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1. Inleiding
In talrijke sektoren van deNederlandse landbouw speelt deexport een belangrijke rol.De
Nederlandse export van landbouwprodukten bedroeg in het oogstjaar 1973/74
11,8miljard gulden. Het isdan ook niet verwonderlijk dat deinkomsten van agrarisch
Nederland zeergevoeligzijn voor veranderingen in wisselkoersen. Een recent voorbeeld is
deachteruitgang in deNederlandse hammenexport naar de Verenigde Staten,die onder
meer veroorzaakt werd door dekoersdaling van dedollar. Veranderingen in wisselkoersen
hebben exportinkomsten van bepaalde landen soms zelfs zo benadeeld, dat de overheid de
landbouwfinancieelmoeststeunen.Zowerdbijvoorbeeld doordeAustralische regering
in 1967aan producenten van primaire goederen financiële ondersteuning geboden om
inkomensdalingentecompenserendievoortvloeiden uitdedevaluatievanhet Engelspond.1'
MetnamebijNederlandsetuinbouwprodukten isdeexport zeeraanzienlijk enzijnde
financiëleopbrengstenduszeergevoeligvoorveranderingen inwisselkoersen.Dezegevoeligheidwillenwijvooreenaantal belangrijke groentegewassen,komkommer,slaen tomaat,
nader onderzoeken. Het volgendeverslagover dit onderzoek isalsvolgt opgebouwd.
Eerst zaleen aantal algemenegevolgen van koersschommelingen voordeexport van
Nederlandse groenten worden belicht. Daarna wordt een algemeen kader ontwikkeld om
het effect van koersschommelingen tebestuderen. Het effect van koersschommelingen op
exportinkomsten wordt vervolgens in het bijzonder bestudeerd voor deprodukten komkommer,sla en tomaat. Hiertoe wordt eerst een econometrisch model voorde verklaring
vandeNederlandseexport enexportprijzen vankomkommer,slaentomaat geschat;de
analyse beperkt zich hierbij tot dewinter en het voorjaar. De geschatte modellen worden
vervolgens benut om het korte termijn effect van veranderingen in wisselkoersen temeten.
Hierbijwordtervanuitgegaandatveranderinginwisselkoersen,bijoverigensgelijk blijvende
omstandigheden, alseen prijsverandering mag worden beschouwd.
Men mag aannemen dat het effect van veranderende wisselkoersen vooral inde landbouw
over korte en lange termijn verschilt. Op korte termijn isdeproduktie eengegeven grootheid en moet deaanpassing aan veranderende wisselkoersen vooral in verschuiving van de
exportwordengevonden.Oplangetermijn kunnen koersveranderingen leidentot structurele
veranderingen in deproduktie van export- en importland. Dezelange termijninvloed zal
om redenen genoemd in 3.2.3.niet indebeschouwingen worden betrokken.
Heteffect vanveranderingen in wisselkoersen opdeexport hangt tevensafvan de structuur
van deafzetorganisatie, zoals bijvoorbeeld despecialisatie van dehandel op bepaalde
markten endewijze van afrekenen. Dezepunten zullen slechtskwalitatief worden
aangestipt.

2.Algemeneaspectenvandeinvloedvanveranderingen inwisselkoersen opdeexportinkomstenuittuinbouwprodukten
Debetekenisvanwisselkoersen voordeexportinkomsten uit Nederlandse tuinbouwprodukten blijkt uitdetoenemendevariabiliteit vanwisselkoersen tenopzichtevan landen
waarheen enwaaruit tuinbouwprodukten worden geëxporteerd. Tabel 1 geeft een beeld van
detrendmatigeveranderingen indezewisselkoersen entevensvandevariatiehierinvan
maand tot maand.

" Campbell, K. O., Agricultural Marketing and Prices, Melbourne 1973,pp. 148.
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Tabel1
Hetjaarlijks gemiddeldevanendevariatiecoëfficiënt vandemaandelijkse wisselkoersen vandegulden
ten opzichtevandeDuitseMark(D.M.),deFranseFranc(Fr.),hetEngelsPond,(£)endeItaliaanse
Lire(Lire).1»
jaar
1966
1970
1971
1972
1973
1974

gld/100D.M.
G
V.C.

gld/100Fr.
G
V.C.

G

V.C.

gld/10000Lire
G
V.C.

