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i
De verlaging van de interventieprijs voor granen in de EU heeft een verlaging van
de prijs van energierijke veevoedergrondstoffen tot gevolg. De prijzen van eiwitrijke grondstoffen worden door dit beleid nauwelijks be'fnvloed.
(Dit

proefschrift)

II
De politieke druk vanuit Frankrijk om net braakpercentage te Verlagen komt niet
alleen voort uit het verlangen om de Franse exportpositie te handhaven. Deze is
evenzeer het gevolg van de onvolledige compensatie voor braaklegging van areaal.
(Dit proef schrift)

III
De concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij wordt door het
M a c Sharry-beleid aanzienlijk aangetast. Het effect hiervan op het arbeidsinkomen
van de ondernemer is een daling van mim 1 0 % .
(Dit

proefschrift)

IV
Het wijd verbreide idee dat de overeenkomsten in het kader van de GATT tot vrijhandel leiden is onjuist; de overeenkomsten leiden tot regulering van de wereldhandel en beperking van overheden om daarop eenzijdig in te grijpen.

V
De overgang naar een markteconomie in Hongarije toont aan dat de markt alleen
kan werken als overheid en bedrijfsleven daartoe een institutioneel kader scheppen. De "invisible hand" werkt alleen wanneer er gezamenlijk voldoende wordt
geordend.
(West, E.G., (1990; pp.167-168), Adam Smith and modern economics, Aldershot, Edward Elgar Publishing;
Food and Agricultural Sector Appraisal to Give Orientation to Future PHARE Interventions (1995),
Louvain-La-Neuve,
ADE s.a. en Coase, R.H. (1994; p. 12) On Economics and Economists, Chicago,
The University of Chicago Press)

VI
Het door Veblen beschreven fenomeen van "conspicuous consumption" is evenzeer
van toepassing op de aankoop van produktiemiddelen: "conspicuous costs".
(Veblen, Th., The Theory of Leisure Class, (1974; pp.60-80), New Delhi, Vikas Publishing
(Eerste editie in 1899)

House)

VII
Het feit dat het stikstofoverschot per hectare op vergelijkbare melkveehouderijbedrijven sterk uiteenloopt en er geen relatie is met het bedrijfssaldo, pleit voor
de invoering van een mineralenboekhouding om het stikstofoverschot op een
efficiente wijze terug te dringen.
(Baltussen, W.H.M. et al., (1992, pp.40-42), Den Haag, Landbouw-Economisch
Onderzoekverslag
101)

Instituut

(LEI-DLO),

VIII
Schaalvoordelen in de Nederlandse akkerbouw zullen leiden tot een aanzienlijke
toename van de gemiddelde bedrijfsomvang in die sector.
(Jager, J.H., (1995; tab. 3.16 en 3.17) Akkerbouw
1975-1995, Den Haag, Landbouw-Economisch
Instituut
(LEI-DLO), Periodieke Rapportage 5-93) en ( Dijk J.P.M van, B.E. Douma en A.L.J. van Vliet (Diverse jaren),
Bedrijfsuitkomsten
in de Landbouw (BUL), Den Haag, Landbouw-Economisch
Instituut (LEI-DLO),
Periodieke Rapportage 11)

IX
Economische modellen bepalen geen beleid, maar wie beleid bepaalt kan door een
kritische analyse van de resultaten van deze modellen zijn inzicht in de gevolgen
van te nemen maatregelen vergroten.

X
Het groene nationaalprodukt is nog niet rijp voor consumptie.
(Cobb, C.W. andJ.B.

Cobb (1994) The Green National Product: A proposed

welfare, Lanham, University Press of

index of sustainable

economic

America)
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"Het denken zal werkelijke triomfen blijven vieren. Maar steeds weer zal
het te midden van die triomfen opbotsen tegen het 'concreet-individuele'
(whatever that may be, of liever 'not being a thing whatsoever'). Op die
manier zorgt het individuele zijn voor zichzelf. Het heeft iets onguurs. Eerst
daagt het het denken uit zieh steeds subtieler te verfijnen, maar dan breekt
het het spel door ons ertoe te brengen een paar ragfijne draden om de
eigen hals te strikken, heel stringent. Dan is het voor ons van levensbelang
althans die knoop te ontwarren; op de menseiijke manier: niet met hakken,
maar met denken."
( L M . d e Rijk, 1983, p.31)
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W O O R D VOORAF

