeen de Westeuropese vleesvoorzie-
ning geruime tijd ten goede kwam.

Daarnaast vonden op landbouwgebied grote wijzigingen plaats. In vele
landen werd de scheurplicht ingevoerd en ging men over tot het stimu-
leren van de teelt van oliegewassen ter vervanging van de importvetten.

Vóórdat Duitsland de oorlog aan Rusland verklaarde, was het er in
geslaagd, grote voorraden Russisch graan tan te leggen. Verder waren
de gehele Balkan en Turkije oader de Duitse economische of militaire
invloedssfeer en spoedig bleek toen, welke grote bijdrage geleverd kon
worden door de landbouw in Zuid-Oost Europa.

Toch waren al deze bronnen niet voldoende om de Westeuropese
voedselvoorziening te garanderen. De steeds kleiner wordende porties
van de voedseldistributie zijn hier een bewijs voor. In zo goed als alle
bezette landen daalde het gemiddelde calorie-verbruik met meer dan
20~Jo; daarenboven werden de overblijvende calorieën voornamelijk ont-
trokken aan brood en aardappelen, terwijl vrceger vlees, melk en vetten
de voornaamste calorieverschaffers wazen. ~)

De boerenbevolking en welgestelden slaagden er in, hun aandeel in

i) European Programs of Agricultural Reconstruction and Development
F.A.O. publicatie Juni r943. Pag. 4.
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de voedselverdeling naar verhouding te doen stijgen. Vooral in landen
waar de boeren moeilijk gecontroleerd konden worden en de officiële
rantsoenen te laag waren, moesten de stadsbewoners zich dikwijls grote
persoonlijke offers getroosten voor het „zwarte voedsel."

In alle landen stond de regering voor de moeilijke taak om van de
boeren een maximum aan voedselproductie te eisen, zodat de distributie
door de officiële kanalen voortgang kon vinden. De middelen welke
hiertoe gebruikt werden, waren o.a. de verplichte leveringen, de prij-
zengaranties, en niet zelden de boeten. Om de aldus verkregen voedsel-
producten zo goed mogelijk te gebruiken voor de menselijke consump-
tie, werd het ~uitmaalpercentage van de granen verhoogd en in vele
gevallen werd het brood met aardappelmeel en voedergranen (zoals
maïs), aangevuld. Daarnaàst werd ook overgegaan tot het afromen van
de melk, om aldus een minimum vetvooniening te handhaven.

Het bleek dat het ontbreken van de ovenese importen, gedurende
de oorlogsjaren, de Westeuropese landbouw niet meer in staat stelde,
haar functie te vervullen.

Toen de oorlog voorbij was, kwam vanwege de slechte oogsten van
194G en 1947 geen verbetering in de vcedselvooniening.

De toestand werd zelfs zo ernstig, dat in sommige landen de rant-
soenen nog meer verlaagd moesten worden.

Deze onvoldoende voedselvoorziening had een zeer ongunstig effect
op de werklust en het was ~dan ook niet te verwondereu, dat vooral zij,

die zware arbeid moesten verrichten, niet de capaciteiten hadden om
volop werk te leveren. Het bleek dat een betere voedselvoorziening een
allereerste vereiste was voor het industriële herstel.

Bij de physieke oorlogsverwcesting kwam na de oorlog nog de des-
organisatie van het transport, het gebrek aan veevoeder, kunstmest, ma-
chines, en de onwil van de boeren, die vanwege de onzekere monetaire
toestanden hun producten zo lang mogelijk probeerden vast te houden.

Tcen na de oorlog de ovenese importen hervat werden, bleek dat
Australië en Nieuw-Zeeland hulp moesten bieden aan het Verre-Oosten
en Voor-Indië. Het algemeae wereldtekort gaf aanleiding tot prijsstij-
ging van de sch.aarse agrarische pro~ducten, die t.g.v, de Amenkaan-
sa landbouwpolitiek alleea in Noord-Amerika te koop waren. De dol-
lars, nodig om deze sterk in prijs gestegen producten te kopen, raakten
spcedig op en het zag er niet naar uit, dat West-Europa zijn noodzake-
lijke voedselimporten kon handhaven.

Het was daarom dat er voor de Westeuropese landen niets anders
op zat, dan de handen uit de mouwen te steken en vanwege het nijpea-
de voedseltekort vooral te proberen, de nationale landbouwproductie
op te voeren. Om dit zo economisch mogelijk te dcen, werden agra-
rische plannen opgesteld, voor de verhoging van de productie. In de
volgende pagina's zullen wij nagaan welke plannen gemaakt werden
door de Westeuropese landen en wat deze plannen betekenen in de be-
strijdiag van het voedsel- en daatmee verbonden dollat-tekort.
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HOOFDSTUK VII.

DE LANDBOLIW~PRODLICTIEPLANNEN
VAN DE WESTELIROPESE LANDEN

Amerika, dat zoals wij in het eerste hoofdstuk zagen, West-Europa
tegemoet wilde komen in zijn strijd tegen de uit de oorlog voortge-
sproten moeilijkheden, spoorde eind 1947 V~~est-Europa aan, een rap-
port op te stellen waarin een overzicht zou worden gegeven van de
actuele economische toestand en de mogelijkheden voor de toekomst.

Voor de opstelling van dit rapport werd o.m. in het leven geroepen:
de Commissie voor Voedsel en Landbouw te Parijs. Deze vroeg aan ~tlle
deelnemende landen, in detail een vier-jarig landbouwprogramma te
ontwerpen. Dit zou lopen van 1947 tot 1951 en had betrekking op de
nationale productie en de mogelijke importen.

Het onderzoek van de op de vragenlijsten ontvangen antwoorden,
toonde aan dat in bijna alle landen het hoofddcel was, het vooroorlogse
productieniveau te herstellen. Men hoopte dit vóór 1951 te bereiken
en in sommige gevallen zelfs vóór 1950.

Om niet in een al te statistisch relaas van dit rapport te vervallen,
ztrllen wij enkel de hoofdpunten er van aan een bespreking oader-
werpen. ~)

Er werd in het algemeen gestreefd naar een herstel vàn de vóóroor-
logse brood- en voedergraanproductie, naar een vermeerdering van de
vóóroorlogse productie van suiker en aardappels, enige vermeerdering
in oliën en vetten en naar een zo groot mogelijke opvoering van vee-
houderij-~producten. Tegen 1951 zou de bevolking in West-Europa 11~Jo
boven het vooroorlogse niveau liggen, hetgeen dus een nog hogere
productie eiste, wilde men niet het levenspeil in gedrang laten komen.
Er zou verder een intensificatie van de inter-Europese handel nodig zijn,
om de overschotten zo spoedig mogelijk van de hand te kunnen dcen.
Tevens werd er speciale aandacht besteed aan de mogelijkheden om de
productie in de overzese gebiedsdelen op te voeren.

Om dit alles te realiseren zou nodig zijn, zoals in het rapport nader
wordt uitgewerkt: kunstmest om de vruchtbaarheid van de gtond weer
op te voeren, machines om de arbeidsproductiviteit te verhogen ea vee-
voeder om de veestapel niet alleen op peil te houden maar zelfs uit te
breiden.

~`) Technical Report of the O.E.E.C. Paris 1947.
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Gedurende de eerste jaren zou men daarom een beroep moeten kun-
nen dcen op Amerika om de massale importen van kunstmest, machines
en veevoeder te kunnen bekostigen. Gedurende de latere jaren zouden
de importbehoeften aan kunstmest en landbouwmachines - welke aour
Europa zelf geleverd kunnen worden - afnemen, terwijl die voor vee-
voeder zouden toenemen. Immers de aanwas van de bevolking vroeg
reeds om verhoging van de productie van broodgranen, hetgeen dus zou
concurreren met de tcename voor veevoeder, in verband met de aangroei
van de veestapel.

Volgende tabel (5) geeft in financiële termen weer, hoe men de
agrarische balans van West-Europa voor de komende jaren had ge-
raamd: ~) (in milliarden dollars)

TABEL 5.

1947-'48 1948-'49 1949-' S0 1950-' S1

T'otale agrarische importbe-
hoeften van de deelnemende
landen. 8.4 9.6 10.0 10.4

Exporten en re-exporten tus-
sen d'e deeln. landen 1.7 1.9 2.1 2.4

Netto-importen 6.7 7.7 7.9 8.0
Importbehoeften van de
overzese gebiedsdelen 0.5 0.6 0.6 0.7

TOTALE Agrarische importen 7.2 8.3 8.5 8.7

Beschikbaar in de overzese
gebiedsdelen 1.4 1.5 1.6 1.7

I`Tetto behoefte uit niet deel-
nemend'e landen 5.8 6.8 6.9 7.0

Waarvan uit:
De Verenigde Staten 2.1 2.0 1.8 1.7
Andere dollar-gebieden 1.9 2.3 2.3 2.3
Rcst ~~.~n ~Ir u~ercl~l ' I.S 2.5 2.8 3.0

Dit was de eerste vaststelling van het Europese dollar-tekort in de
agrarische sector. Dit tekort zou door voortdurende herzieningen van
de jaarplannen en de opstelling van het zg. long-term-programma,
1952-53, geregeld worden herzien.

In December 1948 werd het eerste grote rapport van de „Committee
of European Economic Cooperation" gevolgd door een nog belangrijker

~) "Cechnical report, pag 30. O.E.E:S. i949.
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rapport. Dit was het zg. „Interim Rapport", s) dat door de inmiddels
officieel ~~eworden O.E.E.S. werd opgesteld. Hierin werd uiteengezet,
dat de drie hoofdtaken van de organisatie bestondea uit:

a) het volgen van de ontwikkeling van de nationale programma's voor
herstel, welke door de O.E.E.S. waren opgesteld.

b) het bestuderen van de gevolgen van deze ontwikkeling en uidichten
van de grote problemen en

c) het opstellen van plannen om deze problemen tot een oplossing te
brengen.

In deze publicatie werd vooral de nadnik gelegd op de door de deel-
nemende landen verstrekte gegevens, welke waren gevraagd in het zg.
long-term-programma. Zoals wij in het eerste hoofdstuk zagen, werd
het jaar 1952-53 als „dead-line" voor het beeindigen van de Marshall-
hulp aangenomen. Daarom hád de O.E.E.S. „invité chacun des pays par-
ticipants à présenter une déclaration génerale exposant le plan d'action
par lequel il entend assurer, en 1952-53, son équilibre économique sans
aide extérieure exceptionnelle. Les pays participants ont également été
invités à préciser comment ils envisagent 1'intégration de leur économie
dans celle d'une Europe ne recevant pas d'aide extérieure exception-
nelle." ~)

De algemene conclusies van dit rapport, voor zover het de landbauw
betreft, zijn de volgende:

De nieuw ingediende agrarische programma's wezen op een algehele
verhoging van de agrarische productie boven het voor-oorlogse peil.
Deze toename varieerde van l0~jo tot 30oJo voor de voornaamste gewas-
sen en was ongeveer lOoJo voor de dierlijke producten. Deze getallen
lagen ver boven de productie van 1948-49, welke nog steeds benedcn
het voor-oorlogse peil lag. De graad van de geraamde toename vari
eerde tevens sterk van land tot land. Terwijl enkele landen een produc-
tie nastreefden, die ver boven het voor-oorlogse niveau uitging, waren
er andere landen, die weer hun voor-oorlogse peil, - dat toch al zeer
hoog was - trachtten te bereiken.

Om een beeld te kunnen vormen van de beoogde productieverhoging
in de verschillende landea, werd in de Sub-Commissie van Agrarische
productie-plannen en programma's een berek~ning gemaakt van de waar-
de van deze productie. Zoals ook later zal blijken, was het nodig dat
men over een in cijfers uitgedrukte raming van de agrarische productie
kon beschikken. Dit om na te gaan, in hoeverre de toekomstige balans
tussen mens en voedsel kon worden veilig gesteld.

Eerst werd deze raming gemaakt op basis van de in het vorige hoofd-
stuk besproken voedseleenheden. Deze methode ondervond echter zeet
veel critiek bij de diverse gedelegeerden. Zij waren van oordeel, dat in
vetband met de strijd tegen het dollar-tekort, een waardering in dollars

~) Rapport Intérimaire de 1'O.E.C.E. r949.
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een meer geschikte methode zou zijn. De taming van de totale waarde
van de agrarische producten zou kunnen geschieden op basis van de
landbauwprijzen in de verschillende landen. Deze prijzen zouden door
omrekening tegen dollar-koers op gemeenschappelijke basis kunnen wor-
den gebracht. Dit hield echter twee grote bezwaren in. Vooreerst zou
het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk zijn, te beschikken over betrouw-
bare agrazische prijzen in de deelnemende landen. Vervolgens zou de
omrekening tegen dollar-koers de vraag opwerpen, welke dollar-koer~
gebruikt zou moeten worden. Immers er bestonden verschillende dol-
larkoersen nl. de officiële, de zwarte en verder de vrije noteringen.
Welke zou de juiste zijn? Om deze moeili1kheden te omzeilen, werd be-
slaten, de dollar-importprijzen als basis te nemen. Deze immers lagen
ten grondslag aan de opstelling van de importbalansen, welke dieaden
om het totale tekort, i.c. dollar-tekort, vast te stellen.

Echter ook deze methode bleek niet brui,kbaar. Het was daarom dat
wij onze toevlucht namen tot een waardering, die gebaseerd was op de
prijzen, welke gedurende de periode 1948-49 voor landbouwproductea
door de Amerikaanse boeren werden ontvangen of betaald. Deze prij-
zen zijn te vinden in de maandelijke prijspublicaties van het Amerikaan-
se Ministerie van Landbouw. Het is vooral met het oog op de Ameri-
kaanse landbauwprijspolitiek, dat deze „Agricultural Prices Publication"
in het leven werd geroepen. Voor de producten kaas, aardappelen,
eieren, groenten, fruit en wijn waren geen prijzen beschikbaar. Om in
deze lacune te voorzien werd, op basis van de Europesè prijzen, eea
bepaalde prijs vastgesteld. Wol, lruiden en hout komen in de berekening
niet voor, terwijl verder enkel een deductie plaats vond voor de geim-
porteerde veevoeders, voor zover deze uit vcedergranen, oliekoeken of
zemelen van geimporteerde broodgranen bestonden.

De volgende prijzen in Amerikaanse dollars en per metrieke ton
werden voor de berekening gebruikt.

Broodgranen 73 Kaas 825
Voedergranen 50 Melk 88
Rijst 117 Rund- en kalfsvlees 775
Aardappelen 35 Schapen- en lamsvlees 383
Suiker 82 Varkensvlees 575
Oliezaden 150 Ander vlees 575
Peulvruchten 125 Slachtvetten 575
Grcenten 50 Eieren 700
Fruit 100 Geimporteerd
Wijn 120 voedergraan 50
Tabak 1,015 Oliekoeken 85
Boter 1,373 Zemelen 63

Uit deze samenvattende berekening kan men ziea, dat de totale aetto-
waarde van de agrazische ptoductie in 1952-53 ongeveer 21.000.000.000
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TABEL 6.
De bruto en netto opbrengst van de landbouw voor alle

deelnemende landen. (in duizend millioen dollans)

~
1934-'38 1947- 48 1948-'49 1952-'S3

Granen 2.4 1.6 2.3 2.7

Groenten, fruit en wijn 3.1 3.1 3.1 3.1
Tabak 0.2 0.2 0.2 0.3

Andere plantaardige producten 1.9 1.7 2.1 2.5

TOTAAL PLANTAARDIGE 7 6 6.6 7 7 8.6PRODUCTEN .

Melk en melkptoducten 4.5 3.7 4.2 5.2
Vlees 6.5 4.4 4.5 6.7
Eicren 1.2 0.9 1.1 1.3

TOTAAL DIERLIJKE
PRODUCTEN ( Bruto) 12.2 9.0 9.8 13.2

Min geimporteerd veevoeder 1.3 I 0.6 0.8 0.9

NETTO DIERLIJKE 10.9 8.4 9.0 12.3PRODUCTEN

Waarde bruto productie 19.8 15.6 17.5 21.6

Waarde netto productie 18.5 15.0 16.7 20.9

Ind'ex netto productie-waarde 100o~p Sl~~p 90o~p
i

113~~0

dollars bedraagt, hetgeen overeenkomt met een toename van 13oJo, ver-
geleken met de vooroorlogse netto-waarde.

Wanneer wij nu nagaan, welke de plannen van de individuele landen
zijn, zien wij, dat er grote verschillen zijn waar te nemen. Het hier-
naast gegeven staatje toont aan, dat in Oostenrijk en West-Duitsland
erop gerekend wotdt tegen 1952-53 weer het voor-oorlogse niveau te
bereiken, terwijl in Noorwegen, Gr. Brittannië en Turkije de toename
ongeveer 30oJo zal bedragen. (zie tabel 6a)

In tabel 7 wordt uiteengezet, welke de voor-oorlogse opbrengst per
ha. is, uitgedrukt in dollars. Het is interessant te zien, dat de rangorde
der landen overeeakomt met die, gebaseerd op de vooroorlogse op-
brengst per ha. uitgedrukt in graaneenheden. (Cfr. het vorige hoofdstuk)
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De geschatte

Land
IJsland
Groot Brittannië
Noorwegen
Turkije
Benelux
Denemarken
Zweden
Ierland

TABEL 6a.
waarde van de netto voedsel-ptoductie in
als percentage vw 1934-38 - ioo.

1952-53 Land
150 Frankrijk
134 Portugal
131 Griekenland
120 Zwitserland
119 Italië
118 Oostenrijk
116 Bizone
116 Franse Zóne

t952-53

1952-53
114
110
109
107
107
lOD
99
79

Wij hebben in deze tabel een derde kolom geplaatst, welke de netto
opbrengst aangeeft voor ieder persoon, afhankelijk van de landbouw.
De gegevens betreffende de agrarische bevolking werden ontleend aan
een in 1943 verschenen publicatie van de Volkenbond: „Economic De-
mography of South-Western Europe." Ook deze vergelijking heeft be-
trekking op de voor-oorlogse jaren, daar de na-oorlogse statistieken
betreffende de landbouwbevolking nog niet beschikbaar zijn. Men kan
uit deze vergelijking de conclusie trekken, dat de opbrengst in graan-
eeaheden en de o,pbrengst in waarde per ha. over het algemeen een
gelijk verloop vertonen, zodat de rangorde det landen grotendeels
behouden blijft. De opbrengst per persoon echter geeft grote verschil-
len te zien, vergeleken met de twee eerste kolommen. Dit is vooral een
gevolg van de variaties in de samenstelling van de bevolking, van de
grootte van de boerderijen en velerlei andere factoren, welke niet steeds
te bepalen zijn.

TABEL 7.

Netto opbrengsten per ha. Netto opbrengst in
Land dollars per persoon

in zoo in dollars
afhankelijk van de

I graaneenheden landbouw

Zwitserland 28.7 340 423
Benelux 26.0 302 456
West-Duitsland 21.4 237 ~
Denemarken 19.0 228 673
Nootwegea 16.8 190 256
7talië 15.2 185 158
Oostenrijk 14.4 162 313
Gr. Btittamié 14.0 142 634
Zwedea 13.3 136 345
Franlcrijk 12.9 159 376
Ierlaad 10.3 103 311
Griekenlaad 9.8 108 133
PottuRal 6.4 103 117
Turkije 5.9 S7 90
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Wanneer de opbrengstea van Denemarken en Gr. Brittannië in de
laatste kolom zo hoog zijn, is dit zeer zeker ook een gevolg van de
mechanisatie. Tevens mag men niet vergeten, zoaLs later aangetoond
wordt, dat de boerderijen in deze landen meestal middelgrote boerde-
rijen zijn, welke de mechanisatie in hoge mate bevorderen en daarom
een meer economisch gebruik van de agrazische arbeid mogelijk maken.
In verband hietmede wijzen wij op de passage in „Programmes Euro-
péens de relèvement et de développement de 1'agriculture." ('49, pag.29)
van de Economische Commissie voor Europa, welke te Genève is ge-
vestigd:

„Ainsi, en produisant davantage, mieux et à mieux compte, 1'Europe
s'efforce-t-elle à résoudte 1'un des problèmes essentiels qui se pose à
elle aujourd'hui et qau consiste à se procurer assez d'aliments pour
assurer à sa population croissante un niveau de vie satisfaisant. Par
ailleurs un relèvement du niveau de ptoductivité est souhaitable partout
ou il aurait pour effet d'abaisser le cout de la production, car c'est un
objectif capital pour 1'Europe si elle veut s'assurer, dans un monde ou
la concurrence devient de plus en plus serrée, de larges débouchés pour
ses produits industriels. Pour illustrer 1'ampleur de la tache à mener à
bien dans le domaine de 1'agriculture, IL SUFFIT DE RAPPELER
QU'EN 1948, LA PRODUCTIVITE MOYENNE DE LA MAIN
D'OEUVRE AGRICOLE AUX ETATS-UN1S, ETAIT ENVIRO:`!S
SIX FOIS PLUS ELEVEE QUE CELLE DE L'ENSEMBLE DE L'EL'-
ROPE."

Wanneer wij, na deze korte uitwijding over de raming van de agra-
rische productieverhoging, weer terug keren tot het genoemde rapport,
constateren wij dat deze verhoging niet voldoende zal zijn om de be-
volkingsvermeerdering bij te houden. Dit wil dus zeggen, dat de beoog-
de productieverhoging in wezen geen verbetering brengt, met name
geea vermindering van de voor-oorlogse importen uit niet-Europese
gebieden.

Er blijkt, dat zich twee soorten politiek ontwikkelen met het oog op
de agrarische productieverhoging. Vooreerst zijn er landen, die er voor-
namelijk naar streven om hun importbehoeften te verkleinen, bv.
Frankrijk, Turkije, Engeland en Nederland. Deze landen breiden hun
productie over de hele linie uit en hebben de nadruk gelegd op de
productie van gewassen, welke dienen voor dierlijke- en menselijke con-
sumptie. Met het oog daarop hebben zij de uitbreiding van de vee-
stapel enigszins beperkt. Andere landen daarentegen hebben meer hun
natuurlijke aanleg gevolgd, zodat deze landen ofwel hun veevoeder-
impotten aanziealijk hebben verhoogd, ofwel sterke nadtvk leggen op
de productie van fruit ea groenten, voor export bestemd. Denemarken
hoopte bv. door middel van verhoogde veevoederimporten een verhoog-
de export van dierlijke producten te bereiken, welke naar met dollars
betalende gebieden zou mceten worden geexporteerd. Het ging er ver-

50



der van uit, dat de Europese industrie maar de dollars mcest verdienen
om deze importen mogelijk te maken.

Deze nationale programma's werden aangevuld met de agrarische
productieverhoging-programma's van de ovenese gebiedsdelen. Voor-
namelijk werd daarin de nadruk gelegd op de productie van plantaar-
dige vetten en suiker. Tevens zou worden nagegaan, in hceverre deze
gebieden de productie van maïs, voedergranen en vlees kondea opvoe-
ren.

Dit alles zou tot gevolg hebben, dat de geraamde consumptieverho-
ging per persoon en de toename van de Europese bevolking de in
1952-53 benodigde importen op een hoger peil zou brengen als vóór
de oorlog, zelfs bij een lagere consumptie per hoofd als vóór de oorlog.
Zoals tabel 1 op pag. 27 aangeeft, zouden de voor 1952-53 geraamde
importen ongeveer een waarde vertegenwoordigen van 8.300.000.000
dollar, tegen 6.900.000.000 dollar in 1947-48 en 8.000.000.000 doll.lr
in 1948-49. Het gedeelte, dat door „andere deelnemende landen" en
de ovenese gebiedsdelen tegen 1952-53 zou worden uitgevoerd, moest
groter worden. De importen uit de dollargebieden zouden van
3.800.000.000 dollar dalen tot 2.500.000.000 dollar en dus ongeveer
40~fo van de totale importen (voedsel en industriële producten) uitma-
ken. Aan de andere kant rekende men op een export aan agrarische
producten van ongeveer 0,46 milliard dollar, zodat het netto debet-
saldo met de dollarwereld ongeveer 2a00.000.000 dollar zou bedragen

Toch bleef er veel onzekerheid in al deze ramingen. Er werd algemeen
aangenomen, dat het bedrag van 2.000.000.000 dollar, hetwelk in 1952-
53 zou moeten worden besteed voor de aankoop van agrarische produc-
ten in Noord-Amerika, te laag was geschat. Immers men leefde in de
hoop, dat het mogelijk zou zijn, door middel van „switches" de Ameri-
kaanse importen door importen uit Oost-Europa te doen vervangen.

Veel zal afhankelijk blijven van de weersomstandigheden. „Le vérita-
ble Directeur des importations est invisible: c'est Lui qui, dans la clan-
destinité, établit ses plans biennaux, triennaux ou quinquennaux; c'est
Lui qui décide si la récolte secra médiocre, bonne ou excellente." ')

Een van de karaktertrekken van het import-programma uit de dollar-
zSne is: de grote vraag naar veevoeder.. Deze was in 1948 ongeveer
550.000.000 dollar ea zou waarschijnlijk oplopen met 200.000.000 dol-
lar vanwege de te hoog gestelde verwachtingen op Oost-Europa. Zelfs
zonder deze tcename, zou de import van veevoeder ongeveer lO~Jo van
de totale vraag naar alle goederen uit de dollar-zóne bedragen.

Grote hoop werd gevestigd op een sterke toename van de handel
tussen de Marshall-landen. Men schatte zelfs, dat deze in 1952-53 het
dubbele zou zijn van die van 1947-48. „Not unnaturally, the export aad
import programmes do not coincide at the first attempt, exports ex-
ceeding imports by something of the order of 600 million dollars

~) Le Monde, 2o-S-So. „Le Ditecteur invisble."
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(30~Jo):' ~) Eea heraiening van deze ramiag zou daarom nooàzakelijk
zijn.

Na deze zeer algemene beschouwiagen, vervat in een 12-tal para-
grafen, geeft het landbouwtap~port een analyse van de productieplan-
nen. Er waren verder een groot aantal andere problemen, deels econo-
misch, deels technisch, welke uit de ingewonnen inlichtingea naar voren
kwamen. Grote verschillen bleken te bestaan in de opbrengsten van
gewassen en veestapel. Ook zou meer aandacht mceten worden geschoa-
ken aan de verbetering van de melkbesteding, het gebruik van kunst-
mest en landbouwmachines. Het was daarom, zoals wij ia de aanvang
gezien hebben, dat men in de Commissie voor Landbouw en Voedsel
overging tot een werkverdeling, waartoe zes sub-commissies in het levea
werdea geroepen. Daar het voor ons niet mogelijk is, het werk van al
deze sub-commissies te volgen, hebbea wij vanwege het economisch
aspect van deze studie gemeead, onze aandacht te mcetea coacentrerea
op het werk van de sub-commissie voor Agrarische productieplannea
en programma's. Het is daarom dat in het volgende hoofdstuk speciaal
de opdracht van deze sub-rnmmissie wordt besprokea en zal worden
nagegaan, hoe een intensievere bijdrage van de landbouw in de dollar-
strijd kan worden verkregea.

~) Záe pag. 9 van het Rapport IntErimaire de 1'O.E.C.E. :949.
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HOOFDSTUK VIII.

HET VERHOOGDE
AGRARISCHE PRODLICTIEPROGRANi1VIA

VOOR WEST~ELIROPA
Zoals de in het vorige hoofdstuk opgestelde berekening aangaande

de Westeuropese agrarische productieverhoging aantoonde, was men
het in de O.E.E.S. eens geworden, de totale opbrengst met 2.000.000.000
dollar ( in prijzen van 1948) boven de voor-oorlogse opbrengst te doen
stijgen. Ondanks het feit, dat vele landea nog niet met deze expansie-
plannen warea begonnea, was men toch reeds van oordeel, dat deze
krachtsinspanning onvoldoende zou zijn om aan de voedselcrises, -
welke waarschijnlijk tegen het einde van het Marshall-plan zal optre-
den, - het hoofd te bieden.

Het Interim-rapport 1949 had als eindconclusie te kennea gegevea,
dat het dollar-tekort voor 1952-53 nog steeds op een dikke 3 mill.iazd
dollar geraamd moest worden. „Voor velen, die slechts oppervlakkig
het verloop van het Marshall-plan hebbea kunnen volgen en aan wie
steeds is voorgehouden, dat Europa in 1952 weer op eigea benen zou
kunnen staan, heeft deze mededeling wellicht als een soort koude douche
gewerkt." ~)

Om dit tekort van 3 milliazd dollar weg te werkea, kreeg de Com-
missie voor Voedsel en Landbouw van het Exécutive Committee de
opdracht, „na te gaan welke voorwaarden moesten worden vervuld en
welke moeilijkheden overwonnen om de landbouwprodactie in West-
Europa en de overzese gebiedsdelen zó te ontwikkelen en in te richten,
dat de landbouw in de deelnemende landen in staat is zijn hoogste bij-
drage te geven voor het Europese herstel..... dusdanige voorstellen over
gecoSrdineerde ontwikkeling in de landbouw te doen...., als practisch
en juist schijnen..... na te gaan welke voorwaardea moesten worden
vervuld en welke moeilijkheden zouden rijzen, wanneer men de land-
bouw zó wil uitbreiden en richten, dat een grote inkrimping in de
mogelijkheid van aankoop uit de dollarlanden wordt opgevangen." „For
the purpose of this study, a target figure of about 1,250 million dollars
will be used to indicate the net reduction which may have to be made.....
as compared with the present 1952-53 national import programme." ~~)

i) Economische Voorlichting, iz Nov. i949 Tr8- 43. No. s66.
~s) Landbouw en Marshall-plan. Granea-Meel-Veevoeder, No. 3, 1930.
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De landbouwcommissie liet de Sub-Commicele voor de Agrarische
Productieplannen en Programma's hierover een rapport maken, dat eind
November 1949, door de Landbouwcommissie werd gcedgekeurd en
voor publicatie vrijgegeven.