90,52
99,18
100,38
100,66
104,83
103,92

73,67
65,43
63,42
63,50
62,78
55,90

10,11
8,66
8,54
8,02
6,85
6,28

0,0027
0,0084
0,0176
0,0371
0,0702
0,0260

58,00
57,60
56,53
55,04
48,05
41,38

0,0036
0,0041
0,0119
0,0048
0,0288
0,0125

0,0043
0,0033
0,0296
0,0113
0,0272
0,0240

—
0,0054
0,0219
0,0075
0,0689
0,0446

G =gemiddeldemaandelijkse wisselkoersen.
V.C.=variatie coefficient.
" Basisgegevensontleendaan: Deofficiële prijscourant vandeVerenigingvoordeeffectenhandel.
Maandstatistiek financiewezenC.B.S.

Hetblijkt datdekoersvandeNederlandseguldenoverdeperiode 1966-1974tenopzichte
vandevalutainhetbelangrijkste exportgebied,deDuitseMark,systematisch isgedaald van
90,5gld.naar 103,92gld.per 100DuitseMarken.Daarentegen blijkt deNederlandse
gulden tenopzichtevananderevoordeexportvangroenten belangrijke valuta,zoalshet
EngelsPond,deItaliaanseLireendeFranseFranc,aanzienlijk inwaardetezijngestegen.
Detoenemendevariatievanwisselkoersenopkortetermijn blijkt uitdeperjaar berekende
variatiecoëfïïciënten intabel 1.Zobedraagtdezevariatiecoëfficiënt voordekoersvande
guldentenopzichtevanhet EngelsPondin 19740,026,tegenover0,0027in 1966. Deze
schommelingen inwisselkoersen makendeexportmarkt opkortetermijn minder doorzichtig.VooreenNederlandseexporteurzijndegevolgenvandergelijke koersschommelingen
nogindringender,indieneendalingoptreedt tussenhetmoment,waaropdeexporteur
departijaandeNederlandseveilingkooptenhetogenblikwaarophijdebetalingvanzijn
buitenlandseklant ontvangt.Hethieruit voortvloeiend risicodrukt dan op degroothandelsmarge.Hetneemtuiteraard toe,naarmatevooreentransactiedeperiodetussenhet
moment vanbetalingaandeveilingenhetmoment vanbetalingdoordebuitenlandse
afnemer groterwordt.
Tabel2
DeNederlandse uitvoervantuinbouwprodukten intotaalenverbijzonderd naardegebieden E.E.G.,
Verenigd Koninkrijk (V.K.)enWest-Duitsland (W.D.)

minkg

1971
mingld

minkg

1972
mingld

minkg

1973
mingld

Versegroenten

Totaal
E.E.G.
V.K.
W.D.

1097
987
108
736

1002
908
124
699

1151
1022
108
758

1046
947
119
732

1200
1070
89
796

1230
1103
116
852

Versfruit

Totaal
E.E.G.
V.K.
W.D.

137
128
4
98

125
116
4
91

174
146
3
101

156
138
3
101

151
126
11
84

164
143
11
98

Sierteeltprodukten

Totaal
W.D.
V.K.

192
94
16

1040
557
72

215
109
14

1182
661
68

247
127
18

1361
757
90

1776

2683

1934

2963

2062

3448

Totaal tuinbouw

Bron.Landbouweconomisch Instituut,Tuinbouwcijfers 1975,DenHaag,p.82e.v.
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Devastgesteldevariatieinwisselkoersen maaktduidelijk datkoerswisselingen thansvan
grotebetekeniszijn voordeexport-inkomsten uittuinbouwprodukten. Dezebetekenis
wordtnogduidelijker uitdeexportomvang.Tabel2geeft hiervaneenbeeld.Zo bedroegen
deexportinkomsten voortuinbouwprodukten 2,7miljard guldenin 1971 en3,4miljard
gulden in 1973. Uit tabel 2blijkt dat de Nederlandse export van groenten in hoge mate op
E.G.-landengerichtis,inhetbijzonder opWest-Duitsland.Bijveelprodukten ishet
VerenigdKoninkrijk eentweedebelangrijke importeur.Deopbrengst uitdeNederlandse
export vantuinbouwprodukten zaldusinsterkematedeinvloedvankoerswisselingen ten
opzichtevanlaatstgenoemde tweelandenondervinden.Bijsierteeltprodukten isde afhankelijkheid vandezelandenkleinerwegenseengroterespreidingvandeexportovereen
aantal landen.
Degeschetsteexportsituatievoortuinbouwprodukten geldtook voordegroenten komkommer,slaentomaat,waaropwijinhetvolgendeonsonderzoek willenrichten(tabel3).