Onderzoek is een sociale activiteit. Je maakt gebruik van de onderzoeksresultaten van anderen. Je werkt met anderen samen om een project
rond te zetten en je draagt de resultaten uit om anderen deelgenoot te
maken van je bevindingen.
Gedurende de période dat ik onderzoek heb gedaan naar de internationale en de EU-graanmarkt heb ik vele mensen ontmoet die mij op een of
andere wijze met het onderzoek hebben geholpen. Soms door me te wijzen
op informatie die ik tot dan toe had gemist, soms door kritiek te leveren op
de resultaten en veelal collega's die je met hun ervaringen op nieuwe gedachten brachten. Gedurende de afgelopen vijftien jaar zijn dat er zeer
velen geweest, die ik hier niet allen bij name kan noemen om hen te bedanken. Voor enkelen van hen wil ik graag een uitzondering maken.
In de eerste plaats zijn dat de leden van de begeleidingscommissie
voor de tweede, hier gepubliceerde versie, van het model:
drs. M. Elema, (voorzitter)
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten;
ing. A. A. Dibbits
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten;
ing. J. den Hartog
Produktschap veevoeders;
drs. P.L.M. Pex
De Koninklijke Vereniging "Het Comité van Graanhandelaren";
ir. J.A.G. Verheijen
als plaatsvervanger van drs. P.L.M. Pex;
ir. J.G. Deelen
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
de heer A. Rhebergen
Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën;
ir. R. Jongeneel
Landbouw Universîteit Wageningen, als plaatsvervanger van de heer
A. Rhebergen;
dr. G.J. Thijssen
Landbouw Universîteit Wageningen;
ir. Y. Muilwijk
Cebeco Handelsraad, thans: Coöperatie Zuid-Oost Nederland.
Het zijn de Produktschappen voor Granen, Zaden en Peulvruchten en
die voor Veevoeders, alsmede De Koninklijke Vereniging van Graanhandelaren en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij die deze Studie mogelijk hebben gemaakt. Niet alleen in financiële zin, maar ook door
de actieve betrokkenheid van de medewerkers van deze organisaties. Op
11

die wijze is getracht de relatie van het model mef.de werkelijkheid zo goed
als mogelijk te laten zijn.
Een andere, meer anonieme groepering die de ontwikkeling van mijn
denken over het graanbeleid en de werking van de graanmarkt sterk heeft
gestimuleerd, zijn de akkerbouwers in vele delen van het land, maar toch
vooral in Groningen, mede door de voormalige voorzitter van de Groninger
Maatschappij van Landbouw de heer J.D. Leeuwma. Gedurende de periode
waarin ik mijn onderzoek heb verricht (vanaf 1980 tot heden) heeft de akkerbouwsector een grote verandering doorgemaakt. Door het contact met
de akkerbouwers word je als onderzoeker met je neus op feiten gedrukt die
anders in koele gefallen worden uitgedrukt. Belangrijker zijn misschien wel
de directe confrontaties met boeren uit de praktijk die ervaren wat het is als
zekerheden opeens onzekerheden worden en je möet uitleggen dat er ook
zinvolle redenen zijn om het beleid te veranderen. Soms stuitte dat op
weerstand, maar ik heb zo vaak ervaren dat, ook wanneer het ten koste
ging van het eigen inkomen, boeren toch bereid waren om te luisteren en
een redelijke discussie aan te gaan. Dat dwingt respect af en overtuigt je
steeds opnieuw dat economie over mensen gaat en veel meer is dan winstmaximalisatie, kostenminimalisatie of welke vorm van optimalisatie dan
ook. Het gaat vooral om een samenleving die ook niet om het feit kan dat
middelen eindig zijn en door die samenleving moeten worden opgebracht.
Ir. Peter J.M. Keet van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij is bereid geweest om voor mij de belangrijkste literatuurbestanden
te doorzoeken op studies naar goederenmarkten. Daardoor was het mogelijk om in een redelijk tijdsbestek een recent overzicht van de belangrijkste
ontwikkelingen op het terrein van de goederenmodellen samen te stellen.
lr. Roel Jongeneel van de Landbouw Universiteit Wageningen heeft
mij in de laatste fase geholpen met het aanscherpen van de analyse van het
graanaanbod in de EU. Niet alleen zijn technische ondersteuning bij de
schatting van het model is van belang geweest, maar vooral ook de tijd en
aandacht die hij heeft besteed aan de discussie over het te schatten model
en de conceptrapportage op dit punt.
Een eerste versie van het model is door mij in de eerste helft van de
jaren tachtig ontwikkeld. Vanaf 1987 ben ik bij de verdere uitvoering van de
ontwikkeling geholpen door ing. Marga W. Hoogeveen. Eerst heeft ze de
'oude' versie leren beheren. En vervolgens heeft ze de programmatuur van
deze 'oude' versie van het model omgezet in de huidige van het CCM-model, inclusief gebruiksvriendelijke invoerschermen en een documentatierapport voor het gebruik van het model. In al deze jaren heb ik veel van de
werkzaamheden aan Marga kunnen toevertrouwen. Zo is zij onder meer als
secretaris van de hiervoor genoemde begeleidingscommissie opgetreden. Bij
de ontwikkeling en het testen van het model en ook bij het 'draaien' van
scenario's, heeft zij met groot geduld en accuratesse steeds weer opnieuw
veranderingen aangebracht, gebaseerd op de verwachting dat de Performance van het model weer beter zou zijn. Soms was dat ook het geval,
maar andere keren ook duidelijk niet. Dat vraagt geduld, veel geduld. In
deze periode van acht jaar hebben we gezamenlijk het model verder ont12