Om een idee te geven van de grootte van deze opdracht, begint het
rapport met het leggen van een verband tussea de door de deelne-
mende landen geraamde dollarimporten voor voedsel en landbouwpro-
ducten, de totale waarde van de Westeuropese agrarische productie en
het te besparen bedrag van 11~4 milliard dollar.

TABEL 8.

De geraamde vcedsel en landbouwproducten-importen van de
deelnemende landen voor i95z-53 in millioenen dollars.

1952-'33

Totale importen Waatvan betaalbaar
in dollats (a)

Totale importen uit aiet
deelnemende laaden 4.959

Importen uit het
Westelijk Halfrond 2.498 1.300 tot 1.950

Importen uit het
Westelijk Halfrond

Broodgranen 886 750 tot 860
Voedergranen 421 190 tot 200
Vetten en Oliën 248 120 tot 160

Vlees en Melkproducten 269 100 tot 150
Tabak 194 140 tot 180
Andere producten 480 220 tot 400

Waatvan: Suiket 90 75 tot 90
Oliekoeken 80 5 tot 60
Koffie 120 SO tot 100
Andere 190 90 tot 150

a) Schatting van het Secretariaat. In de laatste kolom is het eerste getal ge-
baseerd op het programma voor r949-So en het tweede op het programma voor
i948-49. Het verschil geeft waarschijnlijk aan. hoe men er in geslaagd is, meer
aankopen in Zuid-Amerika te doen, zondet dat deze in dollats behoeven te ge-
schieden.
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Tabel 8 toont aan, dat de totale importen uit het Westelijk Halfrond
voor de seaor voedsel en landbouwproducten in 1952-53 ongeveer
2.500.000.000 dollar bedragen, waarvan een bedrag van 1.500.000.000
tot 2.000.000.000 dollar in harde valuta betaald zal mceten worden. De
voorgestelde besparing kwam dus overeen met ongeveer 25~Jo van het
totale import-programma uit de rest van de wereld, met SOqa van het
import-programma uit het Westelijk Halfrond en met 60 tot 80~Jo
van de waarschijnlijke dollarbetalingen. Zoals vanzelfsprekead, is dit
laatste getal slechts een raming, die varieert naar gelang de dollar-area
verandert.

Vergelijken wij nu dit getal van 1.250.000.000 dollar met betrekking
tot de totale netto-waarde van de agrarische productie, zoals gegeven
in het vorige hoofdstuk, dan is dit ongeveer 5qo van de waarde, welke
men in 1952-53 hoopt te realiseren. Hierbij is dan rekening gehouden
met eventuele vrachtkosten.

Het rapport vervolgt verder, dat het op het eerste gezicht misschien
wel mogelijk lijkt, deze besparing te realiseren, wanneer men uitgaat
van de voor-oorlogse periode. Met het jaar 1948-49 als basis en het
reeds optimistische plan voor 1952-53 ~~alt dit echter te betwijfelen.
Daarenboven zou een vermindering van de veevoederimporten uit de
dollar-gebieden leiden tot een afname van dierlijke producten, welke
de hoogste waarde vertegenwoordigen in de Westeuropese landbouw-
productie. Verder wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat het ver-
dienen van dollars door middel van export van fruit, wijn en tabak naar
de dollarlanden, in verhouding geen substantiële bijdrage zal leveren,
daar Amerika de agrarische unporten uit Europa bemoeilijkt.

Als rnnclusie wordt dan ook aangegeven, dat de uitbreiding van de
productie, mogelijk in 1952-53, een dergelijke beknotting van de im-
porten niet veroorlooft, en dat een ernstige verlaging van de levens-
standaard hiervan het gevolg zal zijn.

In 5 of 6 jarea zou men wel zeer belangrijke mogelijkheden tot op-
vcering van de productie kunnen realiseren, mits hiertoe de nodige
maatregelen worden genomen. Maar men mag hierbij dan niet uit het
oog verliezen, dat ook de vraag naar voedsel zal tcenemen vanwege de
tcenemende groei der Europese bevolking.

De cijfers in de import-tabel tonen aan, dat de grootste dollar-bes,pa-
ring ligt in de broodgranen, wellce 35oJo van het totale programma
bedragen, terwijl de vcedergranen er voor 20~fo in voorkomen. Deze
twee producten beslaan samea meer dan 50oJo vaa de totale voedselim-
porten uit het Westelijk Halfrond. Het is dus duidelijk, dat de voot-
gestelde besparing het beste bereikt zou kunnen worden, doot een ver-
hoging van de Westeuropese graanproductie.

Een verhoging van de graanproductie in West-Europa vraagt echicr
om een grotere oppervlakte wItuurgrond, en deze is niet in overvloedige
mate ter beschikking. Zoals wij verdetop zullen zien, is een uitbreiding
van de cultuurgrond in beperkte mate mogelijk, maar de kosten hier-
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aan verbonden, zijn bij de huidige tarwe-ptijzen te hoog om een lonea-
de productie mogelijk te maken. Daarenboven wordt een besparing :n
die richting ook enigszins tegengewerkt door de Internationale Tarwe-
Overeenkomst. Tengevolge van deze op 1 Augustus 1949 in de Ver-
enigde Staten gesloten overeenkomst, hebben het merendeel der West-
europese landen zich verbonden om, tot 31 Juli 1953, eik jaar eenzelfde
hoeveelheid tarwe tegen een prijs te kopea, welke binnen bepaalde gren-
zen ligt. ~) Dat de in September 1949 opgetreden devaluatie hierin
grote verandering zal brengen, behoeft geen nader betoog.

Voor voedergranen staan de zaken anders. Deze importen behoevea
niet geheel vervangen te wordea door een verhoogde Europese voeder-
graanproductie, maar kunnen ook in aanmerkelijke mate worden gesub-
stitueerd door een verhoogde Europese pmductie vaa gras, ~ewassen
zoals aardappelen, wortelen, bieten en knollen, en aader vceder.

Het is daarom dat de grootste moqelijkheid tot besparing van dol-
lars gezien moet worden in de beperking van de import van veevoedet.

De dollarbesparing, voortkomend uit een verhoogde productie van
veevoeder, behoeft niet alleea beperkt te blijven tot de geprogrammeerde
unport van ongeveer 500 millicen dollar, bestemd voor voedergraaen
ea oliekoeken. Die verhoogde productie zou tevens een besparing kun-
nen meebrengen op de geprogrammeerde importen van vlees, melk-
productea, vettea en oliën; misschien ook een indirette besparing op
de broodgraanimportea. Immers in de huidige tijd wordt nog steeds
broodgraan aan vee gevoerd.

Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat uitbreiding van vee-
voederproductie in de deelnemende landen niet noodzakelijk ia verhou-
ding staat tot de huidige importen hiervan. Dieatengevolge zou, wan-
neer een verlaging van de importen niet door eea verhoging vaa de
nationale productie kan worden vervangen, of de mogelijkheid tot over-
schakelen op niet-dollar-~ebieden niet bestaat, dit tot gevol~ hebbea,
dat de repercussies ongelijk over de verschillende deelnemeade landen
worden gevoeld.

Landen zoals Franktijk en Turkije zullen bv. in 1952-53 geen vee-
voeders meer behoeven in te voeren en hun productiepro~ramma za1
dus ~een verandering ondergaan. Andere landea zoals België, Gr. Brit-
tannië en de Bizone, die plannen gemaakt hebben om veevoeder te im-
porteren voor eigen gebruik, zullen hun productieprogramma's en dtg.
hun consumptie-niveaux niet bereikea. Weer andere landen zoals Deae-
marken, Nederland en Ierland, die grote hceveelheden geimporteerd
veevoeder omzetten in dierlijke producten voor de export, zouden door
een drastische beperking van hun noodzakelijke veevoederimportea hua
nationaal inkomen in hoge mate aangetast zien, met alle serieuse econo-
mische gevolgen vandien.

De verhoogde productie van veevoeder, waatonder de grasproduc-
tie dan de vooraaamste plaats zal innemen, leidt misschiea tot een wij-

~)F.A.O. Bulletin, May~June r949 vol. IY no. 4 „about the Wheat-agreement."
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ziging van de traditionele productie, daar er waarschijalilk meer moge-
lijkheden liggen in het opvoeren van de tvndvee-stapel dan in het ver-
hogen van de varkens- en pluimveestapel.

Voor andere producten zijn de vervangingsmogelijkhedar kleiaer.
Verschillende landen zijn reeds overgegaan tot het verhogen van de
productie van oliegewassen vn. raap- en koolzaad. Vooral Nederland
en Zweden hebben de met deze gewassen beteelde oppervlakte sterk
uitgebreid. Een andere mogelijkheid ligt in de uitbreiding van gewas-
sen zoals soja-bonen, grondnoten en zonnebloempitten, in de Zuidelijke
landen van Europa. Met het oog hierop, hebben de Ametikanen naar
deze landen reeds verschillende experts gestuurd, die er in het kader
van het schema der Technische Assistentie proefvelden hebben aange-
legd. Het kan echter zijn, dat het meer economisch is, de teelt van deze
gewassen in de Ovenese gebieden op te voeren. Wanneer gerekend kan
worden op een expansie van de Europese landbouw, waaraan nog wordt
toegevoegd de uitbreiding van de veevoederproductie in de Overzese
gebieden, dan zal deze gezamelijke productie in hoge mate kunnen bij-
dragen tot een vervlechting van beiderlei economiën en tot sterke ver-
mindering van het dollar-tekort.

Verder zijn er besparingen mogelijk op de importen van veevoeder
uit de dollar-area door een groter gebruik van vismeel, (waarvoor op
het ogenblik een onvoldoende Europese productie bestaat). Daarenbo-
ven kan een hogere consumptie van vis de vleesvooniening van Europa
ten gunste komen.

Tevens is het mogelijk, de importen van suiker uit de dollar-area te
substitueren door Europese suiker, welke daarenboven aangevuld kan
worden door de rietsuiker uit Overzese gebieden.

Dollars kunnen op drie manieren verdiend worden nl.:

a) door het produceren in West-Europa van productea, welke tot nog
toe uit de dollar-area worden geimporteerd, ofwel deze producten te
substita~erea;

b) door directe export naar de dollar-area, en

c door te pmberen dollars te verdienen dank zij het driehceksverkeer.

Het exporteren naar Noord-Amerika kan vooral geschieden door de
Zuidelijke landen, die producten als wijn, olijfolie, tabak, kaas en ge-
droogd fruit kunnen uitvoeren, daar deze productie in vele gevallen
boven de Europese behoefte uitstijgt.

Voor koffie zal het moeilijk zijn, iets anders te vinden in de korte
tijd, welke Europa nog rest voordat de dollar-giften zijn afgelopen.

Het verdienen van dollars door het z.g. triangular systeem zal meer op
het terrein van de Europese haadel liggen. Door de verkoop van indu-
strieproducten aan landen welke een overschot aan dollars hebben, kun-
nen weer dollars verdiend worden welke aan de importen van het hoog-
nodige voedsel kunnen worden besteed.
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Het spreekt vanzelf dat het oamogelijk is, nu al precies te kunnen
zeggen, hoeveel er bespaard zou kunnea worden. De hierboven gege-
ven voorbeelden dienea slechts ter illusttatie ea er zija vele andere
variaties mogelijk. Daarenboven betekent een verhoogc~e Europese pro-
ductie ook niet altijd, dat er een dollarbesparing uit zal volgea, wanc
men kan ook producten vervangea, die niet uit de dollar-zóne, maat wel
uit andere niet-Europese landen komea.

In de volgende pagina's zullea wij de verschillende techaische me-
thodes aangeven, waaro~ mea de productie zou kunnen verhogen ea
aldus dollars besparen.
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HOOFDSTUK IX.

DE TECHNISCHE 1~IETHODES O1VI DE
LANDBOLTWPRODLICTIE OP TE VOEREN

In het voorgaande werden de verschillende substitutiemogelijkheden
besproken, waardoor de voedselimporten uit de rest van de wereld door
een verhoging van de Westeuropese laadbouwproductie kunnen worden
beperkt. Het spreekt vanzelf, dat deze additionele productieverhoging
niet tegen te hoge kosten mag geschieden. Het doel moet' nl. zijn: de
productie van de landbauw te vergroten door het toepassen van moder-
ne methodes. Het mag daarom niet zijn: een politiek van verhoging
van de agrarische productie tegen n'importe welke kosten, maar een

politiek van verhoging met behulp van economische methodes en bin-

nen de economische grenzen.
Terwille van een duidelijke uiteenzetting zullen wij daarom eerst

opsporen, welke technische methodes bij kunnen dragen tot opvoering

van de landbouwproductie.

Vanuit technisch oogpunt kaa een verhoging van de landbouwpro-
ductie plaats vinden: ;)
a) door autbreiding van de beschikbare landbouwgrond.

b) door verhoging van de opbrengst per ha.:

1. ofwel door het verhogen van de productiviteit van de gewassen,

welke reeds worden geteeld,

2. ofwel door het telea van gewassen, die eea hogere opbrengst per
ha. geven.

c) door het omzetten van graslaad in bouwland.

d) door een stetke uitbreiding van het kunstmestverbruik.

e) door een ver doorgevoerde landbouwmechanisatie, welke een meer
efficient gebruik van grond en arbeid mogelijk maakt.

f) door beter gebruik en betere opslag van reeds aanwezige landbouw-
producten, speciaal van veevoeder.

g) door verbeterde methodes en juiste tijdskeuze voor het ploegen,

zaaien, oogsten en gebruik van ziektebestrijdingsmiddelen.

Bovenstaande voorbeelden geven slechts enkele van de vele mogelijk-

~) Foreign Agriculture, pag. sr. March i949. vol. XIII, no. 3.
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heden weer, die kunnen bijdragen tot een algehele productieverhoging.
Daar deze verschillende methodes gedeeltelijk van elkander afhankelijk
zijn, zullen wij in het volgende niet precies de bovengencemde volgor-
de aanhouden.

UITBREIDING VAN DE BESCHIKBARE LANDBOUWGROND.
Alvorens wij over een uitbreiding van de beschikbare landbouwgrond

kunnen spreken, dienen wij te weten, hoe de huiuige indeling van
de grond is. Een onderzcek naar de bestemming van de grond is zeer
moeilijk, daar voortdurend blijkt, dat de landen verschillende defini-
ties aanhouden bij het opmaken van hun statistieken. Oas baserend op
de in Juni 1950 verschenen statistische landbouwpublicatie van de
O.E.E.S., kan over de beschikbare grond het volgende worden medege-
deeld:

De totale landoppervlakte van de Westeumpese landen beslaat onge-
veer 347 millioen ha. grond, waarvan enkel 84 millioen ha. (24oJo) als
akkergrond wordt geclassificeerd. Dit laatste getal omvat ongeveer 68
millioen ha. akkergrond, terwijl het verschil van 16 millioen ha. de
zg. tijdelijke akkergrond uitmaakt. Deze laatste groep van 16 millioen
ha. is opgenomen in een rotatiestelsel, waardoor het slechts bepaal-
de tijd als akkergrond wordt gebruikt en voor de rest als tijdelijk gras-
land. Na de groep akkergrond krijgen wij de grond bestemd voor gras-
land. Hoe groot de oppervlakte grasland is, kan eveneens weer moeilijk
worden vastgesteld. Immers men kent het duurzame ofwel blijvende
grasland, verder het tijdelijke grasland, dat hierboven werd genoemd,
en tenslotte nog de zg. ruwe weiden, welke o.a. gevormd worden door
bergweiden. Deze laatste categorie, welke meestal onder „de ruwe gron-
den" valt, wordt door sommige laaden wel en door andere landea niet
in de classificatie opgenomen.

Statistisch kan het volgende staatje de bestemming van de Westeuro-
pese grondoppervlakten toelichten:

Totale Westeuropese oppervlakte (zonder water)
347 millioen ha. - i00oJo

Akkergrond 84 millicen ha. - 24oJo
Grasland 94 „ - 27~Jo
Bosgrond 73 „ - 21oJo
Rest (steden vliegvelden etc.) 96 „ - 28PJo

Ofschoon dit een zeer grove indeling is, komt duidelijk naar voren,
dat ongeveer 50oJo van de totale Westeuropese oppervlakte slechts voor
directe landbouwdoeleinden in aanmerking komt.

Hoeveel van die andere helft, - de niet-landbouwgrond - aog voot
landbouwdoeleinden gebruikt kan worden, is voorlopig niet bekend.
In ieder geval mag men vrijelijk aannemen, dat er in landen zoals Fraak-
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rijk ea Turkije nog grote mogelijkhedea liggen tot het in eultuur bren-
gea van improductieve gronden. De uactor en moderne landbouwtech-
niek hebben hiervoor nieuwe mogelijkheden geschapen. Naast de aan-
winning van land door middel van ontginning, dient ook gewezen te
worden op irrigatie, drainage en de vele mogelijkheden tot verbetering
vaa de marginale gronden.

VERHOGING VAN DE OPBRENGST PER HA.
Een van de meest directe methodes om dit doel te bereiken, is gelegen

in het verhoogd verbruik van kunstmest. Zoals in het vorige hoofdstuk
reeds werd vermeld, wordt voor 1952-53 een aanzienlijke verhoging van
het kunstmestverbruik verwacht. Deze zal echter nog groter mceten zijn
wil de landbouw een additionele verhoging van i 1~4 milliard dollar
realiserea. De tcename van het kunstmestverbruik is in vele gevallen
de basis voor de realisatie van de agrarische plannen en daarom is het
betreauenswaardig, dat - zoals wij later zullea zien - het verbruilc
van een groot agrarisch producent zoals Frankrijk, achterblijft op de
verwachte cijfers.

Zoals wij in de berekening van de landbouwproductie der Westeu-
ropese laaden zagen, bestaan er grote verschillen in de opbrengsten per
ha. zowel nationaal, als internationaal.

Er zijn vele oorzaken ter verklaring van deze verschillen. Een er van
houdt verband met het verschillend verbruik van de hoeveelheid kunst-
mest in de diverse landen. Zoals de latere tabel 19, over de verande-
ringen in de door de bceren betaalde prijzen voor kunstmest in verhou-
ding tot de veranderingen in het kunstmestverbruik, aantoont, blijkea
landen zoals Griekenland, Italië en Ierland slechts ongeveer 10 kg.
kunstmest per ha. te gebruiken, terwijl dit voor Nederland en België
meer dan 100 kg. bedraagt. Het kunstmestverbruik hangt van een groot
aantal factoren af, zoals bv. het soort gewas, de grond, de technische
kenais van de bcer etc. De bepalende factor is waarschijnlijk de finan-
ciële opbrengst, die de boer van eea verhoogde opbrengst van kunst-
mest verwacht. Een gedetailleerde analyse hierover wordt in de prijzen-
studie gegeven.

Naast het verhogen van de opbrengst per ha. door middel van een
groter kunstmestverbruik, kan ook de juiste keuze van het gewas een
belangrijke rol spelen. Zo kan bv. de verbouw van oliegewassen in vele
gevallen in de Zuidelijke landea een hogere o,pbrengst per ha. gevea
dan in de Noordelijke landen. Daarnaast ziet men ook, dat binnen een
bepaald laad het ene gewas meer voedseleenheden oplevert dan het
andere. Zo zal bv. een ha. grond, met tarwe verbouwd, die 3.000 kg.
oftewel 3.000 voedseleenheden oplevert, in het geval van verbouw met
aardappelen bv. -i- 20.000 kg. opleveren, hetgeea neerkomt op 5.000
vcedseleenhedea en dus, vanuit het oogpunt van voedselvoorziening,
dikwijls ook vaauit finaacieel oogpuat, eea winst betekent.
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HET VERHOOGDE KUNSTMESTVERBRUIK SPEELT VOQRAL
EEN ROL BIJ DE GRASLANDPRODUCTIE.

In zeer veel Westeuropese landen maakt het grasland een uitgebreide
veeteelt mogelijk. Dientengevolge neemt het gras in bijna alle landea
de voornaamste plaats in tussen de verschillende gewassen. Tot voor
kort, en zelfs nog heden, zien wij dat het grasland nog aan zijn lot wotdt
overgelaten. De in Engeland, Denemarken en Nederland opgedane er-
varingen tijdens de oorlog, hebben op dit gebied tot grote ontdekkingen
geleid. Het bleek, dat een verbeterd en verhoogd kunstmestverbruik,
nieuwe g~rassoorten en rantsoenbeweiding ~de graslandproductie sterk
konden verhogen.

Het is zeker dat de grootste bijdrage van de landbouw in de strijd
tegen het dollar- in casu voedseltekort , ligt opgesloten in een verhoging
van de productiviteit van de grote oppervlakte grasland. Deze verho-
ging wordt zelfs door de experts op 40aJo geschat. Dit nu biedt de mo-
gelijkheid om een bepaald gedeelte van het f,rasland vaa zijn permanent
karakter te ontdcen en in een rotatiesysteem op te nemen.

Daar in bijna alle Westeuropese landen de gras- en hooi-productie
ongeveer de helft en in sommige gevallen Z~3 van het veevceder uit-
maakt, is het duidelijk, dat dit van het grootste belang is voor de vlees-
en melkproductie.

„Augmenter le rendement des herbages est donc le moyen le plus
direct, le plus sur, le plus immédiat d'augmenter ea Europe la produc-
tion de la viande et du lait et cela a, pour nos Européens, un avantage
supplémentaire: c'est par cette augmentation de la production des her-
bages, nous pourrons nous libérer plus rapidement d'importations
onéreuses, difficiles a nos économies appauvries." s)

In dit verband kan tevens gewezen worden op de mogelijkhedcn,
gelegen in de uitbreiding van de cultuur van de hybridenmaïs. Een door
Amerikaanse landbouwexperts ingesteld onderzcek heeft uitgewezen,
dat in de meeste landen van West-Europa de hybriden-mais met succes
kan worden geteeld. Dit nieuwe soort mais heeft de oudere soorten in
de U.S.A. reeds geheel verdrongen en leidde gedurende de oorlogsja-
ren tot een verhoging van de Amerikaanse maïsproductie met 25~Jo,
zonder uitbreiding van de oppervlakte bestemd voor deze productie.

BETER GEBRUIK EN BETERE OPSLAG VAN LANDBOUW-
PRODUCTEN.

Tot op heden wordt nog steeds een groot gedeelte van de landbouw-
productie niet juist gebruikt, terwijl een niet minder groot gedeelte
verloren gaat. Zo is bv. gebleken, dat ongeveer 40~fo van de voedings-
waarde van gras verloren gaat bij het maken van hooi. s~) De techniek

~) Speech van Mr. G. Valay, Ministre de 1'~lgriculture de France, tijdens de
Graslandconferentie te Parijs op 4 Mei rqSo.

~i) Publicatie van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie-
ning. De mogelijkheid van de veevoedervoorziening in eigen land.
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van inkuilen heeft hierin grote verandering en verbetering aangebracht.
Ook gaat er tegenwoordig nog steeds een groot gedeelte van het voed-
sel verloren, door het weggooien van etensresten en plantaardige afval-
len, die nog als veevceder kunnen worden gebniikt. Verder zou het
bouwen van silós, grasdroogapparatuur en andere methodes, tot conser-
vering van het geproduceerde voedsel kunnen bijdragen. Tevens dient
in dit verband gewezen te worden op het toegenomen verbruik van ge-
stoomde aardappelen, ter gedeeltelijke vervanging van tot nog toe ge-
importeerd veevoeder.

Het tweede aspect van deze quaestie is de efficiency van het omzetten
van veevoeder in dierlijke producten. Tot nog tce besteedt men te
weinig aandacht aan het resultaat dat met veevoeder wordt verkregen.
In de eerste plaats levert het geven van voeder aan varkens, koeien
of ki~ppen niet hetzelfde resultaat op. Vervolgens is het zeker, dat een
bepaalde hoeveelheid veevoeder, aan een koe in Nederland gegeven,
betere resultaten heeft dan bv. in Portugal.

Hienut blijkt, dat er in West-Europa nog zeer veel aan wetenschap
pelijk ondenoek kan worden gedaan op agrarisch gebied. Quaesties
zoals bv.

a) de veeziektea,
b) de verbetering van qualiteit van veevceders,
c) de onder- en overvoeding van het vee,

worden tot op heden in elk land afzonderlijk bestudeerd en leiden
tot grote uitgaven voor de nationale economie. Zou het niet wenselijk
zijn, een bepaalde sector van het researchwerk dat geldt voor een
grcep van landen, door instanties te laten ondenoeken, welke niet
enkel nationaal, maar internationaal werken? Wanneer nieuwe inves-
teringen moeten bijdragen tot de samenwerking van de Europese lan-
den, dan is het toch zeker, dat besteding van de tegenwaarde der
Marshall-fondsen aan gemeenschappelijk verricht researchwerk, een
veel grotere bijdrage in de strijd tegen het dollar-tekort betekenen,
dan investeringen ve~rricht in materiële objecten die enkel en alleen
maar leiden tot versterking van de nationale tendenties. Men zou hier
kunnen zeggen, dat investeringen in wetenschap van groter belang
zijn en vooraf dienen te gaan aan zuiver materiële investeriagen; im-
mers de kost gaat voor de baat uit.

Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat, technisch gezien,
een zekere uitbreiding van de Westeuropese landbouwproductie bereikt
kan worden. Dit vereist echter een bepaalde tijdsperiode, die vanwege
de langzame veranderingen, in de landbauw mogelijk, de vraag dcen
rijzen, of dit wel vóór het einde van ae Mazshall-hulp in 1952-53 te
verwachten is. Men dcet hier beter, zijn verwachtingen niet al te vroeg
te stellen en zich te baseren op 1956 of 1957. Immers de realisatie
van deze verbeterde technische methodes vraagt om meer arbeid ea
kapitaal, die moeilijk te verkrijgen zullen zijn, daar zij in de landbouw
doorgaans minder „lonend" worden geacht dan in de industrie.
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HOOFDSTUK X.

DE VEREISTE VOORWA,ARDEN VOOR EEN
ECONOIVIISCHE PRODLICTIEVERHOGING
VAN DE WESTELIROPESE LANDBOLIW

Het welslagen van de in de vorige hoofdstvkken besproken agta-
rische plannen tot verhoging van de Westeuropese landbouwproduc-
tie met behulp van moderne methodes, hangt vooral af van de mate,
waarin de diverse regeringen er in zullen slagen, hun boeren te stimu-
leren om de gestelde doeleinden te bereiken. Zonder de krachtsinspan-
ning van de millicenen boeren kan et niets bereikt worden. De rege-
ringsinstanties zullen alles in het werk moeten stellen om meer be-
kendheid te gevea aan de taak, welke aan de landbouw in het kader
van de O.E.E.S. is tcebedacht. Tevens dienen de voorwaarden te worden
vervuld, die een stimulans inhouden voor het nastreven van een hogere
economische agrarische productie.

Geen enkele Europese boer zal er aan deaken, zijn productie op te
vceren, wanneer hier niet tegenover staat, dat zijn meerdere prestaties
ook beloond worden. 'Het is niet voldoende, hem te vertellen, dat een
economische uitbreiding van de landbouwproductie mcet plaats vin-
den, zodat West-Europa in 1952~53 weer een zelfstandig economisch
evenwicht kan bereiken. Wat hem meer interesseert is, dat hij op de
hoogte wordt gebracht van de nieuwe uitvindingen op landbouwkundig
gebied en dat hij juist en practisch wordt voorgelicht. Vervolgens za1
hij het zeer op prijs stellen, wanneer het kapitaal, nodig voor de nood-
zakelijke investeringen in landbouwmachines, verbetering van de grond
met behulp van kunstmest en ontginning, tegen voordelige voorwaar-
den verkregen kan worden. Ook de boer richt als ieder producent zijn
productie op de hoogst mogelijke winstverwachtingen. Dientengevolge
zullen wij een onderzoek instellen naar de huidige prijzenverhoudingen
en nagaan of deze ook een verhoogde agrarische productie stimuleren.
Vervolgens zullen wij nagaan in hoeverre de liberalisatie van de handel
in agrarische producten bij kan dragen tot een economische productie-
verhoging en tot integratie. Tenslotte blijft er op ae weg naar een eco-
nomische productieverhoging, nog een zeer grote moeilijkheid over
namelijk, het overtollige aantal kleine boerea in vele landen.
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Het beboeft geen betoog, dat vele van de te realiseren voorwaarden
een onderdeel votmen van de door de Westeuropese landen gevoerde
landbouwpolitiek.