Tabel 3
DeNederlandseuitvoervaneenaantal kasgroenten intotaal enverbijzonderd naar hetVerenigd
Koninkrijk (V.K.)enWest-Duitsland(W.D.)
1971
minkg
mingld

1972
minkg
mingld

1973
minkg
mingld

Komkommer

Totaal
V.K.
W.D.

164
11
138

166
16
132

196
11
165

173
15
136

192
12
162

192
16
155

Sla

Totaal
V.K.
W.D.

98
10
77

165
22
121

93
' 7
76

153
18
117

96
9
74

168
21
122

Tomaat

Totaal
V.K.
W.D.

297
42
213

413
68
283

317
42
222

433
64
295

297
26
229

445
47
324

Bron:Landbouweconomisch Instituut,Tuinbouwcijfers 1975,Den Haag p.83e.v.

Eengroveindruk vandebetekenisvan wisselkoersveranderingen voor de export-inkomsten
uitdezeprodukten kanwordenafgeleid uithetfeitdatdeexportvankomkommer,slaen
tomaat in 1973 naar hetVerenigd Koninkrijk geschieddebijeenkoersvanhet Pond die
ca.15%lagerlagdaninhetvoorgaandejaar.Deinvloed vaneenkoerswisseling,zeker
vaneenstructureledalingofstijging,opdeexport-inkomsten vandezeprodukten isechter
inbeginselzeercomplex.Vooraleerheteffect vankoerswisselingen opkortetermijn bij
komkommer,slaentomaatnaderteonderzoeken,willenwijdaarom inparagraaf 3 een
algemeenkadervandemogelijke invloedenvan wisselkoersveranderingen aandeorde
stellen.

3.Degevolgenvanwisselkoersveranderingen voordeexport:eenalgemeenkader
Degevolgendiedeexport alsgevolgvankoerswisselingen ondergaat,willenwijonderscheiden indirecteenindirectegevolgen.
3.1.Directegevolgen
Indienineenlanddekoersvandevalutadaalt entevensdeprijsvaneenbepaald
importprodukt ophetzelfde niveaublijft, wordtdezeprijs indevalutavanhet exportland
lager.Hetexportland zaldaninzijn valutagemetenminderinkomstenverwerven uit
eenzelfdegeëxporteerde hoeveelheid.
3.2. Indirectegevolgen.
Deexportkanzichaankoersveranderingen aanpassendoor uitbreidingofinkrimpingmet
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alsvermoedelijk gevolgstabiliseringvandeprijsopeennieuwevenwichtsniveau.Oplangere
termijn kunnentevensproducenten inhetexportland eneventueleproducenten inhet
importland hunproduktie wijzigen en langsdieweghetprijs- en exportniveau beïnvloeden.
Menzalzoweldirectealsindirectegevolgenmoeten bestuderen omhettotaleeffect van
koerswisselingen tekunnen beoordelen.Watbetreft deindirectegevolgen zijndevolgende
punten vanbelang.
3.2.1.Metingvandeindirectegevolgenwordtbemoeilijktdooreengrootaantalexport-en
importlanden
Indepraktijk bestaat ergeen marktsituatie met één exportland enéén importland. Meestal
wordt vanuitéénexportland aan meerimportlanden geleverd,terwijl importlanden een
bepaald produkt meestaluitmeerexportlanden betrekken.Zoworden Nederlandse
tomaten vooralnaar West-Duitsland,naarhetVerenigd Koninkrijk eninbeperkteremate
naar een aantal andere E.G.-landen geëxporteerd, terwijl deCanarische eilanden, Spanje en
Marokkoooknaareengroot aantalvandezelandentomaten uitvoeren.