wikkeld en toegepast, hetgeen onder meer in een groot aantal notities en
enkele publikaties zichtbaar is geworden. Voor mij is deze samenwerking
essentieel, omdat het anders niet mogelijk zou zijn geweest om het onderzoek op dit terrein voort te zetten, gezien mijn andere werkzaamheden bij
het LEI-DLO.
Wijlen professor dr. J. de Veer wekte mijn belangstelling voor de landbouweconomie. Ten tijde van mijn economie Studie was hij hoogleraar
agrarische economie aan de Universiteit van Amsterdam. De abstracte economische theorie kreeg in zijn Colleges een herkenbare inhoud, doordat hij
met behulp van die theorie reele problemen analyseerde. Dat was heel stimulerend. Later bij het LEI-DLO heeft hij, in zijn rol van directeur, mij met
regelmaat gestimuleerd om het graanmodel waaraan ik werkte, als onderwerp voor een proefschrift te nemen. Aanvankelijk heb ik dat afgehouden,
omdat ik allereerst iets wilde ontwikkelen dat met nut zou kunnen worden
toegepast. In een veel later Stadium heb ik hem een conceptversie laten
lezen van wat er nu als proefschrift voor u ligt. Hij is het toen geweest, Samen met mijn huidige promotor, die mij heeft aangespoord om ook deze
laatste stap te zetten.
Mijn promotor, professor dr. ir. A.J. Oskam, is in verschillende hoedanigheden bij dit onderzoek betrokken geweest. Zo is hij als lid van de begeleidingscommissie voor de eerste versie van het model betrokken geweest
en heeft hij in een vroeg Stadium zeer nuttige suggesties voor de opzet en
ontwikkeling van het model gegeven. In de eindfase heeft hij mij van nuttige kritiek voorzien, voor een meer gefundeerde onderbouwing van verschillende onderdelen van het model.

De eerste stap en ook deze laatste stap zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de ruimte die ik in de afgelopen veertien jaar in mijn werk bij
het LEI-DLO heb genoten. Daarvoor is de huidige directeur en mijn collega,
professor dr. ir. L.C. Zachariasse in belangrijke mate verantwoordelijk. Hij is
degene geweest met wie ik in overleg met de opdrachtgevers, dezelfde die
ook de tweede versie van het model mogelijk hebben gemaakt, de eerste
stappen van het in opdracht uitvoeren van onderzoek heb gezet. Ook is hij
voorzitter geweest van de begeleidingscommissie voor het rapport over het
Europese graanbeleid (Blom, 1988). Op belangrijke momenten heeft hij
ervoor gezorgd dat de boodschap die uit het onderzoek naar voren kwam
ook kon worden uitgedragen.
De afronding van dit proefschrift heeft de nodige tijd en vooral ook
aandacht gekost. Dat was niet altijd op het LEI-DLO mogelijk. Het laat zieh
raden waar die werkzaamheden wel zijn ondernomen. In die zin is onderzoek niet in alle opzichten een sociale activiteit.