A. DE VOORLICHTING AAN DE LANDBOUWERS.
Vooreerst zal de landbouwvoorlichting aanzienlijk verbeterd en uitge-

breid moeten worden, zodat de boeren weten, wat er van hun verwacht
en wat er voor hen gedaan wordt. Ia sommige landen, zoals Denemar-
ken en Nederland, bestaat reeds een goedwerkende organisatie ter voor-
lichting van de boeren, in andere landen is er echter nog veel te doen
op dit terrein. Zo goed als alle landen hebben een landbouwvoorlich-
tingsdienst, maar meestal verschilt deze sterk in opzet, organisatie, per-
soneel, administratie en eff}cienry. De huidige organisaties zijn in elk
land sterk beinvloed door de historische achtergrond, alsmede door de
sociale en economische omstandigheden van het land. Er bestaan twce
contrasterende systemen in deze organisatie:
a) vooreerst het systeem, waarbij de overheid de leidende en admini-

stratieve functie uitoefent, zoals in Frankrijk, Gr. Brittannië en Ne-
derland, en

b) het systeem, waarbij de boerenorganisaties en verenigingen zelf de
zaak ter hand nemen, zoals in Denemarken.

Het is niet mogelijk, hiertussea een scherpe afbakening te maken;
meestal bestaan tussen deze beide uitersten vele variaties, welke samen-
hangea met de mentaliteit en ontwikkeling van de agrarische bevol-
king.

Door middel van deze organisaties, - welke in vele gevallen aaa de
moderne omstandigheden dienen te worden aangepast, daar zij dikwijls
te ver van de boeren afstaan en niet steeds op de hoogte zijn van de
na-oorlogse nieuwe methodes en vooruitgang van de landbouwweten-
schap - zal men de boeren op de hoogte moeten brengen van de plan-
nen, waaromtrent de regeringen in het kader van de O.E.E.S. ten op-
zichte van de landbouw zijn overeengekomen. Vooral zal er naar ge-
streefd moeten worden, de studenten in de agrarische wetenschappen
meer te oriënterea op die problemen, welke voorafgaan aan de te bou-
wen Europese economische eenheid. Het heeft dikwijls de schijn, alsof
het werk van het Comité van de Landbouw te i'arijs alleen beperkt
blijft tot de ambtelijke kringen, die dikwijls, om onverklaarbare rede-
nen, oavoldoende bekendheid geven aan de aldaar genomen besluitea.

Het ontbreekt tevens aan voldcende en practische voorlichting door
de O.E.E.S. zelf. Wanneer door een aantal interessante filmea duidelijk
kon worden uiteeagezet, hoe de boeren in West-Europa bij kunnen dia-
gen in de bestrijding van het dollar-probleem, zou dit zeker in een
lacune voorzien.

Van groot belang is verder, de studie der landbouw-economie te
stimuleren. Het moderne boerenbedrijf vereist uitgebreide kennis op
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menig gebied, en daar de opbrengst in hoge mate afhankelijk is
van de toegepaste productiemethode en verkoopkunde, is zowel techn~-
sche als economische kennis noodzakelijk. Door middel van het bijhou-
den van een practische bcekhouding kan de boer nagaan, in hoeverre
de door de voorlichtingsdienst verstrekte up-to-date adviezen zijn be.
drijfsvoering gunstig beïnvloeden. Dergelijke adviezen, welke door een
steeds groter aantal boeren ia praktijk worden omgezet, hebben in vete
lacrden bijgedragen tot een sterke toename in de totale opbrengst van
agrarische producten en d.t.g. tot aanwas van het nationale inkomen,
hetgeea zowel de landelijke als de stadsbevolking ten goede komt.

Men zou over deze quaestie van voorlichting, en over het stimuleren
van economische bedrijfsvcering om zodcende de enigszins conservatieve
houding van de boeren inzake het veranderen van hun traditionele me-
thodes te wijzigen, zeer breedvcerige beschouwingen kunnea opzetten.
Men kan echter niet een algemeen systeem geven voor alle Westeuro-
pese boeren, daar de boerenbevolking in de verschillende landen nog
meer verschilt dan de stedelijke bevolking. Daar het kenmerk van de
Europeaan zijn individualisme is, zal een zeker respecteren van deze
karaktereigenschap in de methode van eea verbeterde landbouwvoor-
lichting gewenst zijn.

B. DE INVESTERINGEN IN DE LANDBOUW.

Bij de realisatie van het opgestelde plan speelt de beschikking over
voldcende financieringsmiddelen om de nodige investeringen mogelijk
te maken, een zeer belangrijke rol. In het verleden was het zo, dat de
landbouw niet een erg aantrekkelijk uitzicht bood voor investeringen.
Dit wordt duidelijk gemaakt in het rapport van de F.A.O., dat door
de Economische Commissie voor Europa werd opgesteld. ~) „Dans tous
les pays d'Europe, sauf exceptions rares rnais notoires, le volume des
investissements est relativement moins itnportant dans 1'agriculture que
dans 1'industrie." Nevenstaande tabel 9 welke ontleend werd aan ge-
noemd rapport, geeft hier een duidelijk bewijs van.

Bij het bestuderen van deze cijfers blijkt, dat de verschillende landen
voor investering en wat onder deze investering verstaan wordt, er mees-
tal verschillende begripsdefinities op nahouden. Men dient daarom de
gegeven cijfars, welke veelal op schattingen berusten, dienovereenkom-
stig te interpreteren. Mcet bv. het bouwen van een stikstoffabriek val-
len onder agrarische of industriële investering? Als regel vallen onder
het begr~p agrarische investering enkel investeringen in vast kapitaal,
direct in de landbouw aangewend. De gegevens voor Denemarken, Ne-
derland en Noorwegen, slauten echter ook de kapitaalwaarde in van
de door uitbreiding toegenomen waarde van de veestapel. In sommige
landen wordt ook de landelijke electrificatie er in opgenomen.

~) Programmes Européens d'e relcvement et de développement de 1'Agricultute.
Agri~r3, 7 Sept, i949.
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TABEL 9.

De netto waarde van de agrarische goederenproductie als een percentage van de
totale goederenproductie in i948, vergeleken met de geraamde agrarische

investeringen, als percentage van de totale . investeringen:

Netto-waarde van de
Agrarische Goederen

productie als oJo van de
Totale Goederen

productie (a)

Agcarische investeringen
als percentage van de

Totale investeringen (b)

Ierland. 48 40
Italië 37 17
Denemarken 32 19 (c)
Oostenrijk 32 10

Frankrijk 29 15 (e)
Nederland 24 8
Duitsland' (d) 23 7

Zweden 17 6
Noorwegen 15 7
België en Lux. 14 4
Gr. Brittannië 8 6

a) De totale goederenproductie omvat behalve de landbouwproductie tevens de
industriële productie, opbrengst van mijnen, krachtinstallaties, bouwnijver-
heid, bosbouw en visserij.

b) Bruto iavesteringen.
c) Kapitaal-investeringen in de landbouw met betrekking tot de netto investe-

ringen.
d) Het eerste cijfer heeft ~betrekking op geheel Duitsland, het tweede enkel op

West-Duitsland.
e) Netto-investering.
(Zie voot de berekening: Etude sur la situation économique de 1'Europe, ta-

bleau rr3, r949. Publicatie V.N.)

Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met deze verschillen in de
definitie van investering, is heC duidelijk, dat de proportie van de in-
vesteringen in de landbouw zeer laag is met betrekking tot de belang-
rijkheid van de landbouw in de nationale productie. Alleen in Ierland
en Gr. Brittannië bestaat er een nauw verband tussen de cijfers in beide
kolommen. Men mag vrijelijk aannemen, dat vanwege het hogere ren-
demept in de andere sectoren van het economische leven, de graad van
investering voor de industriële sector belangrijk hoger ligt, In Dene-
marken, waar de landbouw op hoog peil staat, was bv. het netto op-
brengst percentage van het in de landbouw geinvesteerde kapitaal, ge-
durende 1925-1940 slechts 2.4~fo. ~)

~) Thirty years of Farm Accounts and Agricultural Economics in Denmark,
r9r7-47. Kopenhagen r949. PaB. 53.
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Hiermede willen wij niet betogen, dat er noodzakelijkerwijs een ge-
lijke verhouding moet bestaan tussen het aandeel vaa de landbouw, in
de nationale economie en de investering in de landbouw, overeenkom-
stig dit aandeel. Het is soms nodig, de economische balans van het
land te wijzigen en dit houdt in, dat investeringen daar mceten geschie-
den, waar deze het hoogste rendement opleveren. Wat er ook van zij,
de laadbouw werd meestal als een mindere tak van het economische
leven behandeld en bleef dientengevolge het zorgenkind van de meeste
Westeuropese landen.

In de ,periode tussen de beide wereldoorlogen was de opbrengst van
de landbouw niet bepaald een stimulans om tot investering er in over te
gaan. Terzelfdertijd waren er grote vooruitgangen in de agrarische wc-
tenschap en de gaping tussen theorie en practijk werd, vanwege gebrek
aan kapitaal, steeds groter.

Het aandeel van de landbouw in de opbouw van het nationale inko-
men, was, vergeleken met het aantal mensen dat er zijn bestaan ín
moest vinden, te laag. Aan de hand van de volgende tabel zullen wij dit
nagaan.

TABEL io.

Landbouwinkomen als oJo
van het totale nat.

inkomen (a)

Agrarische bevolking als
oJo van de totale
bevolking

Gt. Brittannië 1938: So~o 1931: 60~0

Duitsland 1933 : 120~0 1939 : 18010

Noorwegen 1949 : 12010 1946 : 2 So~o
Nederlaad 1947 : 160~0 1947 : 18010
België 1938 : 160~0 1930 : 20010

Frankrijk 1948 : 170~0 1948 : 25010

Deaemarken 1940: 200~0 1935 : 270~0

Ierland 1944 : 360~0 1949 : 490~0
Griekenland 1928 : 400~0 1928 : 38a1~

a) Cijfers ondeend aan de U.N.O. Statistics on National Income i948.

Daar naar verhouding te veel mensen van de opbrengsten in de land-
bouw leefden, bood het geinvesteerde kapitaal slechts een laag rende-
ment. Daarenboven leidde het grote aantal mensen in de landbouw tot
een overvlcedig en slecht beloond atbeidsoverschot. De gcedkope ar-
beid was dikwijls een belemmering voor investeringea in arbetdsbespa-
rende machines. De mnjunctuurdaling van 1929-1935 deed de waarde
van de agrarische eigendommen in dergelijke mate dalen, dat er zelfs
een desinvestering plaats had t.g.v. het tuet onderhouden van gebou-
wea, landbouwmachines en landbouwgrond. (zo bv. in Frankrijk).
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Vervolgens dient hier ook de aandacht te worden gevestigd op het
grote aantal kleine boerderijen, welke de Westeuropese landbouw ken-
merken. De kleiae boer, die veelal ook nog ziin grond verspreid heett
liggen, zag er geen economische voordelen in grote investeringen te
dcen in landbouwmachines. Hij had trouwens ook geea kapitaal er voor,
zelfs niet voor kleine machines.
Wanneer men nu de agrarische productie van de Westeuropese landen
wil opvoeren tegen kosten, welke niet al te hoog zijn, zal er zeer zeker
een vergrote mate van investering in de landbouw moeten plaats vin-
den. Dit houdt misschien in: een heniening van de voor de landbouw
bestemde investeringen.

Het belang van de financiéringsmiddelen, nodig voor investeringen,
is vooral hierin gelegen, dat met behulp van de mogelijk gewor3en
toepassing van de moderne techniek een verlaging van kostprijzen ka,i
worden bereikt, vooral wanneer het aandeel van de kosten van de arbeid
kan worden beperkt.

De arbeidskosten bedragen in vele gevallen meer dan de helft van de
totale kosten. Dit kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van de
volgende kosten-structuur van een aantal landbouwproductea. ~)

TABEL ii.
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Handarbeid 41.1 43.0 43.6 39.5 32.7 35.2 49.7 31.5 34.4 33.8
Machines 9.5 7.7 6.7 1.9 0.4 2.0 1.6 1.8 0.9 1.5
Pacht (rente) 11.9 11.0 9.2 6.1 4.7 14 6 19 8 5.4 3.4 7.9
Kunstmest 10.2 12.6 12.6 10.7 12.2 4.6 S.0 3.1 1.1 3.6
Gekochc vceder - - - - - 4.4 2.9 47.0 30.2 1.5.0
Zadcn 0.9 0.9 0.9 1.7 2.4 1.1 2.4 i.~
Transportkosten 13.8 -
Afschr. en repar. 9.7 8.9 13.9 7.4 5.3 S.S S.1 3.4 3.1 5. ~
Brandstof 4.9 3.6 4.7 3.1 2.2 2.3 1.9 1.6 0.7 2.6
Overige kosten 11.8 10.3 8.4 9.6 6.3 10.3 11.6 6.2 6.2 9.8

TOTAAL I100.o loo.o 100.01100.0 100.0 I1oo.0 100.0 100.0 I100.0 i1oo.0

Het is dus aiet enkel van belang, dat de boeren landbouwbenodigd-
heden kunnen kopen, maar ook dat zij deze benodigdheaen tegen zo
laag mogelijke prijzen kunnen kopen, zodat zij er voldcende gebruik
van kunnen maken.

Uit bovenstaande tabel blijkt tevens, welke voorname plaats de kos-
ten aan kunstmest innemen.

~) De bron van deze publicatie kan om bepaalde redenen niet bekead worden
g~naakt.
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Vanwege de moeilijkheden in verband met de betaling van de agra-
rische importen, zijn het merendeel der Europese landen na de ooriog
er toe overgegaan, van staatswege financiële bijstand te verlenen aan
boeren, die wegens gebrek aan voldcende geldmiddelen verhinderd
waren, projecten te realiseren, die zouden kunnen bijdragen tot verbe-
tering van de voedselvoorziening. Deze financieie hulp van staatswe;e,
geschiedde in de vorm van leningen of giften.

De projecten die hiertoé werden uitgekozen, variëren sterk van land
tot land. De voornaamste hebben betrekking op: ~)

A. Verbetering van de grond door:

le. drainage, omheining en irrigatie.
2e. het in cultuur brengen van marginale gonden,
3e. graslandverbetering,
4e. ruilverkavelingen.

B. Boerderijen en publieke eigendommen:
le. Modelboerderijen, gierputten ea silo's,
2e. Watervoorziening,
3e. Wegen.
4e. Electrificatie.

C. Agrarische benodigdheden zoals:

le. Kunstmeststoffen,
2e. Speciale zaden bv. hybridea-ma?s.
3e. Agrarische machines.
4e. Diversen,

Het is buiten alle twijfel, dat wanneer de staat door middel van finan-
ciële bijstand de boeren in staat stelt, tegen goedkopere prijzen agra-
rische benodigdheden te kopen, zoals kunstmestsfoffen, agrarische ma-
chines en zaden, dit een vorm gaat aanneinen van subsidies (Engeland,
Noorwegen, Denemarken, Ierland en Nederland), welke unfair kunnen
worden t.o.v. de buitenlandse concurrenten. Tevens kan men zich af-
vragen, of een dergelijke besteding van de belastinggelden niet eea
onrechtvaardigheid betekent t.o.v. de andere sectoren van het econo-
mische leven, die maar op eigen hautje mceten zien rond te komen.

Zoals bekend mag worden verondersteld, zal in de tcekomst door
nuddel van de besteding van de zg. local currency fondsen - welke de
tegenwaarde in nationale munt vertegenwoordigen van de geschonkea
dollar-bedragen - een verhoogde investering plaats vinden in de land-
bouw. Tijdens zijn lezing op 8 October 1.949, deelde Professor Orvis
van de E.C.A., - de specialist met betrekking tot de besteding van de

~) Ontleend aan het rapport van de Werkgroep voor de financiële bijstand
van staatswege ter verhoging van de landbouwproductie. O.E.E.S. i9go.

7U



tegenwaarde fondsen - te Parijs mede, dat de landbouw tot op dat
ogenblik weinig steun had ontvangen van deze fondsen, daar de Euro-
pese regeringen meer heil verwachtten van hogere investeringen in de
industrie.

De tot heden rechtstreeks in de landbouw aangewende fondsen vullea
de regeringsinvesteringen aan en gaan voornamelijk in de richting van:

Voorlichtingsdienst. .
Training van het personeel voor deze dienst,
Wetenschappelijk onderzoek,
Vertaling van weteaschappelijke rapporten,
Verbetering van melkproductie
Aanwinnen van marginaal land;
Inpolderingen;
Bosaanplantingen.
Codperatief landbouwmachinegebruik,
Bijdrage in de bouw van nieuwe boerderijen.
Landbouwcredieten,
Ruilverkavelingen etc.

Daarnaast wordt een groot gedeelte van deze tegenwaardefondsen
besteed in sectoren, die nauw verband houden met de bevordering van
de landbouwproductie:

Bouw van kunstmestfabrieken.
Irrigatie en drainagewerken,
Electriciteitsinstallaties.
Vriesinstallaties.
Spoorwegenaanleg etc.

Het effect van deze investeringen is op het ogenblik nog niet te
becijferen, maar men kan er op rekenen, dat zij in de loop der komen-
de jaren hun vruchten zullen opleveren. Wat men in ieder geval zal
moeten nastreven is, die investeringen te begunstigen, welke het ineest
bijdragen tot het bereiken van de Europese samenwerking. Tevens zai
men het economische klimaat voor de particuliere investeringen m de
landbouw aantrekkelijk moeten maken, daar het vooral deze zijn, die
een economische verhoging van de opbrengst in de landbouw bewerck-
stelligen.

C. DE LANDBOUWPRIJZENSTRUCTUUR.

Leidt de huidige landbouwprijzenstructuut tot een verhoging van
de landbouwproductie en tot een verkleining van het dollar-tekort?

In de vorige hoofdstukken werd aangetoond, dat een productiever-
hoging van de Westeuropese landbouw mogelijk en noodzakelijk ~s.
Het is nu echter de vraag, of de huidige landbouwprijzen, en dienten-
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gévolge de prijsverhoudingea, ook wel een dergelijke productieverho-
ging stimuleren. Wij zullen daanoe een onderzoek instellen in de land-
bouwprijzen en nagaan, welke de waarschijnlijke ontwikkeling van de
Westeuropese landbouw zal zijn.

Deze prijzenstudie werd het vorig jaar (1949-50) begonnen en bezit
op het ogenblik niet meer die actualiteit die men zou wensen. Van
belang is echter het zoeken naar een methode om de internationale
prijzen met elkaar te vergelijken en deze methode nu is niet van be-
paalde prijzen afhankelijk.

Alvorens een aanvang te maken met de prijzenvergelijking van de
landbouwproducten, een kort woord ter inleiding.

Tengevolge van de in het begin van 1930 opgetreden landbouwcri-
ses, zijn vele regeringen er toe overgegaan, de aan de boeren te betalen
prijzen te stabiliseren Dit had als doel: het wederom renderend maken
van de landbouwprodurtie. Tegelijkertijd werden ook maatregelen ge-
nomen om de eventueel hieruit voortvlceiende prijsstijgingen van de
voornaamste door de consument gekochte praductea, op te vangen.

Met het uitbreken van de oorlog zijn deze reeds bestaande regulaties
aangevuld met nieuwe ingewikkelde prijssystemen, welke zowel op de
landbouwproducten als op de landbouwbenodigdheden betrekking had-
den. Daarenboven werd ook het subsidiesysteem voor de consument
sterk uitgebreid. In de meeste Westeuropese landen zijn deze maat-
regelen, ofschoon in verminderde vorm, nog steeds van kracht. Daar-
door zijn de reeds bestaande verschillen in de landbouw- en voeásel-
politiek nog groter geworden, met als gevolg, dat de prijzen van land-
bouwproducten en landbouwbenodigdheden nog verder uiteea zijn ko-
men te liggen. Deze prijsvariaties beinvloeden - zowel nationaal als
internationaal - sterk de richting waarin de landbouwproductie zich
zal bewegen. Om dit na te gaan hebben wij een ondencek ingesteld
in de huidige prijzenstructuur.

Wij zijn er mee begonnen een verzameling aan te leggen van de
bestaande agrarische prijzen, zoals die in de huidige natioaale publi-
caties van de statistische bureaux kunnen worden gevonden. Het vet-
zamelen van deze gegevens stuitte echter op grote moeilijkheden. Voor-
eerst diende men te weten, welke agrarische Westeuropese tijdschriften
geregeld een landbouwprijzenstatistiek publiceerden. Van de tijdschrif-
ten die dit deden, hebben wij de volgende geraadpleegd:

Noorwegen Statistik Arbok for Norge 1949.
Statistike Meddelelser (maandelijks).

Zweden Kommersiella Meddelandea.
Denemarkea Landbrugsraadets Meddelelser.

Statistiske Efterretninger.
Ver. Koninkrijk Farmer and Stockbreeder.

The Ecoaomist
Ierland Irish Trade Joutnal and Statistical Bulletin.
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Nederland

België
Frankrijk
West-Duitsland
Zwitserland

Oostenrijk
Portugal
Italië

Griekenland
Turkije
Ver. Staten

Maandschrift van het CBS.
Economische Statistische Berichten.
Revue de 1'Agriculture.
Bulletin de la Statistique Générale de la France.
Wirtschaft und Statistiek.
Bulletin Mensuel de la Banque National de la Suisse.
La Vie Economique (Supplementen).
Statistische Nachrichten.
Bolletin Mensal do Instituto Nacional de Estatistica.
Review of the Economic conditons in Italy,Baaco dt
Roma.
Bolletino dei Prezzi.
Geen publicatie beschikbaar.
Konjiinktur.
Agricultural Prices.

Het kwam er thans op aan, een keuze te doen tussen bepaalde prijzen,
(bv. de ~producenten- of groothandelsprijzen) die van belang zoudea
zijn voor deze studie. Daa~renboven deed zich de vraag voor,
welke producten eigenlijk het beste zouden kunnen worden opgenomen,
zodat een duidelijke doorsnede van de landbouwprijzenstructuur, zo-
wel horizontaal als verticaal, kon worden verkregen.

Uit de geraadpleegde litteratuur werd opgemaakt, dat de volgeade
producten geregeld voorkwamen:

I. Plantaardige Producten:
1. Tarwe 9. Aardappelen
2. Rogge 10. Suiker
3. Gerst 11. Wijn
4. Haver 12. Tabak
5. Mais 13. Olijfolie
6. Rijst 14. Stroo
7. Oliezaden 15. Hooi
8. Erwten

II. Dierlijke Producten:
16. Boter
17. Kaas
18. Melk
19. Eierea
20. Rundvlees

III. Landbouwbenodigdheden:
25. Zemelen
26. Oliekoeken
27. Andere proteine veevoeders
28. Chilisalpeter

21. Kalfsvlees
22. Schapenvlees
23. Varkensvlees
24. Wol

29. Kalksa~peter
30. Superphosphaat
31. Kalizout
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Voor genoemde artikelen werden lijsten opgesteld, waarin de
maandelijkse prijzen - zeer scherp gespecificeerd - werdea opgenomen.
Na veel en langdurig werk slaagden wij er in, voor elk product de
maandelijkse prijzen in een viertal landen te geven, maar dit was on-
voldoende voor ons onderzcek. Het bleek nl. dat tot op heden de door
de verschillende regeringen verzamelde statistische data uitsluitend ge-
diend hebben als basis voor beslissingen binnen hun eigen nationale
politiek. Wanneer men nu deze data wil gaan gebruiken voor interna-
tionale vergelijkingea, met betrekking tot de Europese samenwerking,
dan moeten deze data aan vooropgestelde specificaties beantwoorden.
Dit is één van de terreinen, waarop grote mogelilkheden liggen voor in-
ternationale samenwerking, met als vruchtbaar gevolg, dat men een beter
inzicht krijgt in de huidige vraagstukken. lmmers de meeste econo-
mische vraagstvkken hebben een quantitatief aspect en hoe beter dit
quantitatieve aspect kan worden weergegeven, hce meer het zal bijdra-
gen tot de oplossing van deze vraagstukken. Het zou een grote aanwinst
betekenen, wanneer er in West-Europa kon worden besloten tot een
Westeuropese landbouwprijzenstatistiek, welke maandelijks zou worden
gepubliceerd. Met een dergeliZce publicatie cer beschikking, zou het voor
internationale instanties beter mogelijk zijn, de ontwikkeling van de
landbouwprijzen te volgen. De prijzen unmers zijn van uitermate groot
belang voor het voeren van een bepaalde politiek. Het is daarom, dat
het Amerikaanse Ministerie van Landbouw reeds geruime tild een der-
gelijke publicatie, - die de prijzen van de 48 staten bevat, - als con-
trólemiddel op de resultaten van de landbouwpolitiek in het leven
heeft geroepen.

Dank zij onze naspeuringen wisten wij nu, welke gegevens bij het op-
stellen van een eventuele vragenlijst betreffende de landbouw~prijzen,
aan de landen gevraagd zouden moeten worden. Het was daarom dat
door de Sub-Commissie van Agrarische Productieplannen en program-
ma's in Mei 1949 een vragenlijst werd uitgezonden, waarin de landen
werden verzocht, opgave te doen van een aantal landbouwprijzen voor
een drietal jaren en tevens aan te geven, aan a~elke bepalingen deze pnJ-
zen onderhevig waren.

De antwoorden van de landen, welke op deze vragenlijsten werden
gegeven, hebben wij met verlof van de Administratie van de O.E.E.~.
voor het doel van deze studie mogen gebruiken. Zij zijn te vindea aan
het eind van dit werk (tabellen 30 t.m. 38).

Deze tabellen geven weer, welke gemiddelde prijzen door de boeren
werden ontvangen of betaald voor de producten en benodigdheden.
Deze prijzen hebben betrekking op enkele ~oor-oorlogse jaren (meestal
1934-38) en verder op 1948-49 en 1949-50. De prijzen van het laatste
jaar zijn voor het merendeel ramingen, die gebaseerd zijn op de eerste
maanden van het oogstjaar 1949-50. Om àe in de volgende pagina's op-
gestelde vergelijkingen mogelijk te maken, zijn deze landbouwprijzen
niet alleen in nationale munt aangegeven, maar ook omgerekend tegen
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de voor die jaren geldende dollar-koers. Deze omrekeningen geschiedde
op basis van wisselkcersen, die vermeld zijn in de hiervoor speciaal op-
gezette tabel 29.

De studie, welke gebaseerd werd op de in de tabellen 30 t.m.38 voor-
komende gegevens, moet niet beschouwd worden als een poging om het
gehele prijzencomplex in één systematisch verband te brengen, maar
enkel als mi~ddel om de meer belangrijke trends naar voren te doen
komen.

De problemen, opgesloten in de venamelde prijsdata, kunnen onder
twee grote groepen worden samengevat:

a) De problemen, voortspruitend uit de variaties in de absolute prijs-
niveaux van de agrarische producten, tussen de verschillende landen.

b) De problemen naar aanleiding van de relatíes tussen de landbouw-
prijzen onderling, binnen een bepaald land.

De eerste groep problemen wordt steeds belangrijker vanwege het
streven naar de liberalisatie van de Westeuropese handel en het sti-
muleren van een vrijere goederenruil.

De tweede grcep is voarnaam, in verband met de richting, welke de
landbouw binnen een bepaald land zal volgen. „In eountries with pri-
vate property in land and individual management of farms, the pn-
celevel and the relation between the prices of various commadities ulti-
mately determine the crop-plans, the size of livestock and all other
decisions:' ~)

Van groot belang voor deze tweede groep is de relatie tussen de
prijzen der agrarische benodigdheden en die van de agrarische produc-
ten. Deze relatie immers heeft invloed op de absolute kosten van de
productie en deze zullen weer op hun beurt de problemen in de eerste
groep beinvloeden.

Bovenstaande grove verdeling der problemen is in de volgende com-
mentaar aangehouden. Voor de duidelijkheid hebben wij de agrarische
benodigdheden afzonderlijk behandeld.

Ad a) De problemen, voortspruitend uit de variaties in de absolute
prijsniveaux van de . agrarische producten, tussen de verschillende
landen.

Wanneer wij de in de tabellen 30-38 gegeven landbouwprijzen, wel-
ke tegen dollarwaarde zijn omgerekend, met elkander vergelijken, zien
wij direct, dat er tussen de diverse landen zeer grote prijsverschillen
bestaan. Misschien is het nuttig, een idee te krijgen van de huidige
graad van verschil. Men kan een vergelijking met behu~p van verschil-
lende methodes tot uitdrukking brengen. De methode, wel.ke wij ín
tabel 12 hebben aangenomen, heeft betrekking op de 8 voornaamste
landbouwproducten. Voor elk van deze producten werden de dollar-

~) F.A.O., Commodity study on livestock and meat January i948.
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prijzen 1949-50 in rangorde van stijgende grootheid onder elkaar gezet
(omrekeaing geschiedde tegen de officiële wisselkoers, zoals na de de-
valuatie). Vervolgens werd de „middelste prijs" in de groep gelijk
gesceld aan 100 en berekenden wij alle aadere prijzea als een percea-
tage van de middelste prijs. De middelste prijs werd dus als basis aan-
genomen.