Inbeginselzijndusbijeensituatiemetmexportlanden ennimportlanden mxnkoersverhoudingen vanbetekenisvoordebestuderingvandeexportstromen.Indepraktijk
kentiederexportland echtereenspecialisatieopeenbeperkt aantalimportgebieden waardoormennnietzeergrootzijn.Welzullenmogelijk bijaanmerkelijke wijzigingen in
wisselkoersen weertraditioneel niet benutteafzetgebieden inhetexportbeleid worden
betrokken.
3.2.2. Demarktengevormddoordeexport-en importlandenzijnvaakondoorzichtig,waardoor
reactiesopwisselkoersveranderingennietofvertraagdwordendoorgevoerd.
Bijgroentenzijn fricties inhetmarktverkeer,dieeventueleverschuivingenindeafzet
kunnenvertragen,ondermeerdevolgende.
(a)Handelsondernemingen ineenbepaald exportland,bijvoorbeeld Nederland,zijn
gespecialiseerd opéénexportland,bijvoorbeeld West-Duitsland.Zijzijn uitdien hoofde
minderflexibel bijdeverschuivingvanhuntransactiesnaaranderelanden,indien veranderendewisselkoersen hiertoeaanleidingzouden geven.Zo wastot het begin der 70'erjaren
eenaantal Nederlandseexporteursvangroenten gespecialiseerd ophetVerenigd Koninkrijk. Dezespecialisatievanhandelsondernemingen isnadien verminderdwaardoorin
beginseleenflexibeler aanpassingaankoerswisselingen mogelijk isgeworden.
(b)Inhoeverreeenexport-handelaar bijveranderingen inwisselkoersen zijnexportenniet
zalverschuiven wordtmedebepaalddoordematewaarinhijinstaat iseventueleverliezen
alsgevolgvanveranderendewisselkoersen opdeproducenten aftewentelen.Voor
Nederland zoudit laatste betekenen dat deexporteur bij een ongunstige koersontwikkeling
tegenlagereprijzen opdeveilingzoukunnen inkopen.Bijdeongunstige koersontwikkelingvanhetEngelsPond indelaatstejaren kondeNederlandsegroente-exporteur dit
prijsverlies vermoedelijk nietdooreenlagereveilingprijs opdetuinderafwentelen omdat
metdekoersdaling vanhetPonddekoersvandeDuitseMark steegtenopzichtevande
Nederlandsegulden,hetgeeninbeginseleenprijsstimulerendeinvloedophet Nederlandse
produkt had.
(c)Aanpassingvanexportstromen aankoersveranderingen kanopkortetermijn worden
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bemoeilijkt doordegebruikelijke wijzevanafrekening. Zokomt hetvoordateenNederlandseexporteurvaneenpartijgroenten naarhetVerenigd Koninkrijk binnentiendagen na
aankoopdeveilingbetaalt,terwijl deafnemer inhetVerenigd Koninkrijk dezeexporteur
pasna6à7wekenbetaalt.Opdevaluta-termijnmarkt indekken tegenmogelijkekoersveranderingen indezeperiodeofanticiperen opmogelijkekoersveranderingen bijhetvaststellenvandeexportprijs kunnenditprobleem verminderen.
3.2.3.Delangetermijn-invloedvan veranderendewisselkoersenopdestructuurvan deproduktie
ismoeilijkaftezonderen.
Hetlangetermijn-effect vankoersveranderingen opdeproduktiekomt inbeginselinde
prijselasticiteit vanhetaanbod tot uitdrukking;Dit lange termijn-effect van wisselkoersen is
vooréénprodukt vaakmoeilijk aftezonderen omdat hetinbeginselbezienmoetworden
inhetkadervandeprijzen vanallerelevanteprodukten,diedoor valutaschommelingen
worden beïnvloed.
Dergelijke structureleveranderingen indeproduktiealsgevolgvanpermanenteveranderingen inwisselkoersen hebbenbovendien vaak eenweinigsystematisch karakter. Zij
verschillen indiverseperioden immersaanzienlijk doordat meteenzelfde kwantitatieve
veranderinginwisselkoerszeerverschillendestructuurmaatregelen van overheid en bedrijfslevengepaard kunnen gaan.Zoalsreedswerdopgemerkt,zalinhetvolgendedezelange
termijn invloedopdeproduktievankomkommer,slaentomaat niet naderworden
onderzocht.