Den Haag, Oktober 1995

Jan C. Blom
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SAMENVATTING

De aanleiding
In het begin van de jaren tachtig is de EU een graanexporterende regio geworden. Dit heeft er intern toe geleid dat de aan graanexport verbünden budgetlasten snel zijn toegenomen sinds die tijd. Extern leidde dit
tot groeiende kritiek van andere exporterende landen op de EU vanwege
de effecten op de wereldhandel en -graanprijzen. Sedert net midden van de
jaren tachtig is het Europese graanbeleid gericht geweest op afremming van
de groei in de produktie en een vergroting van de interne afzet. Dit beleid
heeft enerzijds invloed op de inkomenspositie van de akkerbouwers en anderzijds op de concurrentiepositie van de intensieve veehouderij in de EU.
Beide aspecten kunnen met het Graan- en Mengvoedergrondstoffenmarkt
model (CCM-model 1)) worden geanalyseerd.
Het model
Het CCM-model is een geregionaliseerd multigoederenmodel (commodity-model) voor de EU-12-graan- en mengvoedergrondstoffenmarkt.
Het gebruik van goederenmodellen voor de analyse en voorspelling van
goederenmarkten heeft zieh in laatste twee decennia tot een te onderscheiden gebied van economische analyse ontwikkeld. Deze ontwikkeling wordt
gestimuleerd door de betekenis van goederenmarkten voor de macro-economische ontwikkeling van nationale economieen. Voor landbouwprodukten geldt dat overheden dikwijls ingrijpen in deze markten en dat een dergelijk ingrijpen ook niet alleen de landbouw zelf, maar ook de handel en
industrie bei'nvloed. Mede daardoor is er een ruime belangstelling ontstaan
voor economische analyses die de effecten van het beleid inzichtelijk maken
voor verschillende belangengroepen en de overheid. Voorts is er een algemene trend in de beoefening van de economische wetenschap, gestimuleerd door de beschikbaarheid van geavanceerde software en geautomatiseerde gegevensbestanden, dat theorieen en gedachten steeds vaker worden geconcretiseerd in modellen.
Goederenmodellen kunnen op vele wijzen worden ingedeeld, waaronder: het gebruiksdoel, de markt die wordt onderzocht, de structuur van de
markt, het tijd- en ruimteaspect en de methodologie. Het CCM-model kan
worden gekarakteriseerd als een partieel-evenwichtsmodel voor de middellange termijn. Het is een multigoederenmodel met een hybride karakter,
vanwege het feit dat zowel van programmerings- als econometrische tech-
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Het acroniem v o o r de Engelse naam: Cereal and C o m p o u n d Feed Raw material Market Model.
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nieken gebruik wordt gemaakt. De vraag naar mengvoedergrondstoffen is
gemodelleerd met behulp van lineaire programmering. De specificaties hiervan sluiten nauw aan bij de praktijk in de Nederlandse mengvoederindustrie. De vraag naar granen voor humane consumptie, industrieel verbruik
en direct verbruik voor veevoeder wordt met eenvoudige vraagrelaties naar
een model van Stone (Deaton en Muellbauer, 1980; p.61) beschreven. Het
aanbod van akkerbouwprodukten, inclusief granen, is gemodelleerd met
een translog bruto-geldopbrengstfunctie. Het CCM-model is een simulatiemodel ten behoeve van beleidsanalyses en onderscheidt zich daarmee van
modellen die primair zijn gericht op de historische analyse en voorspelling
van markten.
In het CCM-model worden 47 grondstoffen (produkten, goederen)
onderscheiden die in vier categorieen zijn ingedeeld: de granen (6), de belangrijke (hoofdzakelijk gei'mporteerde) mengvoedergrondstoffen (9), de
minder belangrijke mengvoedergrondstoffen (25) en additieven (7) in het
mengvoeder. De graanprijzen zijn een instrumentvariabele. De prijzen voor
de andere grondstoffen worden door het CCM-model bepaald, terwijl de
prijzen van additieven exogeen zijn. Het CCM-model bepaalt vraag en aanbod van de granen en de belangrijke mengvoedergrondstoffen. De hoeveelheden van de overige mengvoedergrondstoffen en de additieven hebben
een exogeen karakter.
Het CCM-model onderscheidt 24 regio's, die geaggregeerd kunnen
worden tot het niveau van de verschillende lidstaten van de EU, met uitzondering van Luxemburg en Belgie, die samen als een regio in het model zijn
opgenomen. Het model gaat uit van reele prijzen in nationale valuta in het
stadium van de groothandel en kan rekening houden met veranderingen in
wisselkoersen (groene en spilkoersen). De prijsverschillen tussen regio's geven uitdrukking aan de vraag- en aanbodverhoudingen in het gebied. In de
simulaties kunnen ook monetaire ontwikkelingen de verschillen in prijzen
tussen regio's be'fnvloeden.
Het aanbod van de belangrijke mengvoedergrondstoffen wordt beschreven met behulp van "net excess supply"-functies. De prijselasticiteit van
het aanbod waarmee de EU wordt geconfronteerd wordt mede bepaald
door het aandeel van de EU mengvoederindustrie in de totale vraag naar