Ter verduidelijking het volgende voorbeeld, dat betrekking heeft
op de tarweprijzen 1949-50 uitgedrukt in dollars, (zie tabel 30).

Zweden 5.72
Nedetland 5.78
Oostenrijk 5.90
Denemarken 6.14
Bizone 6.19
Franse Zóne 6.26
Ver. Koninkrijk 6.70
Ierland 6.88
Frankrijk 7.14
Noorwegen 7.72
België 8.62
Triest 9.87
Turkije 9.89
Griekenland 10.40
Zwitserland 14.69

83
84
85
90
90
9i
98

100 - „Middelste prijs"
103
112
126
144
144
151
213

In tabel 12 kan men zien, dat de verwachte gemiddelde landbouw-
prijzen voor 1949-50, weergegeven als een percentage van de „middel-
ste prijs", variëren van 70oJo tot over de 200oJo. Dit wil zeggen, dat dc
prijzen van de agrarische producten in de hoogste prijslanden onge-
veer twee- tot driemaal groter zijn dan die in de laagste prijslanden.

De berekening in tabel 12 toont aan dat, met betrekking tot hua land-
bouwprijzen, de volgende indeling der landen kan worden gemaakt:

1. Onderstaaade landen liggea met hun agrarische prijzen ongeveer
20oJa of ineer 6enedea de „middelste prijs.":

Nederland Denemarken
Noorwegen Zweden

2. Om de „middelste prijs" liggen:
Ierland Verenigd Koninkrijk
Duitsland Frankrijk
Oostenrijk

3. Boven de „middelste prijs" liggen:
België Turkije
Italië Triest
Griekenland Zwitserland.
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TABBL :s.

De verwacbte gemiddelde landbouwprijzen voor 1949-50 (omgerekend in
U.S. dollars tegen offiáéle kcers zoals na de devaluatie) weergegeven als

een percentage van de middelste prijs.

(De cijfers tussen haakjes zijn de na-oorlogse prijzen van i948-49.
welke tegen de na-devaluatie omrekeningskcersen zijn berekend, daar

de 1949-So prijzen aiet beschikbaar waren).

I Tarwe Gerst `~rd-
appel.

Sui-
kerb. Melk I Eieren Rund~

vee
Var-
kens

Noorweyen 112 100 94 - 92 79 106 91
Zweden 83 75 99 96 81 91 100 77
Denemarken 90 98 92 80 78 79 73 90

Veren. Koninkrijk 98 119 147 118 122 153 100 100s)
Ierland 100 115 100 (101) 90 97 91 83

Nederland 84 79 71 ~) 80 65 88 94 78
Belgié 126 (117) (122) (141! (110) (184) (196) (163)
Frankrijk 103 86 130 120 107 117 99i) 108

Bizone 90 79 97 97 92 213 106 lOS
Franse Zdne 91 81 90 100 100 (188) 124 11S
Zwitserland 213 139 183 137 137 209 213 174
Oostenrijk 85 (84) (189) 117 104 94 99 102

Italié (169) (124) (134) (~) (104)~) (151) (174) (121)
Griekenland 151 110 236 -- 240 121 101 67
Turkije 144 139 403 141 2S5 100 102 -
Triest 144 133 143 - 118 181 176 133

Gemlddelde
U.S. Landbouw 107 76 273 -- 131 132 164y) 91
prijs 1948-'49

Gemiddelde
fob priizen van niet
dcelnemende landen
zoals uit de program. 125 1006) .- 126 ~) -- 122 78 Z) -

más voor 1949-'SO
(ercl. vracht)

(i) Alleen voor menselijke mnsumptie. (s) „Vlees" omvat enkel slecbts vlees
van alachcbeesten en is omgerekend tegen levend gewicht. (3) kalveren uitgejon-
derd. (4) Alleen alachtvee. (g) Alleen bacon-varkens. (6) Voedergranen. (7)
Suiker omgerekend tot suikerbieten door uit u gaan van de veronderstelling,
dat :oo kg. suikerbieten ig kg. suíker geven.
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Te7wille van de duidelijkheid, hebben wij de data uit tabel 12 in
een speciale tabel overgebracht, die een rangschikking geeft naar Qro- -~
duct, zodat kan worden geanalyseerd, in welke landen deze producten ,'
het goedkoopste zijn:

TABEL t3.

Landen met Landen met Landen met
Prijzen zoqa of ineer product Prijzen zo-goqo Prijzen meer d'an
beneden de middel- boven de middeIste 3oqo boven dP
ste rijs rijs middelste rijs

T'atwo België, Turkije Griekenland
Triëst Italië (a) en

Zwitserland

Zweden, Nederland Getst Turkije, Triëst en Zwitserland
en de Bizone Italië (a) I

Nederland Aardap- Ver. Koninkrijk Oostenrijk (a)
pelen Frankrijk, Italië Zwitserland

Triëst, België (a) Turkije

Ned'erland en Suiker- Frankrijk, België(a)
Denemarken bieten Zwitserland en

Italië (a)

Nederland en Melk Ver. Koninkrijk Griekenland
Denemarken I Zwitserland, Italië Tutkije

Denemarken ~ietea Griekenland Ver. Koninkrijk
Noorwegen België (a) Duitsl.

ZwitserlandI

i
Triest en Italië(a)

Denemarken Rundvee Franse Z6ne België(a) Zwit-
(levend gew.) serland Italië(a)

en Triest

Zweden, Nederland Varkens Italië (a) België (a)
en Griekenland

) I
(levend gew.

I
Triëst Zwitserland

(a) In deze gevallen hebben wij, wegens ontbreken van de 1949-So prijzen, de
1948-49 prijzen genomen en die omgerekend tegen de na-devaluatie dollarkoets.

Vanwege ons doel, de bijdrage van de DG'esteuropese landbouw in
de strijd tegen het dollar-tekort, hebben wij eveneens de gemiddelde
lan~dbouwprijzen 1948-49 van de Verenigde Staten in tabel 12 opgeno-
men en deze volgens genoemde methode berekend. Deze gemiddelde
prijzen hebben betrekking op het oogstjaar 1948-49, daar die van 1949-
50 nog niet ter beschikking waren. Wij hebbea de prijzen van 1948-49
geadopteerd, daar voor de vijf eerste tnaanden van het oogstjaar 1949-
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50 de algemene index van de landbouwprijzen in de V.S. 245 was, ver-
geleken met 271 voor dezelfde periode in het jaar daarvoor. Het alge-
meen prijspeil was dus lOoJo gedaald, maar intussen is deze daling weer
ingehaald. Aleen voor gerst en varkens was de gemiddelde Amerikaanse
prijs ( 1948-49) lager dan de Europese „middelste prijs", die wij gelijk
hebben gesteld met 100. Voor tarwe lag dc Amerikaanse prijs 7~0
hoger, voor melk en eieren 30oJo, voor rundvee 60~fo en voor aardap-
pelen mee~ dan 150~jo. Deze prijsniveaaix zijn gelijk aan die van de lan-
den in Europa, waar de landbouwprijzen het hoogste zijn.

De vergelijking toont aan, dat direct na de devaluatie de landbouw-
ptijzen in Europa eerder lager dan hoger waren als de overeenkom-
stige prijzen in de V.S.

Tevens is in deze tabel een vergelijking o~pgenomen van de gemiddelde
f.o.b. prijzen (zonder vracht) van de importen van alle niet-Marshall-
landen, zoals die voorkwamen in de voor 1949-50 herziene importpro-
gramma's.

Voor tarwe, eieren (gedroogde) en suiker, lag de gemiddelde im-
portprijs ongeveer 25oJo boven de Europese „middelste prijs." Voor
vlees ligt de gemiddelde f.o.b. prijs lager dan in elk Europees land,
behalve Denemarken. Voor voedergranen was de gemiddelde import-
prijs dezelfde als de „middelste Europese prijs" voor gerst.

Uit deze analyse blijkt duidelijk, dat er zeer grote verschillen bestaan
tussen de absolute prijzen van de landbouwproducten der verschillen-
de landen. Dit maakt het zeer moeilijk, een vrijere ruil van landbouw-
producten tussen de verschillende landen te realiseren. Echter het is
ook duidelijk geworden, dat vergeleken met Amerika en andere
niet-deelnemende landen, de Europese prijzen over het algemeen nog
eea voorsprong hebben op eerstgencemde.

Men mag dus aannemen, dat wanneer de Westeuropese prijzen niet
al te zeer stijgen t.g.v. de door oe devaluatie en oorlogsomstandighe-
den in het leven gercepen inflatie, het in vele gevallen even goedkoop,
zoniet goedkoper zal zijn, in Europa voedsel te produceren.

Ad b) De problemen naar aanleiding van de relaties tussen de land-
bouwprijzen onderling, binnen een bepaald land.

In het begin van dit hoofdstuk spraken wij reeds over de invloed
van de relatie tussen de prijzen van verschillende p~roducten op de
plannen van de individuele bceren en dus op de ontwikkeling van
de landbouw. Het is daarom, dat de regeringen via prijsbeinvloeding,
- welke reeds in vele landen wordt toegepast - de productie en
consumptie in een bepaalde richting trachten te stimuleren.

Er kunnen zeer veel vergelijkingen worden opgeteld tussen de ver-
schillende landbouwpmducten, bv. tussen verschillende gewassen, tus-
sen gewassen en dierlijke producten en verder tussen de verschillende
dierlijke produaen oaderling.
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De vergelijkingen in de hieraevenstaande tabel 14 geven de gemid-
delde prijzen van de voornaamste agrarische producten als een percenta-
ge van de gemiddelde tarweprijs weer. Dit zowel vooz de vóór-oorlogse
periode als voor het jaar 1948-49. Gegevens voor 1949-50 waren on-
voldoende en zijn niet in de betekeaing opgenomen, daar anders het
beeld onoveizichtelijk zou wordea. Trouwens de 1949-50 prijzen geven
geen grote verschillen te zien, wanneer men deze vergeujkt met die
van 1948-49.

Wat dadelijk bij de bestudering van tabel 14 opvalt, is, dat in bijna
alle gevallen de tarweprijs, met betrekking tot de prijzen van andere
producten, vóór de oorlog gunstiger was dan na de oorlog. Uit de 108
vergelijkingen voor de 7 vermelde producten zijn er slechts ls (de
vet gedrukte), die een in verhouding tot de tarweprijs lagere relatie
aangeven voor 1948-49 dan in de vóo~r-oorlogse periode. Het merendeel
van deze uitzonderingen geldt voor de groep plantaardige productea.
De relatieve prijzen voor dierlijke producten liggen in bijna alle ge-
vallen in 1948-49 hoger dan vóór de oarlog.

Ter verduidelijking van het bovenstaande hebben wij tabel 15 opge-
steld. Deze bevat de gemiddelde gewogea cijfers voor de hele groep
der Westeuropese landea.

TABEL z5.
De gemiddelde gewogen landbouwprijzen in de Westeuropese landen

als een perceatage van de tarweprijs.

Product Vóór de oorlog 1948-49 Index 1948-49
Vóór de oorlog - 100

Rogge 84 93 112
Gerst 75 94 125
Haver 70 82 117
Maïs 68 75 110
Aardappelen 30 32 107
Suikerbieten 13 16 123
l~ielk 75 98 131
Eierea 665 995 141
Rundvee 401 ~34 109
Schapen 475 487 103
Varkens 479 638 135

Bovenstaande tabel doet duidelijk naar voren komen: ,

a) dat vergeleken met de vóór-oorlogse periode de g~raanprijzen 1948-
49 ongeveer 10 tot 20qo hoger lagen in verhouding tot de tarwe-
prijs. .

b) voor dierlijke producten een relatieve verbetering valt te consta-
teren, welke voor varkens tot over de 30qo gaat en voor eierea tot
over de 40~fo.
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Dit voert ons tot de conclusie, dat ofschoon de tarwe nog steeds de
~oornaamste plaats inneemt onder de producten, geimporteerd uit de
harde-valuta gebieden, en dus aanleiding geeft tot ernstige betalings-
moeilijkheden, zo goed als in alle landen de landbouwprijzen (die
toch grotendeels nog gecontroleerd worden!) zich scherp in de tich-
ting hebben bewogen, die de boeren er tce overhaalt, in plaats van
tarwe, andere gewassen te produceren. Alleen Ierland, en in een min-
dere mate Duitsland en Oostenrijk, schijnen een grotere prijsstimulans
voor de verbouw van tarwe te geven dan er voor de oorlog bestond.
In verhouding tot de dierlijke producten blijkt deze tendens weer in
het nadeel van de tarwe om te slaan.

De analyse van de in tabel 15 gegeven vergelijkingea toont duide-
lijk aan, dat sinds de vóór-oorlogse periode de prijsbeweging van de
landbouwproducten in de meeste landen er toe heeft geleid, dat de
prijzen voor dierlijke producten sterker zijn gestegen dan de prijzen
voor plantaardige ~producten.

Om bovenstaande analyse beter te funderen en een contrSle op de
toegepaste berekeniag uit te cefenen, hebben wij een ondenoek inge-
steld naar het verloop van de indexcijfers van de aan de boerea be-
taalde prijzen (tabel 16). Deze indexcijfers zijn ontleend aan de in
pagina 72 opgesomde statistische publicaties.

Deze icrdexen hebben betrekking op de groothandelsptijzen voa~r de
volgende drie groepen producten:
a) plantaardige producten
b) dierlijke producten
c) totale agrarische producten.

Deze indexen worden meestal zo gekozen, dat zij nauwkeurig de
prijzen weergeven, die de boeren voor door hea geleverde ,producten
ontvangen.

Ook deze tabel toont duidelijk aan, dat de prijsbeweging van de
agrarische producten voornamelijk ten gunste van de dierlijke produc-
ten is gegaan. In het algemeen stemmen beide berekeningea dus in
grote lijnen met elkaar overeen, en tot welke conclusies dit voert, zal
aan het einde van dit hoofdstuk worden behandeld.

De over het algemeen hogere verhouding van prijzen voot dierlijke
producten t.o.v. de prijzen voor plantaardige producten, waerspiegelt
tot op zekere hoogte de normale economische reactie tegenover de
ondervonden schaarste. De niet bevredigde vraag naar vlees, boter en
eieren, en tevens het streven der vele bceren om hun veestapel weder-
om o~p voor-oorlogs peil te brengen, zijn hieraan niet vreemd. Tevens
dient hierbij te worden opgemerkt, dat sedert de oorlog de levens-
standaa~rd - voor zover het levensmiddelen betreft - een verfijning
heeft ondergaan. De hoge prijzen, welke betaald werdea voor eieren
en varkensvlees, hebben er me geleid, dat de pluimvee~ en varkens-
stapel hun voor-oorlogse peil weer hebben bereikt en in vele gevallen
de tendens vertonen, zich nog verder uit te breiden.
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DE PRIJZEN VAN DE LANDBOUWBENODIGDHEDEN.

TABEL r7.

De verwachte gemiddelde kosten voor landbouwbenodigdheden in r949-So
voor een aantal landbouwartikelen.

(De berekening is in U.S. dollars, zoals in de tabellen 36 en 37, en heeft
beuekking op de na-oorlogse periode. Vervolgens werden deze prijzen

berekend als een percentage van de middelste prijs).
De cijfers tussen haakjes geven de r948-49 prijzen omgerekend tegen de

dollarkoers na de devaluatie.

Land I N I PzOg Ky0 I Benzine Voeder- I Olie-
granen I koeken

Noorwegen 47 65 69 71 65 79
Zweden 103 104 131 138 69 106
Denemazken 103 96 150 112 102 114
Ver. Koninkrijk 58 58 87 68 106 106
Ierland 99 134 146 73 102 122
Nederland (69) 76 100 (72) 89 104
België ( 118) 120 ( 150) 127 ( 168) (176)
Frankrijk 113 100 80 95 100 100
13izone 79 74 75 125 77 79
Franse Zóne 83 85 69 100 -- 77
Zwitserland 170 160 128 147 156 155
Oostenrijk 100 109 72 135 72 84
Italië ( 155) (157) ( 307) (185) ( 120) (101)
Griekenland 152 206 262 71 65 6B
Turkije 52 73 - (163) 117 ~
Tric~t 1~( 14-f 2'0 (]4G1 134 ~8

Opmetking: De meeste van de hierboven gegeven prijzen zija ramingen van
vóeír de devaluatie. De prijzen van de agrarische benodigdhedea
zijn waarschijnlijk sterker beinvloed dan de prijzen van de land-
bouwproducten. Dit heeft vooral betrekking op benzine, veevoe-
der en oliekoeken, die voornamelijk uit de hará-currency gebieden
komen.

Tabel 17 geeft een analyse van de verwachte gemiddelde kosten, die
de boeren in 1949-50 voor zes voorname landbouwbenodigdheden moes-
ten betalen. Hier werd dezelfde berekening toegepast als in het begin
op pagina 76 en tabel 12. Voor een groot gedeelte komen de resul-
taten van deze berekening overeen met die van tabel 12. Bv. België,
Zwitserland, Italië, Triëst en Turkije werden geclassificeerd als landen,
waar de landbouwprijzen ove~r het algemeen boven de middelste prijs
lagen. Dit nu blijkt ook weer uit de berekening voor de landbouw-
benodigdheden in tabel 17. Er zijn echter eveneens een groot aantal
uitzonderingen. Wat betreft bv. de vier landen die in 1948-49 land-
bouwprijzen hadden, welke over het algemeen beneden de middelste
prijs lagen, gaat de vergelijking alleea op voor Noorwegea ea Neder-

84



TABEL i8.
De gemiddelde kunstmestprijzen, door de boeren in 1949-So betaald, in

verhouding tot de door hen ontvangen tarweprijzen.
(Deze berekening geeft aan, hoeveel kg. kunstmest door de boeren
gekocht kon worden voor het geld dat zij ontvangen voor ioo kg. tarwe).

Landen Stikstof Phosphaat Kali

Noorwegen 60 97 146
Ver. Koninkrijk 43 95 100
Zwitserland 32 76 1 SO

Bizone 29 69 109
Franse Zóne 28 61 118
Nederland 28 63 76
België 281) 59 791)
Italië 281) 611) 501)
Griekenland 27 42 52
Ierland 26 42 62
Oostenrijk 24 43 103
Frankrijk 24 59 118
Zweden 21 45 57

r 1 r948-49

land, echter niet voor Zweden en Denemarken. Het Verenigd Konink-
rijk en Duitsland, waar de landbouwprijzen om de middelste prijs la-
gen, vertonen ook een zekere overeenkomst. In het Verenigd Konink-
rijk liggen de prijzen voor kunstmest en veevoeder ver beneden de mid-
delste prijsgroep. In dit laatste land, en verder ook in Noorwegen en
nog vele andere landen, is deze gunstige toestand vooral te danken
aan de invlced van de door de regeringen betaalde subsidies op de land-
bouwbenodigdheden. (zie tabel 17)

De prijzenrelaties van landbouwproducten en van landbouwbeno-
digdheden zijn van grote invloed op de winstmogelijkheden in de land-
bouw. Een meer preciese vergelijking kan daarom van nut zijn. Dit
nu hebben wij ondernomen voor de kunstmest.

Het is duidelijk, dat boeren niet méér kunstmest zullea gebruiken,
of het mcet hun méér opleveren. Vandaar dat het van nut kan zijn, de
kunstmestprijsverhoudingen in de verschillende landen aan een dieper
onderzoek te onderweirpen. De prijzen voor de kunstmest zijn ontleend
aan de tabellen 36 en 37. Voor de nauwkeurigheid vermelden wij nog,
dat de kunstmestprijzen in Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Duits-
land en Oostenrijk gesubsidieerd worden.

Uit tabel 17 blijkt duidelijk, dat de in de verschillende landen door
de boeren betaalde kunstmestprijzen zaer ver uiteen liggen. Dit is ge-
deeltelijk een gevolg van productie-kostenverschillen, algemene prijs-
peilverschillen en subsidiepolitiek.

65



Voor de bcer is echter belangrijker, hoe de kunstmestprijs staat in
verhouding tot de prijzen, dte hij ontvangt voor zijn landbouwproduc-
tea. Dit nu kan worden aangetoond aan de hand van tabel 18,
waarin de prijs van kunstmeststoffen wordt uitgedrukt in verhouding
tot de door de boeren ontvangen tarweprijzen.

De rangorde der landen in tabel 17 verschilt aanzienlijk van die in
tabel 18. Bv. de prijzea voor kunstmeststoffen in Zwitserland (omge-
rekend tegen U.S. dollars) zijn veel hoger dan die in de andere landen.
Wanneer echter de Zwitserse kunstmestprijzen in verhouding worden
gebracht tot de tarweprijzen, dan blijkt dat de Zwitserse boer er beter
voorstaat dan de boeren in de meeste andere landen.

Interessant is bovendien een ve~rgelijking van de relatie prijzen kunst-
meststoffen~gemengde gewassen en het verbruik van kunstmeststoffen.
Bij het maken van een dergelijke vergelijking dient men echter zeer voor-
zichtig te zijn. Het is niet wenselijk, rechtstreeks de prijzenverhouding
kunstmeststoffen~agrarische producten te vergelijken met de hoeveel-
heid kunstmest, die in de verschillende landea per ha. wordt verbruikt.
Dit immers is ni~et alleen afhankelijk van de prijs, maar tevens van een
aantal andere factoren zoals bv. de te verbouwen gewassen, de techni-
sche kennis van de boeren, etc. Het is echter zeker, dat welk soort grond
en welk land het ook moge zijn, bij alle boeren de beslissende invloed
uitgaat van de waarschijnlijke financiële meeropbrengsten bij tcenemend
gebruik van kunstmest.

In tabel 19 geven de eerste drie kolommen een beeld van het aantal
kg. kunstmeststoffen, dat gedurende drie verschillende jaren voor 100
kg. „gemengde" gewassen gekocht kon worden. De laatste drie kolom-
men geven aan, welke veraaderingen er in het kunstmestverbruik val-
len waar te nemen. Bij deze berekening dient niet uit het oog te wurden
verloren, dat het kunstmestverbruik voo~r sommige soorten lninstmest
niet een jaarlijks, maar een drie of vierjaarlijks verbruik is. Verder was
er in 1948-49 in vele landen nog een tekort aan voldoende beschikbare
kunstmest, waardoor het verbruik werd geremd.

Uit tabel 19 blijkt, dat in alle Westeuropese landen verwacht wordt
dat de kunstmestconsumptie in 1949-50 boven het voor-oorlogse aiveau
komt te liggen. In het merendeel der landen was dit voor-oorlogse
niveau reeds bereikt in 1948-49, ondanks dat in sommige landen de
prijzenverhoudingen voo~r de boeren toen minder gunstig waren
dan vóór de oorlog. Deze toename in verbruik is waarschijnlijk het
gevolg van de verbeterde technische kennis van de boeren, die door
middel van goede prijzen en voorlichting tot andere ideeën zijn geko-
men.

In Oostenrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, waat de
kunstmestprijzen gesubsidieerd worden, ontvangen de boeren in tuil
voor de opbrengst van hun agrarische producten sedert 1948 twee- tot
driemaal zoveel kunstmest als vóór de oorlog.
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TABEL i9.
De veraaderingen in de prijzen, door de boeren betaald, voor kuastmesy

in verhouding tot de veranderingen in het kunstmestverbruilc.

Het aantal kgs. ge-
Dc rcla-

tlevc Kunstmestverbruik
mengde kunstmest-

ff d
1948-'49

b)

ato en at voor prijs

Landcn
IOOkg..,gemengde"
gewassen gekocht

voor
kunst- aanta( 1948 1949-'So

als
kon worden a) mest. kg. als o~o

1934-'38 Per ha. o~o van
1934-I 1948- 1949-

- 100 k
q Q gCIl1t0 ÓC

voor
1934~38

van
1934-'38 ~9amin4i)

1938 1949 195 0 yswa~sen
I

Oostenrijk 18 44 ~ 41 e) 11 142 293

Noorwegen 23 42 42 SS 39 264 292
Ver. Konitilcrijk 24 44 45 SS 24 260 287

België 20 2S -- 80 122d) 130 14t
Griekenland 16 20 21 80 7 119 186
Zweden 16 19 19 84 24 144 166

Ierland 19 19 21 100 8 170 340
Zwitserlaad 29 29 28 100 32 136 136

Bizone 31 29 29 107 98 87 c) 108
Italié 21 19 ~ ill 16 128 164
Nederland 27 23 23 117 122 d) 123 148
Franse Z8ne 32 27 27 119 79 61c) 103

Ftankrijk 23 19 ~ 132 33 121 120

a) De berekening van de „gemengde" gewassen werd gebaseerd op 4ooJo tarwe,
zBoJo voedergraaen, zzoJo aardappelea en iooJo suikerbieten.

b) Gegevens ontleend aan Rapport van Comité van de Landbouw O.E.E.S.

~) De consumptie in kalenderjaar i948 werd beperkt door het gebrek aan be-
schikbaar aanbod.

d) Cijfers voor de Benelua.
e) Dwz. terwijl er ioo kg. gemengde granen nodig wazen in i934-38 voor de

aankoop vaa r8 kg. kuastmest, zijn er nu nog nsaar 4i kg. gemengde granen
aodig voor de aankoop van i8 kg. kuastmest.

In het tegenovergestelde geval van Frankrijk, zien wij, dat de kunst-
mestprijzen sterk zijn gestegen ia verhouding tot de opbrengsten van
de „gemengde" gewassen. Het gevolg hiervan is dan ook, dat de toe-
name van het kunstmestverbruik aanzienlijk achtet blijft bij die van de
andere landen. Dat Frankrijk - het g}rootste landbouwland in West-
Europa - op die manier verwaarloost, de opbrengst per ha. te doen
stijgen door middel van een verhoogd kunstmestverbruik, is allesbehal-
ve bevorderlijk voar de bestrijding van het dollar-tekort.
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In andere laaden is de verandering van de relatieve kunstmestprijs
minder opvallend en dtg. is de wijziging in het verbruik niet zo sterk.
Een uitzondering hiemp vormt echter Ierland, waar het voor-oorlogse
verbruik zeer laag- was en waar, ondanks de geringe verbetering in de
prijsrelatie, toch een sterke vermeerdering valt waar te nemen. Ook in
Nederland zien wij, ondanks de slechte prilsrelatie, een toename van
het toch al hoge verbruik.

De mogelijkheid tot sterke productievermeerdering t.g.v. verhoogd
kunstmestverbruik met als resultaat: een effectieve bildrage tot de be-
strijding van het dollar-tekort, wordt hierdoor verklaard, dat de uit-
gaven voor kunstmest meestal geschieden in nationale of zachte valuta,
terwijl de besparing harde valuta's oplevert. Hieruit volgt dus, dat een
verhoogd kunstmestverbruik een krachtig middel tot bestrijding van
het dollar-tekort oplevert, vooral wanneer de kunstmest wordt aange-
wend voor de productie van gewassen, die uit de dollar-area komen.

Na de behandeling van de prijzen voor kunstmeststoffen, zullen wij
ons onderzcek naar de prijzen van de landbouwbenodigdheden beper-
ken tot eea vergelijking van de prijzen van veevoeder met die van de
dierlijke producten.

Deze vergelij.kingen hebben voornamelijk betrekking op de vóór-
oorlogse periode, en tevens het jaar 1948-49 en 1949-50. Daar de invloed
van de devaluatie op de prijzen van landbouwbenodigdhedea voor het
jaat 1949-50 nog niet duidelijk is geworden, dient hier een zekere reser-
ve in acht te worden genomen. Immers de prijsve~rhoudingen worden
waatschijnlijk minder beinvloed door de devaluatie dan de absolute prij-
zen. Vooral deze laatste worden meestal nauwkeurig gevolgd en zodra
blijkt, dat de internationale concurrentiemogelijkheid zich in ongunstige
xin wijzigt, probeert men door middel van staatsingrijpen de nadelige ge-
volgen van de devaluatie op te vangen. In landen waar de prijsvorming
vrij is, zien wij dat een wijziging in de prijzen van veevoeders zich
spoedig doorzet in de prijzen van dierlijke producten. (Bv. België).

De verschillea tussen de landea, zoals die te zien zijn in tabel 20,
waarin de prijzen van veekceken met die van melk, en die van voe-
dergranen met die van varkens worden vergeleken, zijn zeer opvallend.
In 1948-49 blijkt in het Verenigd Koninkrijk de melkprijs, vergeleken
met de veekoekenprijs, ongeveer driemaal zo hoog te liggen als in Ier-
land, België, Denemarken en Nederland. Tevens blijkt, dat in hetzelfde
jaar de prijs van eieren, vergeleken met die van vcedergranen, onge-
veer twee maal zo hoog is in Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk
en drie tot vier maal zo hoog in Duitsland, dan in Denemarken. In
beide gevallen blijkt, dat in 1949-50 de verschillen tussen deze landen
aanzienlijk minder worden, al blijvea ze nog ver uiteen. Vooral zien
wij, dat deze prijsverhoudingen veel minder worden in het Verenigd
Koninkrijk. Dit is een gevolg van het afschaffen van de op veevoeder
betaalde subsidies. De prijzen zowel van meUc als eierea, vergeleken
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TABEL zo.
De gemiddelde prijzen van veekoeken en vcedergraaen in verhouding tot

de prijzen van melk en eieren.
Dc hoeveelhcid veekoeken in kg. die gekocht De hoeveelheld voedergranen (ln 100 kg.)

kan worden voor 100 kg. melk. dle gekocht kan wordcn voor 100 kg. eicren.