4.Eeneconometrische analysevandeontwikkelingen inexportprijs en geëxporteerde
hoeveelheidbijdeNederlandsegroentenkomkommer,slaentomaat.
DeNederlandseproduktievankomkommer,slaentomaat wordt vooreengroot gedeelte
geëxporteerd naarWest-Duitsland,terwijl ook hetVerenigd Koninkrijk, metnamevoor
tomaat,eenbelangrijk afnemeris(zietabel3).Eenaantalandere Europeselanden importeren
uitNederland kleinerehoeveelheden vandezegroenten.Wijwillennueenmodelschatten
voordeverklaringvandeNederlandseexportprijs endeNederlandseexport voorWestDuitslandenhetVerenigd Koninkrijk omhiermeehetkortetermijn effect vankoersveranderingen tekwantificeren.Tevenszalomdieredendemogelijke verschuivingbinnen
deNederlandseexportvandezeprodukten enbinnen dieuit concurrerende landen,zoalsde
Canarischeeilanden,wordenonderzocht in5.
Dit onderzoek wordtvoorkomkommer verricht overdemaanden maart t/mmei,voor
tomaat overdemaanden aprilt/mjunienvoorslaoverdemaanden decembert/mapril.
Indezemaanden heeft Nederland duidelijke concurrenten indeexportmarkten,WestDuitsland enhetVerenigd Koninkrijk.
4.1.Eenmodelvoordeverklaringvandeexportprijsen vandeexportbijNederlandse
komkommer,sla en tomaat.
4.1.1. Hypothese
Wijveronderstellen dathetvolgendemodelvoorNederlandsekomkommer,slaen tomaat
eenverklaringkan biedenvandeexportprijs envandeuitvoer.
Model 1
PN-D=fi(EN-D,Io-D>QD.T,Te)
E N - D = f2(QN.E N -o, PN-D)

(1)
(2)

Alsalternatief van(1)en(2)wordthetvolgendmodel voorgesteld.
Model2
P N _ D= f3(EN-D,Io-D,QD,T,Te)
E N - D = f4(QN,EN-o,Qc-D)
metalsendogenevariabelen:
P N _ D :deexportprijs franco grensWest-Duitsland inguldenperkg.gedefleerd doorde

51

(3)
(4)