deze grondstoffen. Naarmate de EU een groter aandeel in de vraag heeft
zal de "net excess supply"-functie voor de EU, ceteris paribus, een geringere
prijselasticiteit vertonen. De prijselasticiteiten voor deze relaties zijn gebaseerd op een analyse van de "net excess supply"-functie en enkele veronderstellingen over de aanbodelasticiteiten van de grondstoffen en de prijselasticiteit van de vraag door afnemers buiten de EU-mengvoederindustrie.
Op grond van een gedetailleerde analyse van weekprijzen van verschillende graansoorten op regionaal niveau, blijkt dat het niveau van de marktprijzen in de tweede helft van de jaren tachtig in grote delen van de Unie in
sterke mate door de interventieprijzen wordt bepaald. Daarentegen is de
aansluiting bij de maandelijkse staffeling van de interventieprijs beperkt.
Een econometrische analyse van het graanareaal in het regionale bouwplan
laat zien dat de reactie van akkerbouwers op graanprijsverlagingen gering
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is. Deze zijn het laagst in de zuivere veehouderijgebieden (0,15) en de mediterrane regio's (0,28) en relatief het hoogst in de zuivere graangebieden
(0,62) en de gebieden met gemengde akkerbouw (0,61).
De toepassingen
Met behulp van het CCM-model zijn enkele beleidsscenario's voor de
EU-graansector doorgerekend en op hun mogelijke gevolgen onderzocht, te
weten: (1) voortzetting van het stabilisatorenbeleid; (2) het Mac Sharry-beleid en (3) een scenario waarbij ervan wordt uitgegaan dat de akkerbouwer
op een extensievere wijze graan gaat telen als gevolg van de lage graanprijzen onder het Mac Sharry-beleid.
De simulaties laten zien dat een voortzetting van het stabilisatorenbeleid zou hebben geleid tot een snel groeiend exportoverschot voor granen,
omdat de groei in de produktie niet wordt afgeremd en het verbruik slechts
beperkt toeneemt. Dit ondanks een reele graanprijsdaling van bijna 10% in
de periode 1992 tot en met 1995. De inkomens, in termen van netto toegevoegde waarde in de akkerbouwsector, zouden in alle regio's verder zijn
gedaald in de periode tot en met het oogstjaar 1995/96, uiteenlopend van
minder dan 1 % in Noordwest-Spanje tot 15% in Denemarken. De concurrentiepositie van de Nederlandse intensieve veehouderij zou weinig zijn
veranderd ten opzichte van de situatie in het basisjaar (1991/92). De uitgaven ten behoeve van het graanbeleid en die voor oliezaden en peulvruchten
zouden in reele termen licht zijn gestegen. Daartegenover staan besparingen voor de gebruikers van granen, andere akkerbouwprodukten en veevoeders van circa 6 miljard Ecu ten opzichte van het basisjaar.
Het Mac Sharry-beleid leidt volgens de modelsimulatie tot een afname
van de produktie en een forse toename van de interne afzet, waardoor het
exportoverschot voor granen wordt gehalveerd. Dit is een gevolg van de
aanzienlijke prijsdalingen voor granen (meer dan 30%) en de set-aside regeling. Hoewel in de simulatie rekening wordt gehouden met een slippageeffect van 20%, treedt er op het niveau van de EU nauwelijks of geen
slippage-effect op, omdat de braaklegging van gronden vooral plaatsvindt
in regio's met gemiddeld hogere opbrengsten per hectare. De inkomensontwikkeling in de akkerbouw kent onder het Mac Sharry-beleid een veel grotere differentiate dan bij voorzetting van het stabilisatorenbeleid. Zo blijven de inkomens in Zuid-Europa op niveau of stijgen zelfs, terwijl deze in de
zuivere graangebieden (Oost-Engeland en Midden-Frankrijk) aanzienlijk
dalen. De concurrentiepositie van de Nederlandse varkenssector verslechtert
onder het Mac Sharry-beleid evenals die van de vleeskuikensector. De positie van de leghennensector blijkt minder gevoelig voor de wijze waarop het
graanbeleid wordt ingericht. De budgetlasten voor de granen-, oliezadenen peulvruchtensector nemen aanzienlijk toe, terwijl de voordelen van de
gebruikers van akkerbouwprodukten en veevoeders toenemen tot circa 11
miljard Ecu ten opzichte van het basisjaar.
Wanneer de graanprijsdaling leidt tot een extensivering van de graanteelt in de Unie, dan zal dat vooral effect hebben op de omvang van het
exportoverschot voor granen. Gezien de afspraken in het kader van de
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GATT Uruguay-ronde, waarbij het de EU is toegestaan bepaalde hoeveelheden graan met subsidie te exporteren, zal dat vrijwel zeker leiden tot een
verlaging van het verplichte braakpercentage.
Modelresultaten, andere studies en de werkelijkheid
De uitkomsten van het Mac Sharry-scenario worden vergeleken met de
resultaten van een zestal andere studies op dit terrein. Voorts worden de
gerealiseerde cijfers van de eerste twee jaar van het Mac Sharry-beleid vergeleken met de modelresultaten.
Een vergelijking van de verschillende studies met de resultaten van dit
model voor wat betreft het graanaanbod is minder eenvoudig, vanwege de