Voorde
oorlog I

i i
~nd ~1948-',Raming

I 1949 I1949-
oorde ~nd

oorlog
1948-
1949

Raming
1949-50

187 Griekenland
i

348 358 8.8 Bizone 30.2 22.5
5.8 Franse Zóne 20.5 ~

144 Ver. Koninkrijk 184 117
79 Oostenrijk 182 125 9.0 Noorwegen 16.0 10.0
92 Franse Zóne 146 132 13.1 Ver. Koninkrijk 15.6 11.7

112 Italië 141 -- 5.9 Gtiekenland 15.3 15.3
82
84

Bizone
Noorwegen

122
119

119
119 12.4 Zwitserland 13.3 11.0

115 Triest 119 122 8.0 Zweden 11.3 10.8

81 Ftankrijk 104 ~- 11.8 Triest 10.7 10.0
10.5 Italië 10.2 --

106 Zwitserland 87 89
65 Zweden 77 77 8.3 Nederland 9.8 8.1

74 Denemarken 74 69 9.5 Frankrijk 9.0 10.8

68 Nederland 67 63 11.4 België 8.9 ~
101 Ierland 63 75 7.8 Ierland 8.5 7.7

78 België 63 - 6.9 Oostenrijk 8.0 10.8
7.3 Denemarken 7.4 6. ~

i 4.6 Turkije S.5 7.0

De gemiddelde prijzen van voedergranen en aardappelen in verhouding tot
de vatkensprijzen.

De hoeveelheid voedergraaen ( in l00 kg.) De hoeveelheid aardappelen ( in 100 kg.) dle
welke qekocht kan worden vooe 100 kg. gekocht kan worden voor 100 kg. varkcna-

varkenavleee ( levend gewicht). vlees ( levend gewicht).

Voorde
oorlog I

~nd 1948-~Raming
1949 ~ 1948-

Voorde
oorlog

Land
i

1948-
1949

Raming
1948-50

5.9 Noorwegen 9.7 10.3 29.3 Nederland 43.7 32.9
6.2 Bizoae 9.2 10.0 15.8 Frankrijk 37.5 --
7.6 Zwitsetland 9.0 8.2
6,0 Franse Zóne 8.5 10.4 18.8 Denemarken 29.7 21.?

6.0 Frankrijk 8.5 10.4 15.9 België 28,9 -
14.3 Zwitserland 21.9 20.~

6.2 Ver. Koninkrijk 7.9 6.9 16.6 Triest 21.0 20.~i
5.8 Zweden 7.8 8.1 18.0 Franse Zóne 20.7 27.-;
3.0 Griekenland 7.6 7.6 12.1 Terland 20,1 17.7
6.8 Nederland 7.5 6.4
6.8 Triest 7.5 7.3 13.7 Noorwegen 19.6 20.7

6.9 Italië 7.3 ~ 18.0 Bizone 17.4 23.3
7.2 België 7.1 ~ 12.7 Ver. Koninkrijk 12.6 14.6

8.2 Denemarken 6.9 6.4 20.2 Oostenrijk 8.4 -

5.9 Oostenrijk 6.1 10.4 4.0 Griekenland 6.1 6.1
S.1 I~rlan~J~ 52 ' S.9 ~ ~
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met de prijzen van voedergranen, zijn voor de boeren in de meeste
landen nu voordeliger dan vóór de oorlog.

Tabel 20 toont tevens aan, dat dit ook het geval is voor de varkens-
prijzen in 1948-49, wanneer deze in verlrand worden gebracht met de
prijzen van voedergranen. De verschillen tussen de landen zijn gerin-
ger dan die, welke blijken nit het gedeelte van de tabel, waarin melk
met veekoeken en voedergranen met eierea in relatie worden gebracht.
1":venwel zijn de relatieve varkensprijzen in Noorwegen, vergeleken met
de vcedergraanprijzen, toch nog twee maal zo hoog als de prijsver-
houding in Ierland. De prijsverhouding (in het tweede gedeelte van
tabel 20) tussen de varkens- en aardappelprijzen, moet men met een
zekere reseffve beschouwen. De aardappelprijzen 1948-49 waren dikwijls
zeer laag vanwege de overvloedige oogsten en het is de vraag, of ge-
durende dat hele jaar een dergelijke gunstige prijsverhouding zich heeft
doorgezet. De lage prijsverhouding in Nederland is te danken aan het
feit, dat het hier alleen ging om veevoederaardappelen en niet om aard-
appelen voor menselijke consumptie.

Niettemin is dit een interessante aanwijzing, want deze zeer gunstige
piijsverhouding zou ook in andere landen bereikt kunnen worden,
wanneer men daar de aardappelrassen, die een hoge opbrengst geven,
ging verbouwen ten behoeve van het vee. Een groter gebru~ik van aard-
appelen (vooral gestoomde), om daardoor gedeeltelijk vcedergranen
te vervangen, schept nieuwe mogelijlcheden tot bestrijding van het dol-
lar-tekort.

CONCLUSIES:
Uit de in de voorgaande pagina's opgestelde prijzenrelaties, blijkt,

dat VERGELEKEN MET DE VOOR-OORLOGSE PERIODE, de waar-
schijnlijke ontwikkeling van de Westeuropese landbouw de tendentie
vertoont tot:
a) een verminderde verbouw van tarwe, daar de prijs hiervan verge-

leken met de prijzen van andere granen, te laag is. Dit vindt zijn
oorzaak voornamelijk in het feit, dat de tarweprijs een „politieke
prijs" is. Zou men de tarweprijs verhogen, dan lei~dt dit tot een ver-
hoging van de broodprijs, met alle gevolgen van dien, tenzij de di-
verse regeringen bereid zijn, op de broodprijs een hogere subsidie
te betalen.

b) een in verhouding hogere opbrengst van dierlijke- dan van plant-
aardige producten. Immers uit de voorgaande tabellen blijkt duide-
lijk, dat de prijzen van dierlijke producten sterket zijn gestegen
dan die van de plantaardige producten.

c) een grotere voortbrengst van dierlijke producten welke zich vooral
uit in een sterke uitbreiding van de pluimvee- en varkensstapel, daar
de prijzen voor eieren en varkensvlees gunstiger liggen dan die voor
de andere dierlijke producten.
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d) een groter verbruílc van geimporteerd krachtvceder, daar in ver-
band met de hogere zuivelprijzen hierop een premie wordt gezet.
Dit nu voert ons tot de algemene conclusie, dat ofschoon een verho-

ging van de landbouwproductie door de gunstige prijzenverhaudingen
gestimuleerd wordt, deze niet leidt tot een economische bestrijding van
het dollar-tekort.

Immers de gunstige prijzea voor eieren, varkens en melk zullen er
toe leiden, dat de markt voor deze producten binnen niet al te lange
tijd verzadigd zal zijn. In landen met een liberale economie, zal de ba-
lans geleidelijk aan weer door het gewone spel der economische krach-
ten worden hersteld. Dit misschien na een periode van overschotten van
dierlijke prod~ucten. In landen waar gegarandeerde marktea en prijzen
in werking zijn bestaat het gevaat, dat een verhoogde opbrengst van
dierlijke producten vooral gebaseerd zal worden op een te sterke uit-
putting van de nationale bodem, daar import-voeder niet voldoende ter
beschikking staat. Dit leidt er misschien toe, dat de te goedkope brood-
granea als veevoeder worden bestemd, waardoor de tarweimportea uit
de hatde valutagebieden moeten worden verhoogd. In het eerste geval
heeft er dus een zekere verspilling plaats van geimporteerd voeder, ter-
wijl in het andere geval te hoge eisen worden gesteld aan de nationale
bodem. Dit nu gaat in tegen de na te streven economische zelfstandig-
heid van West-Europa.

Het huidige prijssysteem is gegrceid zonder codrdinatie tussen de
verschillende landen en het is duidelijk, dat zolang deze grote verschil-
len blijven bestaan, het moeilijk, zo niet onmogelijk zal zijn, een vrij-
ere r~il van agrarische producten te propageren. De aantrekkingskracht,
díe uitgaat van de huidige prijsverhoudingen zal de boeren in de ver-
schilleade landen in richtingen sturen, welke niet noodzakelijkerwijs
er toe bijdragen, dat het dollar-tekort op afdoende wijze wordt be-
streden.

Het spreekt vanzelf, dat het aanbrengen van wijzigingen in de hui-
dige landbouwpolitiek van de verschillende landen, aanzienlijke moei-
lijkheden zal opleveren voor grote groepen boeren. Zolang de boeren
weten, dat hun mllega's in andere landen tegen voordeliger prijzen
kunstmeststoffen en veevoeder kunnen aankopen, - vanwege subsidie-
politiek - zal het moeilijk zijn, prijsaanpassingen na te streven, die meer
bijdragen tot het bestrijden van het dollar-tekort.

Zonder enige leidende principes in de materie van de landbouwprij-
zen en een zekere gelijkheid in de prijspolitiek, is het onmogelijk, de
Europese landbouw uit zijn huidige enigszins verwarde toestand in een
gezonde en geordende samenhang te brengen.

Welk nut heeft het, de Europese agrarische productie te verhogea,
wanneer et t.g.v. de gevoerde handelspolitiek geen afzet kan worden
gevonden voor de nationale producten en er doHars worden geinves-
teerd ia projecten gericht op de nationale economische onafhankelijk-
heid, waarbij de economische normea niet voldoende in acht worden
genomen !
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D) DE LIBERALISATIE VAN DE HANDEL IN AGRARISCHE
PRODUCTEN.

Als volgende voorwaarde voor het verkrijgen van een economisch
verantwoorde productieverhoging van de Westeuropese landbouw is
noodzakelijk: een verruiming van de inter-Europese handel ín agrarische
producten. De in het vorige hoofdstuk ondernomen prijzenst~udie heeft
duidelijk aangetoond, dat de landbouwprijzen in de verschillende landen
zeer ver uit elkaar liggen. Dit is gedeeltelijk een gevolg van de
natuurlijke omstandigheden en de technische kennis van de boer, maaz
tevens ook van de door de regeringen gevolgde handelspolitiek. Deze
had tot resultaat dat de prijsnivellerende werking van de inter-Europese
handel in vele gevallen werd uitgeschakeld. De techniek die hierbij
gevolgd werd, was die van invoerrechten, contingenteringen, prijzen-
regulaties, subsidies, deviezen-contróle en invoer-verboden. Dit heeft
eensdeels ertoe geleid, dat in vele landen nationaal een agrarische pro-
ductieveirhoging plaats vond -meestal tegen te hoge kosten - anders-
deels dat sommige landen hun productiecapaciteit niet ten volle konden
ontplooien, daar er geen voldcende afzet voor de praducten kon worden
gevonden, hetgeen dus ook de kosten deed stijgen. Zowel in het ene als
in het andere geval leidt dit tot een belemmering van een economische
strijd tegen het dollar-tekort.

Om hierin verbetering te brengen, werd in Juli 1949 door de Conseil
van de O.E.E.S. besloten:

„That participating countries shall forthwith take the neccessary ste~ps
for the progressive elimination of quantitative importrestrictions; in
order to achieve as complete a liberalisation of inter-European trade
as possible by 1951." ~)

Te dien einde werden de deelnemende landen verplicht om tegen
1 October 1949 aan de O.E.E.S. de maatregelen bekend te maken, welke
zij voor het einde van het jaar zauden nemen, om deze liberalisatie
te vergemakkelijken.

Wij zullen in het volgende nagaan, welk stadium er tot Mei 1950
in de liberalisatie bereikt is en welke moeilijkheden er ve~rder liggea
op de weg naar de totale liberalisatie.

Ons baserend op een viertal tabellen, welke door het import-export
sub-comité van het Comité van de Landbouw werden opgesteld - en
met verlof van de administratie mochten worden gebruikt - zullen
wij ons vooreerst afvragen, hce de positie van de liberalisatie heden
ten dage is van land tot land en vervolgens nagaan, hoe de verhou-
dingen voor de producten liggen.

In Tabel 21 worden de totale importen van agrarische producten
uit de andere deelnemende landen en hun overzese gebieden weer-
gegeven voor het jaar 1948 en tevens het percentage van de handel,
dat in 1949 en in Mei 1950 in handen was van d~e regeringsinstanties.

;Document C(49) 88 (Final) van de O.E.E.S.
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TABEL z r.

De totale importen van landbouwproducten uit de andere deelnemende
landen en hun overzese gebieden in het jaar r948 en het percentage

ervan in regeringshanden in Mei r95o en elnde 1949.
(in millioenen dollars en percentages)

Het
aandeel
van de

landen in
de totale
handel in

1948
(in o~o)

nd otale
importen

egerings
importen

Percen-
tageonder
regerings-
contróle
in Mei

1950

Corres-
Pon-

pe rcen-
tage tegen

eind
1949

~ Turkije 1.5 1.0 67 --
5 Zweden 100 49 49 49

36 Ver. Koninkrijk 740 286 39 43
4 Nederland 71 25 35 40

3 Denemarken 56 14 25 28
6 Zwitserland 131 32 24 25

7 Frankrijk 146 21 14 15
S Italië l00 14 14 13

1 Oostenrijk 29 1.5 5 7
1 Gtiekenland 24 1 4 4
2 Noorwegen 34 1.2 3 3
3 Ierland 54 1.2 2 2

15 West Duistland 309 - ~ -r
11 België 224 ~ ~ ~

1 Portugal 10 - -- -

-- IJsland 6 ? ? ?
~ Triest ? ? ? ?

-
~

I
100 2.035Totaal ~ 447 2'";ii ~~hio

Tabel 21 geeft aan, dat de totale importen aan landbouwproducten
in 1948 ongeveer 2 milliard dollar bedroegen. Hiervan was in Mei
1950 ongeveer 22oJo in handen van de regearingen of regerings-agenten.
In Turkije, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Nederland werd onge-
veer 1~3 van de importen door de regering verzorgd, terwijl aan
het andere uiterste in West-Duitsland, België en Portugal de handel
geheel in handen was van privé-importeurs. De kolom voor het jaar
1950 toont aan dat in de meeste landen het regerings-aandeel lagar
geworden is dan in 1949.
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TABEL zz.
De importen van agrarische producten in handen van privé-importeurs

en het geliberaliseerde percentage.
(in millioenen dollazs en percentages)

anden

Dewaarde
van de

handel in
privé-

handen in
1948

Dewaarde
van de

9eliberali-

impordten

Dewaarde
van de

niet-geli-
beraliseer-

deimporten

Het o~o
gelibera-
seerde

(M1950)

Het cor-
respon-
derendc
percen-

tage voor
1949

Ver. Koninkrijk 454 382 72 84 83
Portugal 10 7 3 70 70
Griekenland 23 16 7 70 70

Zwitserland 99 61 38 62 62
Ierland 53 32 21 60 60

Denemarken 42 24 18 37 53
Italië 86 49 37 57 33
Nederlaad 46 25 21 34 60

Ftankrijk 124 65 39 32 30
Noorwegen 33 17 16 52 SO
Zweden S1 26 25 51 S1
België 224 113 111 SO SO

West Duistlaad 309 151 158 49 44
Oostenrijk 27 11 16 41 26

Turkije 0.5 ~ 7 7 7
IJsland 9 ? ~ 7 7
Triëst 7 ? 7 ~ ?

Totaal I 1585 I 979 602 62 I 60

Tabel 22 toont de waarde aan van de privé-importen in 1948 ea
het daarvan geliberaliseerde gedeelte. In totaal bedroeg de privé handel
ongeveer 1,6 milliard dollar. Van dit totaal was begin 1950 ongeveet
l milliard (62~jo) geliberaliseerd, terwijl de categorie, die nog onder-
lievig was aan een quantitatieve contróle, ongeveer 600 millioen dollars
bedroeg (38~Jo). In drie landen had het liberalisatiepercentage onge-
veer 70~0 of ineer bereikt, terwijl het in de twee onderste landen nog
beneden het overeengekomen minimum van SOojo lag. De uitzonder-
lijke positie welke Nederland inneemt, is een gevolg van de overdracht
van regeringsimporten aan de particuliere handel.

Vestigen wij vervolgens onae aandacht op tabel 23 en 24, dan dient
vooreerst het volgende te worden opgemerkt. Tabel 21 en 22 hadden
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betrekking op de positie van land tot land en omvatten dientengevolge
alle deelnemende landen. Voor de groepsindeling, zoals in tabel 23
en 24 was dit onmogelijk, daar hiervoor niet de nodige informarie aan-
wezig bleek. Toch hebben deze txjfers evenwel betrekking op meer
dan 90oJa van de handel, zodat dus de waarde van de conclusies be-
houden blijft. .

Tabel 23 geeft zowel de totale handelswaarde vaa de voornaatnste
groepen agrarische producten in het basisjaar, als het percentage dat
door de regeringsinstanties wordt geimporteerd. Het hoogste percen-
tage van oveffheidshandel valt waar te nemen voor de volgende pro-
ducten, die in het algemeen essentiële landbouwproducten zijn:

rliarlijke producten (eieren ingesloten)
aardappelen
vlees
granen
vetten

TABEL z3.
De totate importen van de voornaamste agrazische producten in r94g~

uit de andere deelnemende landen en hun overzese gebieden en het
percentage van wat nu in regeringshanden is.

(in millioenen dollars en percentages)

Het aandeel
van het

product in
inte~-Euro-
pese handel
(percentage)

roduct otale
Importen

egerings
Importen

Percen-
tage van

regëngs-
handel

4 Eieren 73 49 67
12 Melkproducten (boter) 235 126 54

1 Aardappelen (geen poot) 24 9 37
2 Ingeblikte vis 30 9 30
3 Tabak 48 14 30

10 Vlees (en slachtvee) 191 54 28
4 Gtanen 79 22 27
4 Gedroogde vruchten 80 21 ,

19 Diverse andere producten 367 59
8 Vetten en oliën 151 22
1 Rijst en peulvruchten 24 2 ~
2 Suiker 42 3
2 Ingeblikt fruit en groenten 39 2 ~
3 Zaden (ook pootaardappelea) 47 1

11 Vers ftuit en groenten 213 3 1
6 AlcoholisChe dranken 111 1 1
8 Verge vis 141 .- ~

100 I Totaal I 1.895 I 397 210~0
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In sommige gevallen blijken echter ook minder essentiële prodtuten
deel uit te maken van de overheidsimporten, zo bv, ingeblikte vis en
gedroogd fruit. Ook blijkt de onverwerkte tabak grotendeels in handen
te zijn van de regeringsinstanties.

Aan de andare kant blijkt, dat de importen van snel aan bederf
onderhevige vruchten, zoals verse grcenten, fruit en vis, geen deel uit-
maken van de regeringsimporten. Ook is de import van zaden ea al-
coholische dranken in vele gevallen in handen van de vrije handel.

TABEL z4.
De importen van de voornaamste groepen landbouwproducten, welke

door de privé-haadel worden geimporteerd en het percentage, dat
in Mei i95o vrij kon worden ingevcerd.

(Berekening evenals in vorige tabellen heeft betrekking op iz landen).
(in millioenen dollars en percentages)

Product-grocpen

Waarde
van

handel in
privé-

handen

Waarde
van de

gelibera-
lisecrde
importen

W~de
van de

niet-
9elibera-
liseerde
importen

Het
gelibera-
liseerde
percen-
tage op
Mei 1950

Ingeblikt en gedroogd fruit en
groenten 38 29 9 77
granen 58 44 14 76
Tabak 33 24 9 72
Andere niet genoemde prod. 307 220 87 72
Alcoholische dranken 110 78 32 71
Eieren 24 17 7 70
Suiker 39 27 12 69
Vers fruit en groenten 211 131 80 62
Vetten en olién 128 79 49 62
Gedroogd fruit 58 36 22 62
Ingeblikte vis 22 13 9 59
Verse vis 141 80 61 57
Aardappelen (geen poot) 15 8 7 53
Vlees (en slachtvee) 137 70 67 S1
Melkproducten (boter) 109 47 62 44
Zaden (ook pootaardappelen) 46 19 27 41
Rijst en peulvruchten 22 8 14 35

Totaal I 1.498 I 930 I 568 I 620~0

Tabel 24 geeft een algemeen overzicht van de privé-handel. De cijfers
van de laatste kolom moeten echter met een zekere reserve worden
bekeken, daar de basisgegevens voor de berekening van die kolom

nog niet voldoende bekend waren, bij de opstelling van de tabel. De
voornaamste kolom in deze tabel is de derde, welke aangeeft hoeNeel
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van de privé-handel nog aan importbeperkingen onderhevig is. Afge-
zien van de cijfers voor „verschillende ande~re minder belangrijke pro-
ducten" (welke evenwel nog een groot bedrag ín het geheel vormen),
valt te constateren, dat het gmotste gedeelte van de nog niet gelibe-
raliseerde handel betrekking heeft op de dierlijke producten en de snel
aan bederf onderhevige producten, zoals verse grcenten, fruit en vis.
Tevens blijkt, dat de vetten, alcoholische dranken, zaden en gedroogd
fruit ook nog in ~vele gevallen aan importbeperkingen onderhevig zijn.

In het basisjaar (1948) blijken vlees en melkproducten ongeveer
22~o van de nog niet geliberaliseerde handel te vormen. Verse grcenten
en fruit alsmede verse vis nemen ongeveer 25oJo voor hun rekening,
terwijl vetten, alcoholische dranken, zaden en gedroogde vruchten on-
geveer 23oJo innemen. Wanneer wij hier nog de grcep „Diverse andere
producten" aan toevoegen, dan vormen deze samen ongeveer 85~fo
van de nog niet geliberaliseerde handel. Het probleem van de verdere
liberalisatie van de agrarische producten heeft daasom voornamelijk
betrekking op de dierlijke producten, vers fruit, grcenten en vis.

Wanneer men zich afvraagt, om welke reden men niet tot een verdere
liberalisatie van de handel in agrarische producten is overgegaan, kan
men als voo~rnaamste oorzaak aangeven: het streven naar protectie om de
nationale productie te stimuleren. Dat dit in vele gèvallen tegen de be-
ginselen van de Europese economische samenwerking ingaat, en tevens
een efficiënte strijd tegen het dollar-tekort verhindert, behoeft geen
verder betoog. In sommige gevallen kan men ook nog andere oorzaken
aanwijzen. Zo bv. kan het voorkomen, dat een overvloedige import van
niet noodzakelijke voedingsmiddelen betalingsmceilijkheden zal verooQ-
zaken met bepaalde landen. Dit kan uitgroeien tot mceilijkheden met
alle landen. In andere gevallen zal men voedselverwerkende industrieën
willen beschermen, zo bv. oliefabriekea, inblikfabrieken of suiker-
fabrieken. Tevens zal in vele gevallen de bilaterale handel, de rantsoe-
neringspolitiek ofwel de subsi~diepolitiek een verdere liberalisatie ver-
hinderen.

Sommige van deze moeilijkheden zijn misschien slechts van tijdelijk
aard en kunnen in de toekomst worden opgelost. Vooral de zojuist in
werking getreden Europese betalingsunie zal in vele gevallen een uit-
komst bieden voor eventuele moeilijkheden in verband met de beta-
lingsbalans.

Men ziet echter, dat ofschoon vele landen tot liberalisatie van de
handel in agrarische producten zijn overgegaan, er tevens weer aan-
stalten worden gemaakt om de invcerrechten te verhogen, met het
nadelige gevolg, dat de bereikte resultaten grotendeels weer worden
teniet gedaan. Daarenboven zal dit leiden tot duurdere prijzen voor
de geimporteerde produaen en dus in vele gevallen tot hogere prijzen
voor de consumeat.

Na deze korte behandeling van de moeilijkheden, die een verdere
liberalisatie van alle agrarische producten in de weg staan, zullen wij
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in het volgende onze aandacht meer concentreren op de moeilijkheden,
verbonden aan de liberalisatie van bepaalde groepen van agrarische
producten.

DIERLIJKE PRODUCTEN.

In het hoofdstuk over de agrarische prijzen werd aangetoond, dat er
zeer grote verschillen bestaan tussen de prijzen van dierlijke producten.
Sommige gespecialiseerde landen, zoals Denemarken en Nederland, heb-
ben een hoge efficiency bereikt in het voordelig omzetten van vee-
voeder in dietlijke producten en kunnen dientengevolge waarschijnlilk
meer vlees, eieren en melk uit een bepaalde hoeveelheid veevoeder
halen, dan de gemiddelde boer in andere landen. Deze exportlanden
beschouwen hun efficiency en natuurlijke aanleg als eea waarcdevolle
bijdrage in de strijd tegen het dollar-tekort en ziln daarom voorstan-
ders van een liberalisatie van deze producten, daar immers hierdoor
een meer emnomische productie kan worden verkregen. M.a.w. zij wil-
len in staat gesteld worden om - tegen ongeveer dezelfde voorwaar-
den als de binnenlandse concurrenten, - te xunnen concurreren op de
markten van het importerende land. Daa~rnaast zijn er ook nog pto-
ducenten in andere landen buiten Europa, die ook graag deel zouden
willen nemen aan deze concurrentiestrijd.

Een scherpe toename van de importen van deze producten zou echter
in sommige import-landen aanleiding kunnen geven tot sociale en
economische problemen. Immers de voortbrengst van dierlijke produc-
ten is bijna altijd de meest winstgevende. Zij is over heel West-Europa
verspreid en vormt in bijna alle deelnemende landen de hoofdbron
van inkomen voor het merendeel dar boeren. Daarenboven is deze pro-
ductie bijzonder geschikt voor de kleine boeren, die, zoals wij later
zullen zien, het grootste gedeelte uitmaken van de boerenstand. Zonder
een lonende voortbrengst van dierlijke producten zou de kleine boer
in vele gevallen geen bestaan meer kunnen vinden, daar de opbreagst
van zijn gewassen meestal niet toeri}kend is voor zijn onderhoud.

In sommige importlanden, waar de importen van dierlijke producten
nog niet zijn geliberaliseerd, heeft men het belang van verbeterde pro-
ductie-efficiency reeds ingezien en dientengevolge maatregelen geno-
men tot het opvceren daatvan, vooral op de kleine boerderijen. Maar
dikwijls zijn er ook andere moeilijkheden, die buiten de macht van de
boer liggen. Zo kunnen bv. de prijzen van het veevoeder hoog liggen
vanwege het prijsniveau in desbetreffend land. Ditzelfde geldt ook in
vele gevallen voor andere productiebenodigdheden. Dit leidt er toe„
dat het moeilijk voor hen u om tegen aezelfde kosten te p~roduceren
als het exporterend land, zelfs bi' meer efficiente veevcedingsmethodes.
In dergelijke gevallen zou een ~beralisatie van de landbouwimporten
leiden tot economische en sociale wantoestanden.

Dit probleem is dus niet gemakkelijk op te lossen. De huidige prijs-
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verschillen tussen de Westeuropese landen zijn soms uitzonderlijk groot
en in vele gevallen zijn de hoge prijzen voor dierlijke producten een
ballast voor de consument en een handicap voor de industrieële pro-
ductie, hetgeen een nadelige invlced zal hebben op de algemeen ern-
nomische toestand. Daarenboven oefenen de te hoge prijzen voor dier-
lijke producten een slechte invloed uit op de proauctie van granen,
daar mea zich dan teveel op de veehouderij zal toeleggen,met als ge-
volg dat de landbouweconomie uit het evenwicht geraakt. Het is dus
in verband met de strijd tegen het dollar-tekort van groot belang, dat
de verschillen tussen de prijzen van dierlijke producten verkleind wor-
den en er een grotere productie-efficiency wordt bereikt Misschien dat
een geleidelijke uitbreiding van de liberalisatie in de sector dierlijke
producten, o.a. wat varkensvlees en eieren betreft uitermate gewenst
is voor een economische strijd tegen het dollar-tekort. Een al te spce-
dige liberalisatie zal echter sociaal-economisch niet verantwoord zijn.
In verband hiermede zouden wij willen wijzen op de mogelijkheden
van de zg. contracten op lange termijn, of andere middelen om de
export-ma~rkten te stabiliseren voor dierlijke producten, teneinde aldus
de productie dáár te stimuleren, waar het wenselijk is. Reeds nu bestaan
er tussen sommige deelnemende landen dergelijke verdragen, zoals bv.
voor boter, varkensvlees en eieren. Wanneer men hier niet regulerená
gaat optreden, zal de productieuitbreiding van varkensvlees en eieren
waarschijnlijk de beschikbare hoeveelheden veevoeder voorbijstreven,
met als gevolg: groter invoer uit dollasgebieden. In dat geval zal er in
bepaalde landen een overproductie plaats vinden, daar er voor grotere
afzet nog geen markten beschikbaar zijn. Voor melkproducten liggen
de verhoudingen enigzins anders. Deze productie staat in nauw ver-
band met de plannen voor de uitbreiding van de graslandopbrengsten
en stelt dus niet dergelijke eisen aan de i~porten van granen uit harde
valuta-gebieden. Voor rundvlees en schapenvlees geiden dezelfde op-
merkingen.