uiteenlopende benaderingen. Toch blijkt dat ook in de studies van
Weindlmaier et al. (1983) en Folmer et al. (1995) de aanbodreactie van akkerbouwers op prijsverlagingen beperkt is. Dit wil zeggen dat ook aanzienlijke prijsverlagingen het graanaanbod niet sterk verminderen.
Aan de vraagzijde zijn de effecten van prijsverlaging uiteenlopend in
de verschillende studies. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verschillende
modellen die worden gehanteerd. De uitkomsten van deze studie komen
goed overeen met de resultaten in de studies van Weindlmaier et al. (1983)
en Folmer et al. (1995). In de laatste studie is ook de vergroting van de afzet
van granen door substitutie en door uitbreiding van de vraag naar krachtvoeders in lijn met de uitkomsten van het CCM-model. De studie van
Weindlmaier laat op dit punt een geringere substitutie zien, mogelijk vanwege het feit dat de studie betrekking heeft op een situatie in de EU-9
waarin het gebruik van substituten nog geringer was.
Een vergelijking van de gerealiseerde cijfers met de modelresultaten
toont aan dat het CCM-model de ontwikkelingen voor 1993/94 redelijk
heeft benaderd; zowel voor wat betreft de volumina als de prijzen. Dit ondanks de historisch gezien zeer grote veranderingen op de Europese graanen mengvoedergrondstoffenmarkt, omdat sinds de Tweede Wereldoorlog
dergelijke grote veranderingen in enkele maanden tijd niet meer zijn waargenomen. Voor 1994/95 constateren wij aanzienlijke afwijkingen. Deze zijn
vooral groot bij de afzet van granen en de prijzen van granen en andere
mengvoedergrondstoffen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de monétaire ontwikkelingen en anderzijds door de ontwikkelingen op de Europese
graanmarkt, als gevolg van het exportbeleid van de EU, waardoor de graanprijzen in de EU op een hoger niveau zijn gebleven.
Aandachtspunten voor toekomstig modelonderzoek
De vergelijking van de modelresultaten met de gerealiseerde waarden
geeft aan dat de uitkomsten van het reële model sterk kunnen afwijken
wanneer geen rekening wordt gehouden met monétaire ontwikkelingen.
De ontwikkeling van zowel inflatie als wisselkoersen en de effecten ervan
op het reële systeem verdient dan ook meer aandacht in het onderzoek.
Analyses op dit vlak zullen aan kracht winnen wanneer ze een algemeen
economische benadering weten te combineren met detail, omdat macroeconomische prijsindicatoren onvoldoende zeggen over de verandering van
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de economische positie van een sector, als gevolg van inflatie.
Het directe graanverbruik voor veevoeder is thans het grootste afzetkanaal voor granen in de EU. Gezien de te verwachten prijsontwikkelingen
voor granen, mag worden verwacht dat deze afzet verder zal toenemen.
Het vergroten van het inzicht in dit deel van de "markt" zal, gezien de omvang en te verwachten ontwikkeling, van belang zijn voor het te voeren
toekomstige graanbeleid. Een verdere analyse zal ook bijdragen aan een
betere gedragsmodellering voor dit deel van de afzet en daarmee tot een
beter begrip voor de ontwikkeling.
Het EU-graanbeleid in de toekomst
Het Mac Sharry-beleid biedt op de körte en middellange termijn soelaas voor de overschotproblematiek in de akkerbouwsector. Hoe duurzaam
die oplossing is, zal mede worden bepaald door de mate waarin de groei
van de kilogramopbrensten per hectare door het beleid wordt afgeremd.
Deze groei is thans lager dan in het midden van de jaren tachtig. Over het
verband tussen deze geringere groei en de ontwikkeling van de graanprijs
bestaat nog geen duidelijkheid.
Voortzetting van de groei in de hectareopbrengsten leidt wel haast
onvermijdelijk tot het uit produktie nemen van steeds grotere arealen landbouwgrond. Dat kan door het opvoeren van het braakpercentage, dan wel
door andere maatregelen grond te onttrekken aan de landbouw. Dit zal
kostbaar blijken te zijn en mogelijk ook op veel politieke weerstand stuiten.
De verwachting dat er op wat längere termijn wederom overschotten
ontstaan, is gebaseerd op de technologische ontwikkelingen zoals we die in
het verleden hebben ervaren. Als gevolg van een veranderde visie op het
milieu in de samenleving en mogelijk ook door economische ontwikkelingen kan de technologische ontwikkeling voor de körnende periode aanzienlijk afwijken van die in het verleden. Met het oog hierop zal het EU-landbouwbeleid er dan ook rekening mee moeten houden dat gronden die
thans als overtollig worden beschouwd, mogelijk op wat längere termijn
weer noodzakelijk zijn voor landbouwproduktie. Daarom zullen alle beleidsmaatregelen die gericht zijn op het uit produktie nemen van landbouwgronden, rekening moeten houden met een terugkeer van deze gronden in de landbouw en de daaraan verbonden kosten.
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SUMMARY