Men zou geneigd kunnen zijn, de opmerking te maken, dat bij der-
gelijke contracten op lange termijn meestal prijzen worden gemaakt,
die geea stimulans vormen voor verdere uitbreiding van de productie.
Neem bv. de Nederlandse botercontracten met het Verenigd Konink-
rijk. Misschien kon hierin een substantiële verbetering worden aange-
bracht, wanneer de aan het Verenigd Koninkrijk leverende landen, zo-
aLs Denemarken, Ierland en Nederland, met elkaar een afspraak maak-
ten, tegen welke minimum-prijzen zij hun producten zullen verkopen.

VERS FRUIT EN GROENTEN.

Ofschoon de tuinbouwproductie over het algemeen een meer gespe-
cialiseerde en minder verspreide vorm van ,producue is dan die van
dierlijke producten, is zij toch in bepaalde landen de overwegende
vorm van landbouw, waarbij vooral de kleine boeren -betrokken zijn.
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Gezien vanuit het standpunt van de iater-Europese handel, kunnen deze
producten in twee grote groepen wo~rden ondergebracht: nl, de zuid-
vruchten en de producten uit gematigd klimaat. De zuidvruchten, waar-
onder vooraamelijk de átrusvruchten, druiven, rozijnen, krenten en
olijven, worden in grote quantiteiten naar de meer Noordelijke landPa
en Noord-Amerika geexporteerd. Zij treden niet rechtstreeks in con-
currentie met de in Noordelijke landen verbouwde fruitsoorten en zijn
daarom in het merendeel der gevallen geheel geliberaliseerd, tenzij deze
liberalisatie aanleiding zou geven tot betalingsmoeilijkheden. De pro-
ducten uit gematigd klimaat, welke ook in de Middellandse Zee-landen
verbouwd kunnen worden, en in vele gevallen direct in concurrentie
komen met de nationaal geproduceerde groenten en fruit, zijn daarom
in mindere mate geliberaliseerd.

Waarschijnlijk komen de voornaamste moeilijkheden voor fruit en
grcenten voort uit de sterk aan het seizcen onderhevige productie, de
snel aan bederf onderhevige natuur van de producten en de betrek-
kelijke inelasticiteit van de vraag. Deze gewassen zijn in een zeer korte
tijdsspanne rijp en moeten meestal direct worden verhandeld. Dit nu
brengt met zich het probleem van onverkoopbare overschotten. In tijdea
van overschot zien wij, dat de door de producent ontvangen groot-
handelsprijs de neiging vert~oont tot scherpe daling, terwijl de door de
consument betaalde prijzen meestal op peil blijven, hetgeen vooral een
gevolg is van het constant karakter van de transport- en distributie-
kosten. De roename van de vraag corres~ponáeert met met de tcename
van het aanbod. In dergelijke gevallen kan de producentenprijs beneden
de kostprijs vallen en het kan zelfs voorkomen, dat de transportkosten
niet meer lcunnen worden vergoed. Het probleem is dus niet enkel ge-
legen in kostprijs- of effiency-verschillen, zoals bij de aierlijke produc-
ten, maar meer in het vermijden van een ineenstorting van de markt
t.g.v. de overvloedige aanvoer. Dit kan in vele gevallen zelfs nog na-
deliger zijn voor de export-producent dan voor hem aie zich tot de
nationale markt bepea~kt.

Zo is de ervaring geweest van het merendeel der landen en daazom
zijn er weinig landen, die importen van vers fruit en groenten hebben
geliberaliseerd voor de tijd dat hun eigen oogsten op de markt komen.

Het is daarom, dat heden ten dage geen enkel land er aan denkt, het
risico van een overschot groter te laten wordea, door tijdens de oogst-
periode importen toe te laten van gelijke producten. Misschien echter
dat door een verbeterde marktorganisatie op dit gebied nog vorde-
ringen kunnen worden gemaaktt. Meestal is het zo, dat de administra-
tieve contróle aan de grenzen te veel aandacht besteedt aan de afzet
van de gehele binnenlandse productie, zonder daarbij veel op de kost-
prijs te letten. Dat op dit gebied in Euaropa nog veel te doen is, wordt
het duidelijkste bewezen door de zg. mestvaalt-affaires, die niet pleiten
voor een degelijke bestrijding van het Westeuropese voedseltekort.
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Conclusies:
a) De Inter-Europese handel in agrarische producten werd in het jaar

1948 op ongeveer 2 milliard dollar geraamd, waarvan (op basis
van de positie in Mei 1950)

22aJo (447 millicen dollar) in regeringshanden was
48qo ( 1.581 „ „) in privé-handen en tevens gelibera-

liseerd en
30~Jo (602 „ „) in privé-handen, maar niet gelibera-

liseerd.
De htiidige tendentie wijst een verhoging aan van het geliberali-
seerde percentage. Dit is echter nog niet van grote omvang.

b) De regerings-handel varieert van land tot land. In vier landen
bedraagt zij meer dan 30oJo en in zes ande~re ongeveer 20oJo van
de totale importen uit de ande~re deelnemende landen en hun over-
zese gebieden. In drie landen waren de importen geheel in privé-
handen. De regeringsimporten betreffen voornamelijk: granen,
aardappelen, dierlijke produaen, vetten en tabak.

c) Het percentage van de geliberaliseerde handel in de verschillende
landen varieert van 40~fo tot 80oJa. Hierover kan echter geen juiste
opgave worden gedaan, daar de interpretatie van de liberalisatie
d~oor de l,anden zeer verschillend is.

d) Voor een grote groep producten kan de liberalisatie geen verdere
voortgang vinden, daar dit de betalingsbalans-positie zou aántasten.

e) De voornaamste groepen van produ~ten in ~de privé-handel, welke
nog niet geliberaliseerd werden, zijn: vlees, melkproducten, vers
fruit en groenten. De volgende groepen worden gevormd door de
vetten, alcoholische dranken, zaden en gedroogd fruit. Vaor het
merendeel van deze producten zijn de moeilijkheden, verbonden
aan de liberalisatie, een gevolg van het protectionisme.

f) Voor dieulijke producten zal het zeer moeilijk zijn, vorderingen te
maken om te komen tot een verdere liberalisatie. Immers deze pro-
ducten vormen in vele gevallen de hoofdbron van inkomen voor de
kleine boer. Deze in korte tijd aan een verscherpte concurrentie
bloot stellen, zou tot ongewenste „politieke" gevolgen voeren. Voor
varkensvlees en eieren worden contracten op lange termijn, welke
de productie moeten stimuleren, niet gewenst geacht; verdere libe-
ralisatie zou hier prijsdalend kunnen R-erken. Voor de melkpro-
ducten, die grotendeels geproduceerd kunnen worden met gras en
ander nationaal geproduceerd veevoeder, zou een verhoogde pro-
ductie waarschijnlijk beter bereikt kunnen worden met contractea
op lange termijn dan bij een verdere liberalisatie. Hetzelfde geldt
voor rund- en schapenvlees, daar runderen en schapen grotendeels
met Eusopees veevceder kunnen volstaan.
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g) Voor fruit en verse grcenten is, vanwege de seizceasoverschotten
en de dikwijls optredende afbraakprijzen, een zekere quantitatieve
contróle zeer zeker op haar plaats. Op dit gebied zou een Europese
groenten- en fruitadministratie, die zich met de oogstramingen van
jaar tot jaar bezig houdt, grote verbetering kunnen aanbrengea.

E) DE INTEGRATIE VAN DE WESTEUROPESE LANDBOUW.

Het hoofdstuk over de liberalisatie van de handel in agrarische pro-
ducten heeft duidelijk aangetaond, dat er grote moeilijkheden zijn, die
dit streven - hoe noodzakelijk ook - sterk belemmeren. Ofschoon elk
land in principe er mede accoord gaat, dat de schepping van één grote
Westeuropese markt het enige middel is om West-Europa een duur-
zame economische basis te verschaffen, stuit de verwezenlijking van deze
gedachte in de practijk op grote bezwaren. Deze bezwaren spruiten voort
uit het feit, dat vooral sedert 1929 de Westeuropese landen elk op zich
een nationale landbouwpolitiek zijn gaan voeren, welke mede aanleiding
was tot het ontstaan van nationaal-economische eenheden, die geen re-
kening meer hielden met het buitenland. Deze politiek had het twee-
ledig doel: a) het waarborgen van een redelijk inkomen aan de boer
en b) het tot op zekere hoogte beinvloeden van de algemene loon- en
prijspoliriek (kosten van levensonderhoud).

Historisch is deze ,politiek in de grote lijnen gezien, een voortvlaeisel
van de omstreeks 1850 opgekomen agransche protectiepo~itiek. Sedert
1929 zien wij, dat deze protectiepolitiek aangevuld wordt door een
prijzen-, productie- en exportpolitiek.

Wanneer nu de Europese landen het principe van de éne markt in
West-Europa erkennen, dan zal dit tot gevolg hebben, dat hun nationale
landbouwsystemen dienen te worden afgestemd op het grote doel: de
voedselvooniening van West-Europa. Dit zal in vele gevaIlen vragen om
diepgaande wijzigingen in de huidige landbouwpolitiek. Immers bepaalde
producties, die, nationaal gezien, economisch mogelijk werden gemaakt
door de gevolgde landbouwpolitiek, zullen vanwege de uit de liberali-
satie voortvloeiende prijswijzigingen niet meer die stimutans ondervin-
den, welke de vmoegere prijs bood, met als gevolg: daling van deze
productie. Het spreekt vanzelf, dat dit in vele gevallen dergelijke moei-
lijkheden kan veroorzaken, dat men huivert voor een verdere libera-
lisatie.

Vanwege de noodzaak om tot integratie te komen, is het misschien
nuttig, ons af te vragen:

I. Welke redenen ten grondslag liggen aan de door de diverse landen
gevolgde landbouwprotectie.

II. Welke middelen gebruikt worden om deze politiek te realiseren.

III. Welke gevolgen deze landbouwpolitiek heeft voor de Westeuro-
pese samenleving.
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Daar het vanwege de grote en vele verschillen, die de huidige land-
bouwpolitieke stelsels kenmerken, ondcenlijk is, een onderzcek in te
stellen van land tot land, zullen wij onze aandacht in het volgende
concentreren op de algemene gevaren, die de aanleiding hebben ge-

geven tot de protectie.

1. DE REDENEN VAN DE LANDBOUWPROTECITE.

De relatief late opkomst van de agrarische protectie ligt in haar oot-
zaak opgeslo~ten. Ze is verbonden met een serie van feiten, die zich in

dezelfde tijd hebben voorgedaan en als zodanig verklaring gevea voor
de late opkomst van dit protectionisme.

„De hoofdoorzaak is ongetwijfeld gelegen in de ontwikkeling van
de transportmogelijkheden, wel,ke de natuurlijke p~rotectie in de vorm
van afstand uit de weg heeft geruimd. ')

Deze ontwikkeling had voor de Westeuropese landbouw tot gevolg,
dat naast de binnenlandse concurrentie van agrarische producten de
internationale conenirrentie op kwam zetten. Deze concurrentie was
direct, voor zover het dezelfde producten betrof (zo bv. Canadese tattive
versus Franse tarwe en Argentijns vlees versus Deens vlees), en indi-
rect voot zover het substitutieartikelen betrof (vetten in plaats van
boter en sinaasappelen in plaats van appelen of peren). De nadelige
gevolgen van deze steeds sterker wordende concurrentie grepen der-
mate in op de bestaansmogelijkheden van de Westeuropese boeren, dat
deze hun nationaal-agrarische productie niet meer op lonende basis
konden voortbrengen.

De omstandigheden (gevaren!) welke aanleiding waren tot de West-
europese agrarische protectie, zijn o.a. de volgende:

le De onregelmatigheden van de oogsten in binnen- en buitenland.
2e De lage productiekosten in de Overzese gebieden.
3e De bedreiging van de nationale zelfstandigheid.
4e De landvlucht.

ad 1. Alle oogsten zijn van nature onregelmatig, daar de meas slechts
gedeeltelijk hierop zijn invlced kan doen gelden en niet die regelmaat
bereikt kan worden, welke de mens aan de industrie kan opleggen. De
onregelmatigheid in de productie leidt tot onregelmatigheid in de im-
porten en exporten, zonder dat hierbij steeds met de redelijke behoefte
wordt rekening gehouden. Het gevolg hiervan is een voortdurende vet-
storing van het marktevenwicht, hetgeen in vele gevallen aanleiding
was tot ongebreidelde speculaties. Om de nationale oogsten, die ook
aan variaties onderhevig waren, toch in zekere mate te beschermen tegen
overmatige importen, werden beperkende maatregelen opgelegd aan de
invoer. Men zou kunnen opmerken, dat dit bezwaar enigszins kunst-
matig is, want: „En ce qui concerne le blé, notamment la réeolte varie

~) Beukenkamp: „De wereldgcaanhandel". Wageningen r945.
103



peu d'une aanée á 1'autre en raison de sa répartition dans tautes les
parties du monde, tandis que dans un seul pays, elle peut varier d'un
tiers en plus ou en moins, et même d'avantage d'une année à 1'autre" ~)

ad. 2. Als tweede gevaar kan worden aangewezen: de lage productie-
kosten in de Overzese gebieden. Afgezien van de huidige p~rijsverhau-
dingen, die, zoals wij zagen, in vele gevallen in het voordeel van West-
Europa uitvallen, zal men in de toekomst op lagere invoerprijzen voot
agrarische producten moeten rekenen, met als gevolg een scherpere con-
cutrentie voor de Westeuropese landbouw. De vele variaties der natuur
verlenen aan de landbouwproductie een bepaald aspect. Zo zijn er lan-
den, die na~ast een uitstekend klimaat ook een humusrijke grond hebben.
Dit heeft tot gevolg, dat deze landen gratis voordelen genieten, welke
minder begunstigde landen slechts door middel van opvoering van
arbeid en kapitaal kunnen verwerven. Zo kan bv. in Nieuw-Zeeland het
vee het gehele jaxr door op het grasland blijven weiden, terwijl wij
hier in Nederland voor wintervoer moeten zorgen, hetgeen extra
kosten veroorzaakt.

ad 3. Dikwijls was de bedreiging van de nationale zelfstandgiheid
een reden om protectie aan te vragen. De redenering hierbij was, dat
elke ir~port van eerste levensbehoeften niet aan buitenlandse produ-
centen kon worden overgelaten, daar dit de nationale veiligheid in ge-
vaar kon brengen. Het was dus d'vrect een bescherming van het alge-
mene belang en indirect een bescherming van het belang der boeren.

ad 4. Het vierde gevaar, dat zich bij een vrije import van agrarische
producten deed gevoelen, ligt opgesloten in de overgang van produc-
tieve krachten van de landbouw naar de industrie. Dit verschijnsel wordt
samengevat onder de term: „Landvlucht".

Volgens het klassieke mechanisme, hetwolk door Ricardo beschreven
wordt, zou bij import van goedkopere agrarische producten uit het
buitenland de nationale producent uit de markt geschakeld worden.

Maar zo vcegt hij er aan toe, het totaal van de productie zal niet
verminderen, want de buitengestoten producenten veranderen eenvou-
digweg hun productie en zullen arbeid en kapitaal in andere sectoren
aanwenden, zodat dus het geheel van productieve krachten geen be-
lemmering ondeavindt en er geen werkloosheid zal ontstaan. Mocht het
zijn, dat deze theorie tot op zekere hoogte voldeed voor een verklaring
van het economische gebeuren in Engeland, de huidige tijd voldcet
niet meer aan de voorwaarden waar Ricardo van uitging. Daareaboven
besteedden de Klassieken te weinig aandacht aan de vraagzijde.

Daar het verzadigingspunt van de vraag naar agrarische producten
in vele gevallen eerder bereikt wordt dan bij de vraag naar industriële
praducten, mcesten de door import van goedkopere agrarische pro-
ducten uitgeschakelde boeren voor een gmot gedeelte emigreren of
overschakelen naar de industrie. De tetuggang van de Iandbouw en

t) B. Nogaro: La crise économique dans le monde et en France. Pag jII,
Paris 1936.
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de vooruitgang van de industrie gaven aanleiding tot een hele serie
belangrijke gevolgen. Het evenwicht tussen stad en land werd verstoord
door de goedkopere agrarische importen en dit noodzaakte vele rege-
ringen tot ingrijpen.

Zowel om economische, sociale, militaire en politieke redenen werd
de agrarische productie gehandhaafd.

Immers, de landbouw verschafte een inkomen aan zeer veel mensen
en tevens aan de Staat in de vorm van belastingen. Behalve dat de boer
in zijn onderhoud kon voorzien, besteedde deze zijn veaworven inkomen
weer voor de aankoop van industriële producten. Wanneer men het
aandeel van het landbouwinkomen in de vorming van het totale natio-
nale inkomen nagaat, blijkt dat dit voor de VZ'esteumpese landen vari-
eerde van SoJo tot 40oJo. De volgende vergelijking kan dit duidelijk
maken.

TABEL zg.
Het landbouwinkomen als oJo van het totale Nationale Inkomen. y)

Groot-Brittannië 1938 Soja Frankrijk 1948 17~Jo
Noorwegen 1949 12~Jo Nederland 1949 19~Jo
Duitsland 1933 12ajo Denemarken 1940 20~Jo
België 1938 iG~Jo Ierland 1944 3G~a

Griekenland 1928 40QJo

Ofschoon deze cijfers onderling niet vergelijkbaar zijn, daar ze vol-
gens verschillende methodes berekend werden en niet op hetzelfde jaar
betrekking hebben, geven ze qua orde van grootheid duidelijk aan,
dat de landbouw een zeer voorname plaats inneemt in de nationale
economie. Een sterk inkrimpen van dit aandeel ten gevolge van on-
gunstige prijsverhoudingen, voortspruitend uit overmatige importen,
rechtvaardigde dus een zekere bescherming. Daarenboven was in vele
landen de betalingspositie dermate precair, dar een zware druk van niet
noodzakelijke importen diende vermeden te worden.

In tabel 26, waar een berekening aantoont, welk gedeelte van de
Westeuropese bevolking in de landbouw werkzaam is - komt ook
het sociale belang van de landbouw naar voren. Terwijl de totale
Westeuropese bevolking vóór de oorlog ongeveer 240.000.000 men-
sen telde, waren er ongeveer 70.000.000 mensen die ~di,rect of in-
direct hun inkomen aan de landbouw dankten. Van de 114.000.000
actieve personen in West-Europa was ongeveer 33oJo werkzaam in de
landbouw. Wanneer wij deze cijfers enkel als orde van grootheid aan-
nemen, dan zien wij, dat er van de totale Westeuropese bevolking plus
minus 30oJo bij de landbouw betrokken is en plus minus 15~fo van de
totale bevolking zich direct met de agrarische productie bezig houdt.
Een niet ingrijpen van regeringswege zou in vele gevallen geleid hebben

~) Cfr. Publicatíe van de Verenigde Naties over „The National Income Sta-
tistics" i948.
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Totale Bevolking Actieve
Land ~.

J
bevol- afhankel. a~r o 2

,0
0 3
,kings v.d. bevolkin 1 ~grootte Landb.

~i) ~2) í3)
IJsland 1934-3 116 39 17 34 13

1948 139 33 13 24 11
Noorwegen 1939 2.921 839 292 29 l0

1946 3.123 772 -- 25 -
Zweden 1940 6.371 1.599 749 25 12

1945 6 674 1.436 615 23 9
Denemarken 19i5 3.695 980 602 27 16

1949 4.230 890 504 21 12
Ver. Koninkrijk 1931 44.795 2.300 1.259 6 3

1949 49.766 .- - 1.286 - 2
Ierland 1936 2.968 1.300 644 S1 22

1949 2.989 1.463 SSO 49 15
Nederland 1930 7.936 1.590 639 20 8

1947 9.625 1.715 734 18 8

België 1930 8.092 1.600 662 20 8
1948 8.603 -- - - -

Luxemburg 1934-38 300 56 -- 19 -
. 1948 300 SO 37 17 1z

Frankrijk 1936 41.906 10.300 7.141 23 1,
1948 40.303 10.240 7.290 25 18

West-Duitsland 1939 39.350 7.180 5.400 18 l~i
1946 43.950 8.090 5.280 18 12

Zwitserland 1930 4,200 867 404 21 10
1941 4.675 867 399 19

Oostenrijk 1934 6.760 1.948 976 29 1~~
1947 7.091 1.900 - 27 -

Portugal 1930 6.826 3.097 1.727 43 25
1940 7.722 3.059 1.419 40 18

Italië 1936 42.993 18.888 8.756 44 20
1949 45.975 20.000 9.190 44 20

Griekenland~ 1928 6.204 3.569 1.453 38 23
1940 7.345 3.847 1.436 32 20

Turkije 1935 16.158 12.355 6.459 76 40
1943 18.860 13.475 72

otale be- Bevolking Totale Actieve agr.
Totaal voor

J~r
volkings- afhankcl. actieve

lkbeWest-Europa grootte v.d. Lb. bevolking vo ing
~1) (2) (3) (4)

i-1-1938 247.812 68.907 114.062 37.217
1-1-1948 266.060 71.937 123.125 37.144

Verschil t t8.248 - F 3.010 -i- 9.063 - 73
in e~o 7,360~0 4.Solp 7.94oIo - 2ol0

2 3 4
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tot een zeer ernstige structurele werkloosheid, waarvan de sociale ge-
volgen funest zouden zijn geweest voor de Westeuropese samealeving.

Het militaire belang van de landbouw behceft na de opgedane oor-
logservaringen en de nieuwe ontwikkeling van de politieke tcestand
geen verder betoog.

Van zeer veel belang is verder nog het politieke aspect, dat in vele
gevallen de landbouwprotectie kenmerkt. Vooral in de Zuidelijke
Europese landen vertegenwoordigen de bceren een groot aantal stem-
mers en wisten op grond van hun stemmen dikwijls bepaalde eisen in-
gewilligd te krijgen.

II.DE DOOR DE LANDBOUWPOLITIEK GEBRUIKTE MIDDELEN.

Nadat wij in het voorgaande de „gevaren" hebben aangegeven, welke
geleid hebben tot de agrarische protectie in de Westeuropese landen,
zullen wij ons vervolgens dienen af te vragen, welke middelen werden
toegepast om de handel in agrarische producten te beperken. Immers,
voor een integratie van de Westeuropese landbouw is het noodzakelijk,
dat wij deze middelen kennen. Want het is best mogelijk, dar zij tot
op zekere hoogte gehandhaafd dienen te blijven ten opzichte van de
landen, die buiten de invloedssfeer van de O.E.E.S. landen gelegen zijn.

De technische middelen voor de belemmering van de internationale
handel in agrarische producten hadden ten doei: het uitoefenen van een
regulerende invloed op de agrarische prijzen, zodat deze niet aan al te
qrote schommelingen onderhevig zouden cijn. Dit zou immers in be-
paalde gevallen de nationaal agrarische productie in een dergelijke mate
lcunnen schaden, dat het landsbelang er door in het gedrang zou komen.

Het traditionele middel, dat reeds geruime tijd door de regeringen
werd toegepast om de verschillen tussen prijzen van de agrarische im-
porten en die van de nationale productie te egaliseren, was in het geval
van te lage importprijzen: het douanerecht. Dit was een indirect middel,
waarbij door tussenkomst van het beinvloeden van het prijsverschil tus-
sen het import- en het exportland, het handelsvolume werd beperkt. In
de loop der tijden is dit middel onvoldoende gebleken, daar de in 1929
voorkomende afbraakprijzen het douanerecht zouden hebben doen ver-
hogen tot proporties, die psychologisch en polinek onjuist waren. Het
is daarom, dat men in sommige gevallen ae douanerechten terzijde heeft
gesteld en over is gegaan tot invoerverboden, waarvan de contingen-
tering een uitwas is.

a) INVOERRECHTEN.

Daar het in verband met onze studie niet mogelijk is, op alle aspecten,
die met de verschillende protectiemiddelen samenhangen, in te gaan,
r.ullen wij ons bepalen tot enkele opmerkingen.

Van groot belang is bv. de vraag, wie uiteindelijk het invoerrecht be-
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taalt. Het is zonder twijfel de importeur, die aan de inspecteur van
belastingen de rechten moet betalen. Maar is hij het ook, die ze helemaal
alleen o,p moet brengen of slaagt hij er soms in, ze geheel of gedeelte-
lijk over te schuiven op de consument, die van hem het geimporteerde
goed koopt? Deze quaestie is een van de moeilijkste economische pro-
blemen en heeft tot op heden nog geen bevredigende oplossing gevon-
den. Vanwaar nu komt deze moeilijkheid?

2ij is voornamelijk te wijten aan het ingewikkelde systeem van prijs-
vorming. Bij een prijzenvergelijking zowel over een bepaalde tijd als
tussen verschillende landen, komt deze mceilijkheid naar vorea. De
ingewikkelde werking van het prijzenmechanisme is de reden, waarom
het in vele gevallea zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is, tot juiste mn-
clusies te komen. Conclusies, die in vele gevallen van groot belapg
zijn voor de rechtvaardiging van de Westeuropese handel ln agrarische
producten !

Het spreekt vanzelf, dat de problemen betreffende douanerechten
binnen niet al te lange tijd van uitzonderlijk belang zullen worden in
het kader van de werkzaamheden van de Organisatie voor de Europese
Economische Samenwerking. Immers, nu men zoals wij in het vo~rige
hoofdstuk zagen, reeds gedeeltelijk de quantitatieve beperkingen heeft
opgeruimd, is het nodig, over te gaan tot het opruimen van de in vele
gevallen overbodige invcerrechten.

b) CONTINGENTERINGEN.
Naast de invoerrechten, die in de loop der laatste 50 jaren een hin-

dernis zijn gaan vormen op de weg naar de integratie van de West-
europese landbouw, doet in 1931 een nieuwe handelsbelemmering zich
voor. Tengevolge van de wereldcrisis in 1929 werd de wereldmarkt ont-
vsnricht. Sommige landen, die eerder en erger waren getroffen door deze
crisis, probeerden met alle mogelijke middelen hun overtollige pro-
ducten af te zetten op die buitenlandse markten, welke tot op zekere
hoogte nog een lonend prijspeil verctoonden.

Eén van de belangrijkste markten was Frankrijk. Tengevolge van het
in 1931 gevormde Sterling-bloc, werden vaoral de Franse importen
gestimuleerd en daalden de exporten van dit land, daar de gedevalueerde
landen geen lonende markt meer boden voor de Franse producten.
Daarenboven namen Amerika, Engeland en Duitsland, de drie grootste
afnemers van Frankrijk, maatregelen om hun landbouw te beschermen,
hetgeen zeer ernstige gevolgen had voor de Franse exporten.

Het was daarom, dat de Franse regering overging tot de contin-
gentering d.i. het voor een bepaalde periode in aantal of waarde be-
perken van importen uit een of ineer landen.

In de ontwikkeling van de Franse contingenteringspolitiek vallen
drie grote phases te onderkennen: ~)

~) Angelini: „La politique du contigentement des importations" Thèse Paris,
r93z~ p. ro4.
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De eerste phase is die, waarbij de contingentering als iets voor-
bijgaands wordt aangeduid, als: „Uniquement un procedé excep-
tionnel de sauvegarde". De techniek blijft in dat geval nog zeer
eenvoudig, te~rwijl de uitvoering er van in vele gevallen aan de bui-
tenlandse exporteurs wordt overgelaten.

De tweede phase, welke loopt van Januari 1932 tot midden 1933,
wordt gencemd :„La phase protectionniste et conservatoire". Ook
daa nog wordt contingentering als een tijdelijke maatregel be-
schouwd, maar krijgt duidelijk het aanzien van een protectiemaat-
regel. Haar tcepassing wordt uitgebreid over een zeer groot aantal
industriële producten en over zo goed als alle agrarische producten.
Men wil „cristalliser le commerce".

Daarna, van Juli 1933 af, komt een derde phase, die men de phase
van geleide economie kan noemen. De techniek van de contingen-
tering wordt geperfectioneerd en in plaats van een verdedigings-
middel wordt het een „moyen d'action, un organe de direction
économique et d'influence gouvernementale."

Terzelfder tijd dat de contingentering van gedaante veranderde, wer-
den door de publieke autoriteiten maatregelen getroffen om de gestelde
doeleinden te bereikea. Zo komt het dat men in een snel tempo van
globale contingentering overstapt op de contingentering per land of
het zg. mathematisch vastgestelde contingent en van dit soort uitein-
delijk belandt bij het door middel van onderhandelingen vastgestelde
contingent.

Deze contingenteringspolitiek heeft, evenals de politiek van invcer-
rechten, geleid mt een sterke daling van de internationale handel, zo-
dat reeds vóór 1940 de meeste Westeuropese landen grote moeilijk-
heden ondervonden bij het streven naar een evenwicht van hun beta-
lingsbalans. Vervolgens hebben de contigenteringen ook een sterke in-
vloed uitgeoefend op de richting van de handel en geleid tot het slui-
ten van de bilaterale handelsveráragen, die f~unest zijn gebleken voor de
Westeuropese economie.

c) PRIJZENREGULATIES.
Hebben wij in de vorige pagina's het internationale aspect van de

landbouwpolitiek behandeld nl. de quaestie van invoerrechten en con-
tingenteringen, in de volgende pagina's zullen wij ons meer toeleggen
op het nationale aspect van de landbouwpolitiek nl. de quaestie vaa
prijzenregulaties en subsidiering.

Ook hier is het weer onmogelijk, een algemeen overzicht te geven
van alle maatregelen, welke in de verschillende Westeuropese landea
zijn genomen. Daarom zullen wij ons beperken tot een korte behan-
deling van de redenen, die tot prijsregulatie hebben geleid.
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Tengevolge van het sedert 1930 opkomende streven naar autarkie in
verschillende Westeuropese landea, zoals bv. Duitslaad en Italië, ont-
stond in deze landen de behoefte tot het opvoeren van bepaalde pro-
ducties. Daarom werden in de landbouw maatregelen getmffea die tea
doel hadden, een minimum voedselvooniening van het land te garan-
deren in geval van oorlog. Om dit te bereiken werden de prijzen van
de noodzakeGjke produaen, vooral tarwe en oliegewasseq zo geregu-
leerd, dat zij een stimulans inhielden tot verbouw van deze producten.
Tijdens de oorlog werd dit systeem algemeea verb~reid daar de nood-
zakelijke voedselimporten achterwege blevea. Om de gewenste struc-
tuurverandering in de landbouw zo spoedig mogelijk door te vceren en
de boeren in staat te stellen een productieplan op te maken, werden aan
het begin van de uitzet van de oogst bepaalde prijzen vastgesteld. Het
is nu zo, dat er nog maar weinig landen in West-Buropa zijn, waar de
boerea niet weten welke minimum-prijzen zij voor bepaalde producten
ontvangen. Naast minimum-prijzen kent men verder ook de minimum-
garantieprijs, de magimumprijs, de vaste prijs, de afgeleide vaste prijs,
de richtprijs, de basis~prijs, de afgeleide basisprijs etc. ~) De techniek ech-

scHEMA rv.
Schetrra aangevende voor welke producten in de deelnemende laaden

een prijzen regulatie geldt.
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Turkije x
Italië x x
België x x
Denemarkea x z
Griekenland x x x x

Nederland' x x x x x
Frankrijk x x x x x x z
West-Duitsland x x x x x x x
Oostenrijk x x x x

Noorwegen x x x x x x x
Zweden x x x x x x x x x
Gt. Btittannië x x x x x x x x x
Ierland x x x x z
Zwitserland x x x x x x x x z

~) Voor Nederland zie hiervoor: Dr. E. van de Wiel en W. Le Mair: „De
praktijk van de nieuwe Landbouwpolitiek" Van Gorcum, Assen r9go.
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ter, welke de verschillende regeringen tcepassen om bepaalde prijzen aan
de aga.arische producten te garanderen, verschilt van land tot land. Zo
kent men:

Het verhandelen van agrarische producten d.m.v, regeringsorganea.

Het verlenen van voorsclrotten aan boeren op basis van tegen mi-
nimum-prijzen aan de regering te leveren producten.

De instelling van stabilisatie-fondsen, waarin gelden worden gestort
wanneer de marktprijzen een bepaalde hoogte behalen en waaruit
betalingen worden gedaan, als de marktprijs te veel daalt.

De producten waarvoor in de verschillende landen vastgestelde of
gegarandeerde prijzen gelden, variëren. Om in beeld te brengen in welke
landen het systeem van prijzenpolitiek het verste is doorgedrongen, heb-
ben wij een schets gegeven, waa,rop te vinden is in welke landen een
vastgestelde en~of gegarandeerde prijs wordt betaald. Wegens de voort-
durende veranderingen is het niet voor de volle 100~fo juist. (Schema IV)

De door de regeringen vastgestelde prijzen worden gedeeltelijk ge-
baseerd op kostprijscalculaties; in merendeel der gevallen echter beslist
ook het algemeen belang welke regeling men zal treffen.

d) SUBSIDIES.
De snel veracrderende economische activiteit gedureade de oorlogsja-

ren veroorzaakte een conflict tussen de prijzen die een voorctgezette ,pro-
ductie vergden, en de prijzen die de consumenten konden betalen voor
de agrarische producten. Om deze spanning te overbruggen gingen de
regeringen over tot het aanwenden van publieke fondsen, welke doar
middel van subsidies de grote verschillen moesten verkleinen. Ook deze
subsidies beinvloeden de agrarische prijzen en hebben geleid tot grote
verschillen in de na-oorlogse agrarische prijzen.

De subsidies werden gebruikt om de te duur kostende levensmiddelen
tegen goedkopere prijs aan de consumenten te kunnen verkopen. Het
gebeurde ook, dat subsidies betaald werden op agrarische benodigdhe-
den, welke de kostprijs voor de boer laag moesten houden.

Daar de subsidies over het algemeen samenhangen met de algemene
economische politiek, gedeeltelijk met de voedselpolitiek en gedeelte-
lijk met landbouwpolitiek, en vanwege het feit, dat de subsidies wor-
den gegeven op verschillende punten van de weg van producent naar
consument, is het niet mogelijk uit te maken, welke gedeelte van de
prijs subsidie aan de consument vertegenwoardigt.

III. DE GEVOLGEN VAN DEZE LANDBOLJWPOLITIEK VOOR
DE WESTEUROPESE SAMENLEVING.

Uit het vaorgaande is duidelijk geworden, dat in alle Westeuropese
landen een landbouwpolitiek bestaat, die er o~p gericht is, de nationale
landbouw te beschermen en haar productie zo hoog mogelijk op te
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voeren. De techniek welke hierbij gevolgd wordt, is die van invoer-
rechten, contingenteringen, prijzenregulaties ea subsidies. Deze rnid-
delen hebben e~r toe geleid, dat er 18 verschillende soorten landbouwpo-
litiek zijn ontstaan, welke ongecodrdineerd werken. Vanwege de dol-
larschaarste staat de landbouw in deze 18 landen voor de opgave, de
productie nog hoge,r op te voeren om aldus bij te dragen in de bestrij-
ding van het dollar-tekort.

Nu blijkt echter, dat naast de verschillende doeleinden, die men
met behulp van de landbauwprotectie hoopt te bereiken, ook ongunstige
nevengevolgen optreden. Deze nevengevolgen willen wij in de vol-
geade pagina's nagaan, daar het misschien mogelijk is, deze in de toe-
komst te vermijden ofwel ze te beperken. Wij zullen daartce een on-
derscheid maken tussen de economische en de sociale gevolgen :

De economische gevolgen.
De promotors vaa het protectionisme hebben steeds voor ogen gehad:

het behoud van de nationale werkgelegenheid. Volgens hun mening
diende een abnormale prijsbaisse voorkomen te worden, daarnaast zou
tevens een nationale productie de rijkdom van het land verhogen. Het
schijnt echte~r, dat op dit punt hun bedcelingen niet zijn uitgekomen,
want het protectionisme stelt tevens krachtea in het werk, welke tot
verarming leidea.

Het protectionisme leidt in vele gevallen tot het produceren van
goederen, die men gcedkoper door middel van de internationale handel
kan verkrijgen. Door het produceren van producten, die men aan het
buitenland verkoopt, kan uit de opbrengst datgene in het buitenland
worden gekocht, wat men zelf niet kan produceren ofwel te duur pro-
duceert. Het feit nu, dat er protectie nodig is om bepaalde goederen
zelf te produceren, toont aan dat deze goederen tegen een te hoge pro-
ductieprijs worden verkregen. Wanneer men het product tegen dezelfde
prijs als in het buitenland kon produceren, zou et geen bescherming
nodig zijn.

Voor bepaalde goederen blijkt het Nederlandse productieapparaat
een voo~rs~prong te hebben, terwijl voor een groep andere goederen het
buitenland lagere ~prijzen heeft. Vraagt men zich nu af, welke groep
goederen het protectionisme ons laat produceren, dan is het die gtoep
waarvoor wij de minste capaciteiten hebben.

Aan de hand van het volgende voorbeeld kan dit duidelijk gemaakt
worden. Een Nederlandse boer heeft bv. een stuk vochtige grond, dat
bij bestemming tot bouwland 2.000 kg, tarwe oplevert per ha. ea bij
bestemming tot grasland voldoende gras om van één koe 3.000 litea
melk per jaar te verkrijgen. In een ander land, bv. Frankrijk, bezit een
boer droge grond, die bij bestemming tot bouwland 3.000 kg, tarwe op-
levert, terwijl bestemming tot grasland hem slechts 2.000 liter melk van
zijn kce doet verkrijgen. Bij een dergelijke verhouding zal (bij gelijk-
stelling van elke kg. en ltr, aan 10 cts.) de eerste boer zich specialiseren
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tot het produceren van melk en de tweede tot het produceuen van tarwe.
Het protectionisme nu ziet af van deze methade, want het verplicht

de eerste boer, zijn beschikbare grond zo in te delen, dat er zowel tarwe
als gras gep~roduceerd wordt, met als gevolg dat het rendement kleiner
wordt. Daartegenover zal de tweede boer een gedeelte van zijn bouw-
land tot grasland mceten bestemmen, hetgeen ook de opbrengst dcet
i erminderen. Dit zal er toe leiden dat de voordelen van de internatio-
nale handel ten gevolge van de internationale arbeidsverdeling aan de
kant worden gezet.

Welke zijn nu de gevolgen van deze politiek?
Vooreesst, dat niet meer de interaationale kostprijsvergelijking als

basis geldt voor de te bepalen productie. Het hoofdstuk over de land-
bouwprijzen heeft overduidelijk aangetoond, dat er zeer grote verschil-
len bestaan in de prijzen van de agrarische producten. Deze verschillen,
welke in vele gevallen ook te wijten zijn aan ongunstige natuurlijke om-
standigheden van klimaat en g~rond af aan verouderde productieme-
thodes, hebben in Westeuropese landen geleid tot te hoge agrarische
prijzen.

Wanneer nu de Westeuropese landen met behulp van deze hoge
agratische prijzen er in zouden slagen, hun landbouwproductie op te
voeren, zodat er een vermindering van SOaJo zou kunnen plaats hebben
in de importen van het Westelijk Halfsond, dan zou dit tot een crisis
kunnen leiden in die landen, die tot nu tce de aatuurlijke exportevrs
waren van stapelproducten, bv. Canada en Amerika voor tarwe en
Argentinië voor vlees.

Een sterke uitbreiding vaa de Westeuropese landbouw zal dus bete-
kenen: een terugkeer naair de abnormale condities in de exporterende
landen, welke daardoor in gróte moeilijkheden worden gebracht.

Deze oplossing zou tevens de exporten van de Europese producten
naar het Westelijk Halfrond in gevaar brengen. Ofschoon deze expor-
ten tot op heden grote moeilijkheden ondervinden vanwege de pro-
tectionnistische politiek in sommige landen van het Westelijk Half-
rond, mag men toch veronderstellen dat hierin verbetering zal komen,
zodat een betere afzetmarkt kan worden gevonden voor typisch Euto-
pese producten zoals wijn, olijfolie, kaas, melkpoeder, ingeblikte spe-
cialiteiten etc.

Het protectionisme heeft meegebracht, dat tegen te hoge prijs be-
paalde producties werden gestimuleerd, terwijl in andere landen, a1s
gevolg hiervan, bepaalde gcedkope producties moesten worden beperkt.

De sociale gevolgen.
De sociale gevolgen van het protectionisme zijn zeer moeilijk te be-

oordelen. Naast het feit, dat t.g. van het protectionisme bepaalde klas-
sen in de maatschappij hun inkomen zien tcenemen, zijn er andare die
dit zien dalea.

Dikwijls ziet men, dat het pmtectionisme leidt tot een benadeling
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van de consument, daar hij hogere prijzen moet betalea dan bij een
vrije import. Het kan echter zijn, dat om bepaalde redenen geen vrije
import sociaal gerechtvaardigd is, en daarom wardt de protectie dik-
wijls geaccepteerd als een noodzakelijk kwaad.

Het is echter ook mogelijk, dat bepaalde groepen van agrarische pro-
ducenten door de landbouwprotectie worden geschaad. Dit bijvoorbeeld
wanneea de veevoedergranen (welke dienea voor de productie van rund-
en varkensvlees, mellc en eieren etc.) t.g. van de protectie een pnjsver-
hoging ondergaan. Elke verhoging van de graanprijzen leidt er toe, dat
de g~raanproducent een extra winst krijgt. Dit betekent echter tegelijker-
tijd een verhoging van de kosten voor de veeboerea. Vanuit sociaal
oogpunt gezien, is dit van grote betekenis, want in de meeste laaden
zijn de graanproducentea over het algemeen de grote boeren, die over
voldcende gsond en mechanische hulpmiddelen beschikken. De veehou-
derij daareategen is meer het werk van de kleine boer. Dit heeft tot
gevolg, dat wanneer men in de Westeuropese landen de graanproductie
sterk beschermt, de belangea van de kleine boer geschaad worden, zo-
als dit zeer duidelijk het geval is geweest bij de Duitse landbouwpolitiek.
Vandaa~r dan ook dat in vele Westeuropese landen subsidies worden
gegeven op geïmporteerd veevoeder, hetgeen de mogelijkheid biedt om
de nationale productieprijs laag te stellen.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid, dat alle agrarische producenten
de nadelige gevolgen ondergaan van een sterke landbouwprotectie. Dit
u bv. het geval, wannee~r t.g. van de door de bescherming veroorzaakte
prijzenhausse, de binnenlacrdse productie de binnenlandse vraag over-
treft en er geen voldoende uitvoermogelijkheid bestaat. Dit is vooral
het geval geweest bij de Franse tarweproductie in de jaren 1929 en 1930.

Deze verschillende opmerkingen leiden tot de conclusie, dat tot een
bepaald punt de voordelen van de protectie zwaarder wegen daa de
nadelen. Geleidelijk aan worden de nadelen dan echter zwaarder en
overtreffen deze tenslotte de voordelen. Waar dat punt nu precies ligt,
is niet algemeen aan te geven, daar economie een levende realiteit is,
die geen exacte maten kent.

Het voornaamste gevolg van de in de vorige pagina's beschreven
landbouwpolitieke maaoregelen is geweest, dat de sociale structuur en
de kosten- en prijzenstructuur in alle Westeuropese landen een zeer uit-
eenlopend karakter zijn gaan vertonen. Deze grote verschillen nu dienen
in verband met de Westeuropese economische samenwerking geleide-
lijk aan te worden opgeheven. Het is daarom, dat men in het kader van
de werkzaamheden van de O.E.E.S. reeds is overgegaan tot geleidelijke
opheffing van de contingenteringen en er gesproken wordt over het
stichten van een Westeuropese Tolunie. Dit zal tot op zekere hoogte
West-Europa de mogelijkheid bieden aan de Westeuropese landen een
economische prefercentie te geven t.o.v. de rest van de wereld, welke
meestal ook beperkende invoerrechten heeft opgelegd aan de imporc
van uit Europa afkomstige producten.
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De pogingen die heden ten dage worden ondernomen om de West-
europese landbouw te integreren, stuiten echter op grote moeilijkheden.
Het blijkt dat een steske weerstand moet worden overwonnen in die
landen, waar de kostprijzen, vergeleken met het landbouw~prijzenpeil
iu de goedkoop-producerende landen, zoals Denemarken en Nederland,
te hoog liggen.

Ofschoon bij de eerste integratiepogingen enig succes werd behaald,
blijkt in de huidige tijd de politieke weerstand in agrarische kringen
toe te nemen. Dit valt vooral te constateren in de Benelux. Het blijkt
dat een prijsverlaging van de producten van de kleine boer, welke het
gevolg zal zijn van een verde~re liberalisatie van de handel en hieruit
voortspruitende integratie, menig Minister van Landbouw zal nood-
zaken, omwille van het inkomen van de kleine boer, hierop beper-
kingen te maken. Indien hij hiervan zau af zien, zou de grote weerstand
me zich in de politieke partijen voordoet, hem wel tot andere gedachten
brengen.

In vetband met de aanwezigheid van zeer veel kleine boeren in West-
Eu,ropa, hebben wij eea ondenoek ingesteld in deze materie, welke het
onderwerp vormt van de volgende pagina's.

F) DE KLEINE BOER.
In de vorige hoofdstukken werden respectievelijk de volgende con-

clusies getirokken: Vooreerst, dat de huidige agrarische prijzenstructuur
de mogelijkheid inhoudt tot een te sterke bevordering van de varkens-
en pluimveestapel. Vervolgens, dat de liberalisatie van de inter-Euro-
pese handel in landbouwproducten voornamelijk geremd wordt in het
liberaliseren van die importen, welke benrekking hebben op de dierlijke
producten, waaronder vooral eieren en varkensvlees.

Zowel het een als het ander belet een economische bestrijding van
het dollar-tekort. Immers in 't ene geval zal de verhoogde eie,ren- en
varkensproductie leiden tot een verhoogde import van voedergranen
uit de harde valuta gebieden, terwijl in het andere geval de moeilijke
liberalisatie vin de handel in deze productie de geweiiste prijsdaling
zal verhinderen en de integratie in de weg zal staan.

In verband hiermede werd terloops reeds gewezen op het belang van
deze producten. Meestal vormen zij de hoofdbron van inkomen voor
de boe,ten, die over eea te kleine hoeveelheid grond beschikken. De
kleine boer, die vanwege grondgebrek zijn arbeid zo productief moge-
lijk wil aanwenden, kan op de markt gekocht veevoeder voordelig om-
zetten in eieren en varkensvlees. Wanneer echter in 1952-53 in som-
mige delen van West-Europa, t.g.v. het gebrek aan dollars, het nodige
veevceder niet meer beschikbaar is, zal dit het probleem van de kleine
boer verscherpen.

Het is van belang, hierop verder in te gaan, daar het groot aantal
kleine boerderijen en de uiteengelegen srukken grond eveneens een tun-
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TABEL z7. Aantal en oppervlakte (in ha.) vaa de boerdetijen ingedeeld naaz groottegrcepen.

aantal 0- 0,5 h.a. 0.5 - 0.1 h.a. 1,0 - 5,0 ha. 5.0-10,0 h.a. 10,0-20.0 ha. 20,0-50,0 ha. 50,0-100,0 h.a. 100 ha. en mee TOTAAL
Landen Jaar oPPervlakte I 01o i ~í0 ; 0~0 I o~0 I oí0 I ~~o I o~0 , I ~i0 I ~ 0~0

Noorwegen 1, 1939
aantaI 113.803 34.7 22,538 6.9 122,221 37,2 45.013 13.7 18.782 5,7 5,432 1,7 351 0,1 41 -- 328,181 100

oppervlakce 17,328 1.6 18,114 1,6 327,306 29,3 318,297 28,5 256,042 22,9 151,395 13.6 22,428 2,0 5,238 0,5 1,116,148 100

Zweden 2) 1944 „ 2(a) 39.389 14,3 166,601 40,2 94,844 22,9 38,477 14,1 27,740 6,7 3,065 1.2 2,325 0,6 414.441 100
41.691 1,1 498.610 13,4 721.447 19,3 850,892 22,9 847,667 22,9 351.242 9.5 396,681 10,7 3,708,330 100

Denemarken 3) 1946 „ 23,714 11.4 22,219 10,7 55,640 26,7 32,898 25.4 46,273 22,2 3.893 2,8 1,510 0,8 208,147 100
42,387 1,3 84,067 2,7 384,475 12,1 733,015 23,1 1,313,627 41,3 358,665 11,3 260,907 8,2 3,177,143 100

Ver. Konitilctijk 4) 1948 „ 193.331 36,7 68.049 12,9 86,375 16,4 102,930 19,6 52,090 9,9 23.475 4,5 52G.250 100
394,000 3.3 550,000 4,4 1,171.000 9,3 3.248,000 25,8 3,941,000 31,3 3.264,000 25,9 12,568,000 100

Ierland S) 1931 „ 44,610 11,7 30,687 8,1 73,362 19.3 90,363 23.8 62,267 16,4 49.873 13,1 21,080 S,5 7.947 2,1 i80,190 100
15,338 0,3 40,389 0,7 329.178 5.4 847,268 14,0 1,002,145 16,5 1,435,411 23,5 1,172.845 19,3 1,229,624 20,3 6,072,198 100

Nederland 6) 1948 „ 124,089 33,6 106,294 28,8 61,057 16,5 49,266 13,3 26.591 7,1 2,192 0,6 179 0,1 369,668 100
44,872 1.9 269,361 11.2 439,055 18,3 689,998 28,8 764,175 31,8 135,340 5,6 37,909 2,4 2,400,910 100

België 7) 1929 „ 838,883 74,2 194,914 17,2 36,311 5,0 27,882 2,5 10,666 0,9 2,026 0,2 464 .- 1,131,146 100
131,146 6,6 520,114 26,1 413,415 20,7 397,820 19.9 316,343 15,8 142,491 7,1 76,246 3,8 1,997,375 100

Luxemburg 8) „ ~ i 3,439 30,0 2,950 25.7 3,209 27,9 1,736 15,1 144 1.3 -- -- 11,478 100
11,095 8,1 i 21,708 15,9 43,916 33.5 48,683 35,6 9,464 6.9 -- - 136,866 100

Frankrijk 9) 1942 „ 250.000 10.1 670,000 27.1 520,000 21,0 545,000 22.0 382,000 15,5 78.300 3,2 26,600 1,1 1.472,100 100
122,000 0,3 1,800,000 5,1 3,820,000 10,9 7,600,000 21,7 11,200,000 32,0 5,170,000 14,7 5,350.000 15,3 35,U62,000 100

West Duistland 10) 1939 „
345.869 17,2 868,898 43,2 410,750 20.4 252,454 12,6 113,935 5.7 13,416 0,7 3,500 0.2 2,008,812

I
100

225,186 1,6 2,314,343 16,8 2,897,813 21,1 3,489.846 25,4 3.301,640 24,0 869.075 G,3 G64,981 4,8 13,762,887 100

Zwitserland 11) 1939 „ 28,154 11,8 19,739 8,3 89,466 36,5 39.044 24,8 33.351 14,0 8,117 3,4 505 0,2 105 - 238,481 100
6,589 0.6 12.641 1,1 204,680 18,2 353.206 31,3 ~ 361,916 32,1 157,864 14.0 19,G68 1,7 I 10,801 1,0 1.127,365 100

Oostenrijk 12) 1930 „ 36.910 8,5 ~ 33,958 7,8 145.949 33.7 76,004 17.5 73.446 17,0 ~ 52,783 12,2 8,290 1,9 6,020 1,4 433.360 100
12,683 0.2 27.702 0,4 396,644 5,2 544,987 7,1 1,058,550 13.9 1,541,423 20,2 556.921 7,3 3.489,557 45,7 7,628,467 100

Italië 13) 1930 909.782 21,7 381,299 13,9 1,805,417 43.0 492.209 11,7 253,959 6,1 106,961 2.5 25,573 0,6 21,064 0,5 4,19G,266 100
19

0~
~46 4,490 3~482~

.31
3.535,~65 1~ 4 3,188,6

1

1,782,09~ G 8 9.126,969 834 26,25

Ttiest 13) 1949

0 I
2.780

4
860

l
13,0 ,620 27,0 360 6

, 0

61 1,0

-

I

~ I 1

5.909 100
„ 930 SA i~ 665 3,0 4,815 24,0 2,200 11 l i 3.325 16,0 1,700 8,0 395 2,0 I 6,400 31,0 II I 20,430 100

(
(

llGa

r) Indeling overeenkomstig landbouwland en met bettekking tot alle lande- ( 6) Indeling overeenkomstig landbouwgrond, uitsluitende de woeste groaden

( 7)
( 8)
( 9)

en de bosgrond. Zie „Statistisch Zakboekjé'.
Indeling overeenkomstig de kale landbouwgrond.
Indeling overeenkomstig de totale landbouwgrond.
Indeling overeenkomstig de totale landbouwgroad (onbebouwde grond is
hierbij niet ingesloten) „INSEE" publicaties.

z)
rijen en tuinderijen. (Zie „Statistike Ovetsikter i948.")
Iadeling overeenkomstig bebouwd land (wceste gronden, bosgrond en
duurzame weiden uitgesloten), Onder boerderij wordt verstaan: een boer-
derij met meer als o,zs ha. welke met betrekking tot de leiding een onder-
neming vormt. Er zijn 6t.4oo boerderijen welke 6,3rq ha. beslaaa, jie
kleiner zijn dan o,z5 ha. bouwgrond. (za gaat van o,25-0,5 ha.)
zie „Jordbruksriikningen r944".
Onder boerderij wordt verstaan: elke boerderij groter dan o,g5 ha, De
getallen sluiten woeste gronden in en bosgrond uit.
Zie „Statistike Aarbog t948".
Indeling overeenkomsdg landbouwgrond (uitsluitende woeste gronden en
bosgrond). Ondet bcerderij wordt verstaaa: elke boerdetij die areet dan
t acre omvat. (Zie „L'Agriculture en Grande Bretagne r949")
Omvattende wceste gtonden en bosgrond. Indeling als volgt: 0-0,4 Ha.; 2-4
ha.; 4-tz ha.; r2-zo ia.; 20-4o ha.; 4o-8r ha.; 8r ha. ad inf. „Report of
Agricultural policy 1944".

(to) Indeling overeenkomstig de landbouwgrond in 2939. De cijfers zijn niet
gewijzigd voor de afgestane Saar-bieden na r945.
Zie „Wirtschaft und Statistik."

(ti) Indeling overeenkomstig de landbouwgrond zonder woeste gronden en
grasland. Zie „Statistische Erhebungen r948."

(rz) Indeliag overeenkomstig de totale oppervlakte, waarin dus weiden, bosland,

(t3)

meren en onproductieve gtonden zijn opgenomen. Zie Compendio Statis-
tico Italiana."
Indeling overeenkomstig de totale landbouwgrond omvattende het bosland.



dernis vormen op de weg naar een economische productieverhoging van
de Westeuropese landbouw.

Het bestaan van de vele kleine bcerderijen kan duidelijk worden be-
wezen aan de hand van het statistische onderzcek betreffende de hui-
dige grootteverdeling van de bcerderijen. (Tabel 27)

Alvorens na te gaan hce de verdeling van de kleine, middelga~ote en
grote boerderíjen in West-F,uropa ligt, enkele opmerkingen over de
onvolledigheid van het hiertoe beschikbare statistische materiaal.
1. De definitie van de grootte van een boerderij variëart van laad tot

land. Terwijl het ene land als minimum-basis uitgaat van 0,5 ha.,
begint het andere land bij 0,2 ha. Verder worden in sommige sta-
tistieken de tuinbouwbedrijven onder de groep boerdetijen gerekead,
terwijl andere landen deze weer uitsluiten.

2. Niet alle statistieken verwijzen naar dezelfde soort oppervlakte. Men
treft allerlei variaties aan, welke liggea binnen het gamma van totale
landoppervlakte tot enkel landbo~uwgrond.

3. De door de landen aangenomen grootte-groepen variëren eveneens.
Terwille van een algemene besch~rijving is het in sommige gevallen
nodig geweest, over te gaan tot afrondingen

4. De meeste, tellingen hebben niet op eenzelfde jaar betrekking. Zo-
lang de jaren niet al te ver uit ellcaar liggen, is dit niet van grote
betekenis.

Bij de bestudering van de volgende tabellen is het van belang, deze
verschillende afwijkingen niet uit het oog te verliezen. De opgestelde
conclusies dienen met een zekere reserve te warden bekeken.

Om een algemeen overzicht van de situatie te verkrijgen is zowel
het aantal als de oppervlakte van de bcerderijen in drie groepen on-
derverdeeld (zie tabel 28), nl. van 0-10 ha., van 10-50 ha. en groter
dan 50 ha.

Wat betreft het aantal in elke gmoep, kan men opmerken, dat in zo
goed als alle Westeuropese landen de kleine boerderijen de overheer-
sende grcep vormen. Dit in tegenstelling met Noord-Amerika, waar de
middel-groep het grootste aantal telt. Het meeste valt op, dat in België,
Noorwegen en Italilè meer dan 90~jo van de boe~rderijen kleiner is dan
10 ha. In Zwitserland, Duitsland en Zweden is het corresponderende
percentage 80oJo. Veel geringer is dit percentage echter in Denemarken
en het Verenigd Koninkrijk, hoewel ook hier de boerdesijen kleiner
dan 10 ha. nog SOoJo van het totaal aantal bedragea. (grafiek I pag 118).

In Denemarken beslaat de groep van 10-50 ha., welke 48qo van het
totale aantal bedraagt, ongeveer twee derde van de totale landbouw-
grond. Deze oppervlakte ligt iets hoger dan de corresponde~rende op-
pervlakte in Nederland, welke 61~jo van de totale landbouwoppervlakte
beslaat. Deze twee landen, tesamea met Luxemburg, vormen in de op-
pervlakte groep van 10-50 ha. een gunstige uitzaade~ring.
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GRAFIEK I.
Percentageverdeling van het totale santal bcerderijen

overeenkomstig 3 grootte-groepen

' Kleiner dati
, 10 HÁ.

Zie voetnoten tabel z7.

~lilÍillP 3Y - Sp H A.
O Groter dan

5o HA.