Motive
The changing position of the EU on the international grain market by
becoming a net exporter of cereals, has resulted in fast growing budget
outlays for the export of cereals since the beginning of the eighties. Other
exporting countries blamed the EU because of the negative impact on world
trade and cereal prices. From the mid eighties onwards the EU cereal policy
has aimed for a slowing down of the growth in the cereal production and
an increase of the internal demand. This policy influences on the one hand
the inomes of arable farmers and on the other hand it affects the competitive position of the intensive livestock sectors in the EU. Both aspects of the
policy can be analysed with the help of the Cereal and Compound Feed Raw
material Market Model (CCM-model).
The model
The CCM-model is a regionalized multi-commodity-model for the EU12 cereal and compound feed raw material market. The development and
use of commodity models for the analyses and forecasting of commodity
markets, during the last two decades, has resulted in a distinct area of economic analysis. This development has been stimulated by recognition that
international commodity markets affect the macro economic performance
of national economies. Agricultural commodity markets are often characterized by the interference of government, which affects not only the agricultural sector itself but also trade and industries related to those commodities.
Among other reasons this has created interest for economic analyses, which
improve insights into the effects that policies may have on different interest
groups and governments. Furthermore there is a general trend in the application of economics, stimulated by the availability of advanced software and
automated data sets, that economic theories and ideas are formalized in
economic models.
Commodity models can be distinguished in many ways, among others:
the aim of the model, the commodity, the market structure, the time span,
the span of space and the methodology used. The CCM-model is characterized as a partial equilibrium model for the medium term. It is a multi
commodity-model with a hybrid character, because of methods used: programming as well as econometric techniques. The demand for compound
feed raw material is simulated with the help of linear programming models.
The specifications of the models are close to the formulation practices in the
Dutch compound feed industry. The demand for cereals for human consumption, industrial usage and direct feed on the farm is modelled with
simple demand functions after a Stone model (Deaton and Muellbauer,
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