-~-,~r-~~:~

Ofschoon het aantal boerderijen boven 50 ha. betrekkelijk geting is
in de meeste landen, beslaan zij toch een grote oppervlakte. In Frank-
rijk bv. meer dan 30oJa en in Engeland 57~fo. Typisch is Italië, waar
i,i~Jo van het totale aantal boerderijen de beschikking heeft over meer
dan 41oJo van de totale oppervlakte. Het is dan ook niet verwon3erlijk,
dat in laatstgenoemd land de sterk groeiende landbauwbevolking de
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GRAFIEK II.
Percentageverdeling van de totale laadbouwgrond

overeenkomstig 3 grootte-groepen

-Kleiner de~a
10 H11.

~o x

wx

!~~~~~~~~ 10~70NA
~Groter dan

50 H~ .

Zie voetnotea tabe! z7.

regering genoodzaakt heeft, maatregelen te nemen om hierin verande-
ring te brengen.

Naast de percentageverdeling van het aantal bcerdetYjen en lwn rnr-
responderende grootte, is ook de gemiddelde grootte der oppervlakten
die tot elke groep behoren, van belang. Zie de laatste 4 kolommea van
tabel 28. De groep der kleine boerderijen toont aan, dat in Denemarken
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ea Ierland de gemiddelde grootte van deze grcep ongeveer 5 ha. is,
terwijl deze 3 tot 4 ha. bedQaagt in Duitsland, Zwedea en Frankrijk.
In Nederland is de overeenkomstige grootte ongeveer 2,5 ha. terwijl
in België de gemiddelde grootte in deze groep slechts i ha. is. Voor de
bcerderijen van 50 ha. en meer varieërt de grootte van 70 ha. in Noo~-
wegen tot het gemiddelde van 100 ha. in Frankrijk en Engeland. De
grootste gemiddelden vallen waar te nemen in Itallë en Oostenrijk,
waar deze respectievelijk 230 ha. ea 280 ha. zijn. (zie grafiek II pag. 119)

Uit deze berekening volgt:

a) dat in geheel West-Europa ongevee~ 75oJo van het aantal boerde-
rijen kleiner is dan 10 ha.

b) dat deze groep over minder dan 25afo van de totale Westeuropese
landbouwoppervlakte beschikt.

c) dat de boerderijen, groter dan 50 ha., ongeveer 4oJo van het totale
aantal uitmaken en over 35~fo van de totale oppervlakte veaspreid
liggen.

d) dat het aantal boerderijen, kleiner dan 5 ha., ongeveer 80aJo uit-
maakt van het totale aantal, kleiner dan 10 ha.

Hieruit kan men de conclusie trekken, dat de Westeuro~ese land-
bouw overwegend in handen is van kleine bceren. Dit doet ziln invloed
gelden op de aard en de techniek van de productie, terwijl tevens de
sociale stirucruur van de agrarische bevolking erdoor bepaald wotdt.

Het merendeel van de kleine boerderijen zijn ontstaan in de 16e en
17 eeuw, toen de boeren, - die hun onafhankelijkheid gedurende het
feudalisme verloren waren - weer zelfstandig werden. In de 19e eeuw
werd hun positie sterk veranderd door de ontwikkeling van techniek,
ve7keer en agrarische wetenschappen. Zoals wij in het hoofdstuk over
het beeld van de Westeuropese landbouw reeds zagen, werden tcen
nieuwe gebieden voor de landbouw ontsloten en dit had tot gevolg
een wijziging van het tot dan toe geldende productieschema. De nieuwe
graangebieden gingen gelijdelijk West-Europa van gcedkope stapelpro-
ducten voorzien. Dit bracht een daling mee van de Europese graan-
prijzen. Hierop reageerde de Westeuropese boer door zijn bouwland
om te zetten in grasland. Want tetwijl eir een sterke prijsdaling plaats
vond voor de graanprijzen, stegen de vleesprijzen en tevens die der
zuivelproducten. De sterke groei der Westeuropese bevolking en de
industrialisatie van West-Europa leidde tot een toename en verfijning
van. de viraag naar landbouwproducten. Hierdoor werden de kleine
bceren in staat gesteld om met behulp van de steeds toenemende stroom
van granen en dank zij de hoge vleesprijzen, dieslijke producten voort-
te brengen, die hun een beter inkomen venekerdea. Dit was voor vele
boerenzoons een stimulans om, liever dan een arbeidsgelegenheid te
zoeken in de opkomende industrie, een eigen kleine boerderij te begin-
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nen. De sterke groei dea~ boerenbevolking en het gebrek aan grond leid-
den er toe, dat het aantal boerderijen in aantal toenam, maar niet in
oppervlakte.

Deze ontwikkeling zette zich door tot ongeveer 1929, toen de Ame-
rikaanse landbouwcrisis oversloeg op West-Europa. Deze werd het
sterkste ondervonden door de graanboeren. Daarna kwam echter ook
de kleine boer in de knel. De reactie van de bceren hierop was: een
nog grotere uitbreiding van de productie, om zodoende verder in hun
onderhoud te kunnen voorzien.

Ten einde een ineenstorting van de landbouw te voorkomen, ging het
merendeel der Westeuropese regeringen over tot het nemen van maat-
regeleny die een lonende pmductie mogelijk maakten. De landbouw
betekende immers een deel van het n~tionale inkomen en droeg bij tot
het verkrijgen van een evenwichtige betalingsbalans. Daarenboven
vreesden vele regeringen een sterke tcename van de werkioosheid. Door
middel van bescherming, in de vorm van hoge invoerrechten, contingen-
teringen en ondersteuningsprijzen, werden de landbouwprijzen op een
der~elijk peil gebracht, dat het bestaan van de boeren verzekerd was.

Wanneer nu echter tegen 1952-53 de veevoederimpoa~ten uit de harde
valuta-gebieden zvllen wordea beknot en tevens de inter-Europese han-
del van landbouwpraducten aan omvang zal hebben gewonnen, zal dit
van grote invloed zijn op de bestaansmogelijkheden van de kleine boer.
Deze zal zijn productieschema in vele gevallen mceten wijzigen en
trachten, door het opvoeren van eigen productie van veevoeder, bij te
d,ragen in het tekort. Het is vanzelfsprekend, dat dit grote moeilijkheden
zal opleveren, daar op die kleine bedrijven de bebauwing nog veelvul-
dig volgens traditionele gezichtspunten plaats vindt. Daarenboven ont-
breekt het de kleine boer dikwijls aan kapitaal om arbeidsbesparende
machines - die de productiviteit dienen op te voeren - aan te schaffea.

In vele gevallen zal een coóperatief ~ebruik van machines hieriri een
oplossing kunnen brengen, maar dan blijft toch nog steeds het nadeel,
dat deze machines op dikwijls ver uiteen gelegen gronden gebruikt
moeten worden. Daarenboven zal de mechanisatie in vele gevallen er
toe leiden, dat de werkgelegenheid verminderd wordt.

Conclusies:
Na het voorgaande hoeft het geen nader betoog, dat in vele landen

de kleine bceren een belangrijk gedeelte van de kieze~ts vertegenwoor-
digen. Om hun stemmen te winnen moeten politieke paniien beloftes
doen aangaande de instandhouding van de bestaansmogelijkheden van
de kleine boer. Dit zal vooral de integratie bemoeilijken. Landen waar
de inkomens van de kleine boer een belangrijk deel uitmaken van het
agrarische inkomen,en zó van het nationale inkomen, kunnen niet de-
zelfde politiek adopteren inzake deze quaestie, als landen die boerde-
rijen hebben van gemiddelde grcootte. Om de oneconomische druk van
de excessieve bevolking op de kleine boerderijen te verlichten, wordea
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in West-Europa maatregelen genomen zoals: industrialisatie, emigratie
of migratie, oftewel een combinatie van die drie.

Naast deze algemene politiek om de zware druk van de grote bevol-
king op de kleine boe~rderij te verlichten, kan men pro~pageren:
(i) verbeterde efficiency van werkmethodes,
(ii) het aanwinnen van nieuwe grond door drainage, irrigatie en in

cultuua~brengen van woeste gronden,
(iii) samensmelting van bestaande bedrijven.

ad (i) Wannee,r men ziet naar de grote verschillen in opbrengsten
per ha., is het zeker, dat een aanzienlijke productieverhoging kan
worden verkregen door een betere toepassing van het agrarisch we-
tenschappelijk onderzcek. Dit vooral wat betreft de opbrengst van
de melk per koe. Verbeterde voedermethoden, en voederconservatie
kunnen hiertoe bijdragen. Door ruilverkaveling kan de productiviteit
verhoogd worden. Een snelle uitbreiding van deze methoden vereist
een betere voorlichting, ook aan de kleine bcer, die in vele landen
niet be~eikt wordt door de rijksvoorlichter.

ad (ii) In streken waar het aantal bcerderijen, die niet over vol-
doende grond beschikken, betrekkelijk laag is en verstrooid over het
land, zou, theoretisch gesproken, land kunnen worden verkregen van
dc aang~renzende boërderijen. De ervaring leert echter, dat dit op
grote onwil stuit. Het is immers een feit, dat bceren slechts Inet
tegen2in grond afstaan daar dit niet enkel een verlaging van het in-
komen betekent (wegens de kleinar geworden oppervlakte) maar
vooral vermindering van de efficiency met zich brengt. Daarenboven
is de prijs van de additionele grond hoog en is het misschien dikwijls
beter, de kleine bcerderijen samen te vcegen tot één grote.

ad(iii) Met een zekere financiële bijstand is het mogelijk om ad-
ditioneel land te voegen bij een groot aantal kleine bcerderijen. In
de meeste Westeuropese landen echter liggen deze zo dicht bij elkaar,
dat dit niet mogelijk is, bv. België en Italië. Betreffende het meren-
deel der kleine boerderijen zal een effectieve oplossing een groot
aantal economische en sociale problemen oproepen, wanneer men het
inkomen van de kleine bcer enkel en alleen maar doot vergroting
van de oppervlakte of satnenvoeging van eea aantal kleine boerderijen
zou willen bewerkstelligen.

-Misschien kan door een betere scholing der kinde~rea van de kleine
boer bereikt worden, dat zij naderhand in staat zijn, met behulp van
de bvekhouding een zekere bedrijfsvergelijking uit te voeren, hetgeen
dan menigeen van hen zal aansporen om ofwel te emigreren, ofwel
over te gaan naa~ de industrie.

Het probleem van de kleine boet en de kleine boerderij is van
groor beláng met het oog op de verhoging van de Westeuropese
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agrarische productie. Daarom mag men verwachten dat in de toe-
komst dit probleem met meer dooatastendheid zal worden aange.pakt
dan in het verleden.

Hoogstwaarschijnlijk zal de staat in verschillende landen, omwille
van het algemene belang, wijzigingen moeten aanbrengen in de eigen-
domsverhoudingen. Dat bij dergelijke wijzigingen zeer ernstige weer-
standen moeten worden oveawonnen, is aan geen twijfel onderhevig.
Of het huidige demooratische stelsel in staat zal zijn, deze weerstaaden
te overwinnen, zal de tcekomst uit moeten wijzen.
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HOOFDSTUK XI.

SLOTCONCLUSIES :

In de na-oorlogse periode zien vele landen, en vooral de West-
europese landen, zich voor het volgende dilemna gesteld :

a) ofwel moeten zij terug naar een zelfvoorzieningspolitiek, waar-
bij hun importen uit de dollor-zóne worden beknot en de natio-
nale productie van stapelgoederen, zoals die van granen, oliën en
vetten wardt opgevcerd,

b) ofwel moeten zij op grote schaal blijven importeren uit de dolIar-
zóne en hun handel met Amerika en andere landen uitbreiden.
Hierbij dient dan vooral de nadruk te worden gelègd op de her-
leving van de driehcekshandel, welke reeds nu Groot-Brittannië
in de. miogelijkheid heeft gesteld, zelf haar eigen dollars te ver-
dienen.

De studie van de landbouwplannen van de Westeuropese landen,
zoals die in de voorafgaande pa~ragraphen werd uiteengezet, is een
duidelijk bewijs voor de aanwezigheid van dit dilemna. Zij heeft ons
de volgende feiten voorgelegd:

le. In 1952 zullen de totale productieprestaties van de deelnemende
landen niet voldcende zijn om het Westeuropese voedselniveau op
het vooraorlogse peil te handhaven.

2e. Daarnaast blijkt, ~dat ook de verwachte uitbreiding van de handel
tussen de Westeuropese landen onderling en die met de rest van
de wareld niet voldoen~de zal zijn om het verbroken betalings-
evenwicht van West-Euiropa te herstellen.

Welke is dan de weg, die elk land moet volgen om een meer duur-
zaam evenwicht te bereiken ?

Hierbij kunnen wij uitgaan van de veronderstelling van zelfvoor-
ziening ofwel van de veronderstelling van een meer intensieve handel.

DE HYPOTHESE VAN ZELFVOORZIENING :

Door het adoptaren van een zelfvoorzieningspolitiek kan, zoals wij
gezien hebben, de mogelijkheid worden geschapen, enkele honderdeá
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mlillioeaen dollars te besparen op de dollar-importen, welke op het
ogenblik gedeeltelijk door de Marshall-hulp wosden gefinanceerd.
Vele landen zullen in hun poging hiertoe het hoofd moeten bieden
aan moeilijkheden, voortspruitende uit een verhoog~de productie van
stapelgoederen tegen steeds hoger wordende kosten. Daarenboven
zullen de tegen te hoge kostprijs p~roducerende landen hoge bescher-
mende invoerrechten of andere vormen van protectie moéten instellen,
om aldus de concurrentie van tegen lagere kostea producerende landen
tegen te gaan.

Verschillende landen zullen daarenboven gedwongen worden, aan
de producenten van de voornaamste stapelproducten een lonende prijs
te verzekeren, daar dezen andess niet over zullen gaan tot dergelijke
producties. In sommige gevallen zal dit er toe leiden, dat dergelijke
prijzen zullen stijgen boven die, welke bv. voor tarwe en suiker in
de rest van de wereld gevsaagd zullen worden. Dit zal echter niet voeren
tot een harbalancering van de verschillende economieën der Westeuro-
pese landen. Trouwens, dit is ook duidelijk bewezen in de periode tussen
de beide wereldoorlogen. Het herstel van de Westeuropese economie
kan enkel en alleen worden bereikt bij een actieve werking van het
import-exportmechanisme. Wanneer dit mechanisme - waartoe de
Europese betalingsunie in het leven werd geroepen - zou falen in wer-
king te komen, en wanneer het niet van nu af tot 1952 rééds werkt,
dan zal de economische structuur van elk land - of dit nu een dollar-
ontvangend land is of niet - in plaats van het bereikte economische
niveau te behouden, eea achteruitgang ondergaan.

DE HYPOTHESE VAN EE~v MEER INTENSIEVE HANDEL.

Deze tweede hypothese, waarbij een gestadige groei van de handel
van elk land met alle andere landen wordt beoogd, geeft het uitzicht
op een meer hoopvolle toekomst. Zeer vele Europese landen zullen, van-
wege de speciale positie van hun landbouw, steeds een gematigde pro-
tectie en lonende prijzen voor bepaalde agrarische producten blijven
vragen. Het is daarom, dat in het plan van Minister Mansholt er op
gewezen wordt, dat de impo~rt in West-Europa van concurrerende pro-
ducten uit derde landen onder een gecoórdineerd regiem wordt toege-
laten. De unificatie van de Westeuropese markt kan echter niet aan-
stonds worden verlangd. Een belang~rijke stap tot verbetering van de
situatie zou echter gezet worden, indien men bereid was, het toelaat-
bare maximum van nationale bescherming onder contróle te stellen
van een Europees orgaan en dit maximum geleidelijk te verlagen. Daar-
door zou de eerste voorwaarde voor de bijdrage van de landbouw tot
het herstel van de Europese economie, namelijk een vrijere uitwisseling
van landbouwproducten tussen de Westeuro,pese landen, woracn vervuld.

lY~



Een sterke verhoging van de inter-Europese handel in agrarische pm-
ducten kan echter niet geschieden zontíer :
le. Een algemene verhoging van zowel icrdustriële als agrar~ische pro-

ductie, welke een essentiële factor is niet alleen voor een beter
evenwicht van de betalingsbalansen, maat ook voor een verbete-
ring van de koopkracht binnen de Westeauopese ~anden.

2e. Een vergroting van de agrarische basisprodurtie, waardoor bepaalde
deelnemende landen, zoals Frankrijk en Tu~rkije, exporteerbare hoe-
veelheden brood- en voedergranen ter beschikking kunnen stellen
voor importlanden, die vanwege het gebrek aan dollars hun dollar-
importen mceten vervangen door aankopen in an~dere gebieden.

3e. Een sterke specialisatie van de landen, gebaseerd op hun natuur-
lijke omstandigheden. Deze specialisatie zal vragen om moderni-
satie van het productieapparaat, zodat lagere productiekosten kun-
nen worden veskregen.

4e. Een voortdurende aanpassing van de productie aan de behoeften
en de smaak van de consumenten, vergezeld met een methodische
marktorganisatie.

Se. De voortgaande opheffing van douanegrenzen en andere beperkin-
gen van politieke of fiscale aard, zodat binnen West-Europa goe-
deren, kapitaal en mensen vrij kunnen circulesen.

6e. Een Westeuropees ministerie van Landbouw, dat ordenend dient
op te treden, zodat de verhoogde productiecapaciteit niet is het
resultaat van een ongebseidelde concurrentie, ongelimiteerde uit-
gaven of dwang en despotische exploitatie van arbeidskrachten,
waarbij de staat zich niets gelegen laat liggen aan indivtduele be-
langen.

Dat er een internationale samenwerking op gebied van agra~rische pro-
ducten mogelijk is, vindt een overduidelijk bewijs in de in 1949 ge-
sloten International Wheat Agreement. Waarom zou men in West-Eu-
ropa niet voor een bepaald aantal agrarische producten dergelijke over-
eenkomsten kunnen sluiten?

Het is een verheugend feit, dat naar aanleiding van Schuman's ge-
lanceerde gedachte inzake de kolen- en staalproductie, reeds in verschil-
lende landen ideeën opgaan, om ook voor agrarische producten, derge-
lijke ~regelingen te treffen. Het moet mogelijk zijn om bv. een Europese
prijs vast te stellen voor verschillende soorten granen. Ook vooQ som-
nvge dierlijke producten, welke niet direct aan bederf onderhevig zijn,
kunnen regelingen worden getroffen. Wij hebben immers in het voor-
afgaande gezien, dat aeeds nu in het merendeel der landen prijsregula-
ties bestaan. Wanneer in een land als Frankrijk één tarweprijs kan war-
den vastgesteld voor een oppervlakte, die 17 maal zo groot is als die van
Nederland, dan moet dat ook voor heel West-Europa mogelijk zijn.
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Nu kan men wel opmerken, dat bij de huidige prijsverschillen en de
huidige agrarische politiek iets dergelijks tot het rijk der Utopie be-
hoort, maar wil E.uaropa zich blijven voeden, bij een verminderde ~noge-
lijkheid tot betaling, dan zal men hier niet buiten kunnen. Het voordeel
van een internationale prijsregelingen en prijzenvaststelling zou beteke-
nen: het verschaffen van een vastere basis aan het economische leven.
Tevens zou hierdoor een specialisatie in de verschillende landen plaats
vinden. Immers de landen die niet tegen een bepaalde vastgestelde prijs
kunnen produceuen, zullen gedwongen worden, deze productie op te ge-
ven en zich op een andere tce te leggen. Zeer zeker brengt dit het gevaar
mee, dat grote groepen mensen niet me~ een lonend bestaan kunnen
vicrden, met als gevolg, dat zij ten laste komen van de staat. Wanneer
dit zo is, - niemand kan van tevoren reeds zeggen hce het verloop
zou zijn bij een dergelijke productiewijziging, - dan zullen deze mensen
in staat moeten worden gesteld, naar die gebieden te trekken, waar zij
wèl hun arbeidskrachten economisch k~unnen aanwenden.

Daar het tekort in de Westeuropese vcedselvoorziening veroorzaakt
wordt door de overmatige bevolkingsdruk en de veranderde betalings-
mogelijkheden, moet als slot-conclusie worden getrokken, dat tussen
alle pogingen, die in het we~k worden gesteld om een steviger even-
wicht te bereiken, voornamelijk de grootste bijdrage zal kunnen worden
geleverd door een massale migratie in West-Europa en, zo dit niet vol-
doende lukt, een emigratie naar de rest van de wereld.

Het zou normaal zijn, als de landen met een acute overbevolking,
zoals Italië, Duitsland en Nederland, de zwakke bevolkingsbezetting
van landen als Frankrijk, Zweden en Turkije zouden moeten aanvullen,
daar tevens de militaire trefbaarheid van West-Europa hierdoor zou
kunnen worden verminderd. Toch mag men de geneigdheid van deze
landen t.o.v. imigratie van massale groepen van vreemdelingen niet te
hoog aanslaan. De ervaringen, opgedaan in Frank~rijk door de Neder-
landse instanties, zijn betreurenswaardig. Het is een zwakte voor West-
Europa, dat een van zijn grootste landen niet beseft, naast de culturele
waarden, die het ons schenkt, ook tevens de plicht te hebben, zijn eco-
nomische bronnen te exploiteren, zodat de tcekomst met meer optimisme
kan worden bekeken. „With a strong F~rance at its heart, the union of
wester Europe would become a most effective barrier to Sovjet expan-
sion and a constructive force in advancing the prosperity and orderly-
political development of the Western world. ~)

Er dient veel en veel meer door de Nederlandse instanties te worden
aangedrongen op emigratie naar Frankrijk, daar dit land, economisch
gesproken, niet datgene tot de Westeu~ropese voedselvoorziening bij-
draagt, wat het kan bijdragen. Hetzelfde geldt voor "Lweden. Wat
Turkije betreft, liggen de p~oblemen enigzins anders; dit land dat in
zeer hoge mate bij zou kannen dragen tot een verbeterde vcedselvoor-
ziening van West-Europa, wordt in zijn werkzaatnheden zwaar gehin-

t) New York Herald Tribune s2-a-'49.
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derd door de Russische dreigingea, welke elke emigratie in Twrkije als
een vijandige manoeuvre beschouwen.

Ondanks de hardheid van deze oplossing, geloven wij niet dat er op
de lange duur een betere gevonden kan worden. Immers emigratie is
een verschijnsel dat voortvlceit uit het feit van de ongelijke verdeling
van de productiefactoren over de verschillende landen, de onvolledige
ontwikkeling van grote streken en het schrijnend tekort aan consumptie-
goederen. Dit maakt het noodzakelijk, de oneven distributie van de
productie-facto~ren te corrigeren, hetgeen vn. door kapitaalbewegingen
kan geschieden, die de aanwezige arbeid gedeeltelijk productief kunnen
maken, en veuder door emigratie. De vrijgekomen arbeid zou dan ten
goede kunnen komen aan de ontwikkeling van de economisch achterlijke
gebieden, en tevens de ontwikkeling van de handel bevordaren.

Het dilemna, dat wij in het begin vandit hoofdstuk stelden, behceft
geen dilemna te blijven wanneer de zg, common sense maar sterker
wordt. Nochtans zal de intensificatie van de handel - de beslissende
vorm van internationale samenwerking - hoofdzakelijk blijven af-
hangen van de door de Verenigde Staten ingenomen positie. Zij zijn
het, die de nog vrij Europese landen helpen en zij hebben het recht
om te wragen, dat de Europese landen zich specialiseren in de productie
van qualiteitsgoederen, welke geschikt zijn voor de export, en niet
al te zeer concurreren met die van andere landen.

Terzelfdertijd zouden de Verenigde Staten credieten kunnen verschaf-
fen aan landen, waar de natuurlijke bronnen nog ontwikkeld dienen
te worden, bv. Zuid-Amerika en sommige delen van Afrika. Hierdoor
kan het reële inkomen aldaar worden verhoogd en kan koopkracht wor-
den verkregen, welke de exporten van andere Ianden zou kunnen absor-
beren.

Wanneer er een geleidelijke afschaffing zou komen van de handels-
belemmeringen, en wanneer de Ve~renigde Staten terzelfdertijd de grcei
van het werkelijke inkomen, door leningen aan onderontwikkelde ge-
bieden, zouden willen bevorderen, zou dit niet enkel vceren tot een
geleidelijke emigratie van Europeanen naar die gebieden, welke ont-
wikkeld moeten worden, maar zou daardoor tevens de importmogelijk-
heid van Europese qualiteits,producten kunnen worden verhoogd.

Zo gezien zou de ontwikkeling van de handel volgens voorafopge-
stelde lijnen, ten goede kunnen komen aan de economische plannen,
niet van een enkel land of van groepen landen, maar ook aan die van
gehele werelddelen. En dit is de basis-voorwaarde om de nationale eco-
nomieën van de Westeuropese landen te herbalanceren.

De pijnlijke ervaring van de laatste 40 jaren stelt Europa op econo-
misch gebied voor harde beslissingen. In de wil om te bouwea voor
de toekomst, moge het zich even groot tonen als het zich eenmaal ge-
toond heeft bij de opbouw van zijn onvetvangbare eigen cultuur.

„VRIJTHOF"
Vierlingsbeek i9go.
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TABEL z9.

De wisselkoersen gebruikt voor het omrekenen van de nationale
geldeenheden in U.S. dollars.

1 LI.S. dollar -
zoveel nationale geldeenheden

Land Geld- 1948-'49
'soort Voor- Voor- en 1949- ;. `

oorlogse oorlogse 1949-'S0 na dr
periode notering vóór de devaluatie

devaluatie

1Voorwegen Kronen 1934-'38 4.04 4.96 7.14
Zweden Kronen 1934-'38 3.95 3.60 5.18
Denemarken Kronen 1936-'38 4.60 4.80 6.92
Ver. Koninkrijk L 1936-'39 0.202 0.248 0.357
Ierland L 1934-'38 0.202 0.248 0.357
Nederland Guldens 1936-'38 1.82 2.66 3.80
België Francs 1936-'38 29.63 43 96 50.00
Luxemburg Francs 1936-'38 29.63 43.96 50.00
Frankrijk Francs 1939 37.85 264.00 350.00
Bizone Mark 1934-'38 2.40 3.33 4.20
Franse Zdne Mark 1934-'38 2.40 3.33 4.20
Zwitserland Francs 1934-'38 4.36 4.29 4.29
Oostenrijk Schill. 1936-'37 5.40 9.86 14.40
Portugal Escudos 1934-'38 22.29 25.00 28.75
Italië Lire 1934-'38 19.00 575.00 633 00
Triest Lire 1934-'38 19.00 575.00 633.~~~
Turkije Pond 1934-'38 1.26 2.83 2.S i
Griekenland Drachme 193~ '38 124.80 9674.00 15000.00
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STELLINGEN:
~i: ~~...... j~

~ '---- .

I.
De door Drs. Platenburg in de inleiding van zijn: „Nationaal Land-

bouwbeleid", geuite mening, - dat de bcerenstand zoveel mogelijk èn
in aantal èn in qualiteit dient te wo~rden bewaard - komt niet geheel
overeen met het algemene welzijn van de Nederlandse bcerenstand. Het
belang van de boeren en gemeenschap vergt een dergelijke beperking
van het aantal, dat alleen sociaal-eeonomisch verantwoorde bedrijven
overblijven.

II.
Een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zonder een vergaande inves-

teringsconnróle zal moeilijk haar taak kunnen vervullen.

III.
Full-employmeat politiek, welke neerkomt op bestrijding van werk-

loosheid en prijsdaling door middel van inflatie, bevordert een financi-
eringsstruceuur van ondernemingen waarin vast-rentende leningen een
groter plaats innemea, omdat het aanvaarden van vaste lasten mindea
riskant wordt.

IV.
De in de Franse statistische jaaruceken verschafte gegevens over de

jaarlijks beschikbare hoeveelheden graan, verschillen van de door F.A.().
gepubliceerde cijfers. Dit vindt zijn oorzaak hieirin, dat de Franse land-
bouwstatistieken het oogstjaar aanhouden voor de bepaling van de
grootte der graanproductie, terwijl de graanic~porten en -exporten ont-
leend worden aan de handelsl,ialans, die gebaseerd is op het kalender-
jaar. Deze opzet kan aanleiding geven tot varkeerde conclusies in ver-
band met de seizcenbeweging.

V.
De marginale calculatie in het distributiebedrijf van de electrische

stroom, steunt voor wat de kostenzijde betreft op het feit, dat voorraad-
vorming economisch niet mogelijk is. Voor wat de opbrengstzijde aan-
gaat, geldt dat hier een gemakkelijke marktscheiding mogelijk is.

VI.
Emigratie van Nederlandse boeiren naar Fraakrijk, zou bevorderd kun-

nen worden door de oprichting van een Nederlandse Landbouwcrediet-
bank in Frankrijk.

VII.
Dat de Overheidsmanipulaties met het Landbouwegalisatiefonds aan

een openbare contróle onttrokken zijn, pleit niet voor de deinocratische
geest in Nederland. Hetzelfde geldt voor het Office Iate~rnational Inter-
professionel des Céreales in Frankrijk.

VIII.
Sommatie vóór de vervaldag heeft ingebrekestellende kracht.

M. CAMPS.
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