prijsindex voordekostenvanlevensonderhoud (1969=100)
EN_D:deexportvanhetNederlandsprodukt naarWest-Duitsland inkg.perhoofd der
bevolking
enexogenevariabelen
Q N : deNederlandseproduktieinkg.perhoofd der bevolking
Q D : deWestduitseproduktieinkg.perhoofd derbevolking
Io-D: deWestduitseimport uitanderelandendanNederland inkg.perhoofd der
bevolking
E N _ 0 : deNederlandseexportnaaranderelandendan West-Duitsland inkg.per hoofd
der bevolking
QC-D' hetmetdeNederlandseexportconcurrerendeaanbod indeWestduitsemarktper
hoofd derbevolking(Qc-D= QD+ IO- D)>nkg.
T:
Trend, 1966= 10,1967= 11...
Te: gemiddeldedagtemperatuur indeBiltpermaand
Q K : deproduktievandeKanaal-eilanden inkg.perhoofd vandebevolkinginhet
Verenigd Koninkrijk.
Eenzelfde modelisopgesteldvoor hetVerenigd Koninkrijk. Hetsubscript DvoorWestDuitsland isdaarbij vervangen door B.Hierbij isinprijsvergelijking (3)voor tomaat bij het
Verenigd Koninkrijk deproduktievandeKanaaleilanden alsverklarende variabele
opgenomen indeplaatsvandeEngelseproduktie.
Toelichtingopmodellen
Model1, vergelijkingen(1) en (2)
Deveronderstellingen,dieaanditmodel tengrondslagliggen,zijndevolgende.
Prijsvergelijking (1)
- deexportprijs daalt,bijoverigensgelijkeomstandigheden,alsdeNederlandseexport
toeneemt.
- eentoenamevandeimport uitanderelanden danNederland ofeentoenamevande
Westduitseproduktie heeft eendalingvandeNederlandseexportprijs totgevolg.Deze
invloedverschiltmogelijk vandievandeNederlandseexportdoorverschillen inkwaliteit
ofdooreenanderemarktbewerking vandezeconcurrenten.
- deexportprijs zal,bijoverigensgelijk blijvendeomstandigheden,stijgen indienhet
inkomen perhoofd inhetimportland toeneemt enindientevensde inkomenselasticiteit
positief is.Tendeleinsamenhangmettrendmatigeinkomensgroei voltrekken zichtrendmatigeveranderingenindeverbruiksgewoonten die,bijoverigensgelijkblijvende omstandigheden,invloedopdeprijsuitoefenen. Hetgezamenlijk effect van dezeinkomensgroei envan
veranderingen inverbruiksgewoonten wordt uitgedrukt ineentrendvariabele.Opnamevan
inkomen alsvariabelenaastdezetrend blijft achterwegeomhetschattingsprobleem van
multicollineariteitbijtrend eninkomen tevermijden. Afwezigheid vaninkomen alsverklarendevariabelelijkt indezeanalysegeenernstigprobleem omdat hetteschatten model
nietdientomdelangetermijn invloeden alsgevolgvaninkomensveranderingen temeten,
maaromhetkortetermijn effect vanveranderendewisselkoersen teschatten.
- temperatuur isalsverklarendevariabeleopgenomen,omdat welwordtgesteld,datde
dagelijksetemperatuurdevraagnaarkasgroenten beïnvloedt.Introduktievandevariabele
temperatuur lijkt inditopzichttemeervanbelang,omdat schattingvanhetmodelmet
maandgegevensoverdeperiodedecember t/mjuni wordt doorgevoerd. Immerstussen deze
maanden doenzichaanzienlijke temperatuursverschillen voor.
Vergelijking(2)
- deexportnaarWest-Duitsland wordt positief beïnvloed doordegroottevandeNederlandseproduktie.
- alsdeNederlandseexportnaaroverigelandendan West-Duitsland groter wordt,heeft dit
eennegatieveinvloedopdeexportnaar West-Duitsland.
- deNederlandseexport naarWest-Duitsland zaltoenemen alshetprijsniveau inditland
toeneemt.
Model2,vergelijkingen (3) en (4)
Despecificatie vandevergelijkingen (1)en(2)houdt indatexport enexportprijs inter-
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dependent zijn. Medeopgrond van deschattingsresultaten voor devergelijkingen (1)en(2)
iseenalternatief modelgeformuleerd voordeverklaringvanexportenexportprijs inde
vergelijkingen (3)en(4),waarbij(3)= (1).Vergelijking(4)verschiltvan(2)doordat PN_Dis
vervangendoor QC-DVergelijking (4)
Deexportissterkafhankelijk vandeomvangvandeNederlandseproduktie.Immers
alsinNederland meertomaten,slaofkomkommerswordengeproduceerd zaldeze
produktie-toename moetenwordengeëxporteerd opgrond vandebeperkteopnamecapaciteit vandebinnenlandse markt. Het prijsniveau in West-Duitsland zal opde omvang
vandeNederlandseexportverhoudingsgewijs weiniginvloeduitoefenen. Welzaldeexport
naarWest-Duitsland medebeïnvloed worden doordeNederlandse exportmogelijkheden
naaranderelanden.Tevenswordtverondersteld datdeconcurrentie uitanderelanden
invloeduitoefent opdeNederlandse exportmogelijkheden.
4.1.2.Statistischespecificatievandemodellen 1 en 2
Model1
Erwordt verondersteld, dat defuncties (1)en(2)lineair zijn.Tevens wordt aangenomen dat
dewaardevanPN_DenEN_Dbehalvedoor fi ( )enf2 ( )door eentoevalsterm, e,worden
beïnvloed,dienormaalverdeeldisenwaarvandeverwachtingswaarde gelijk isaannul:
P N - D= fi ( )+ei,E N _ D=f2 ( )+e2.Desimultanevergelijkingen (1)en(2)zijn overgeïdentificeerd enfi ( ),f2( )zijndaarom geschatmetbehulpvan demethode der kleinste
kwadraten intweeronden.
Model2
Erwordt verondersteld,datdefuncties (3)en(4)lineairzijn.Tevenswordt aangenomen
dat PN_oenEN_Dbehalvedoorf3( )enf4( )bepaald wordendooreentoevalsterm,e,
dienormaal verdeeld iseneenverwachtingswaarde heeft diegelijk isaan nul: P N - D= f3 ( )
+e3,EN_D=f4 ( )+e4.Model 2isrecursief enf3 ( )enf4( )zijn om die reden geschat
metdemethodevandekleinste kwadraten.
4.2. Gegevens
Defuncties f, ( )totenmetf4( )zijngeschatopbasisvanmaandgegevensoverde
periode 1966-1974enwelvoorkomkommer overdemaanden maart t/m mei,voor tomaat
overdemaanden april t/mjuni voor sla over demaanden december t/m april.De eenheden
waarin devariabelen zijngemetenzijn reedsonder4.1.vermeld.Destatistischebron,ook
voordevariabelen uitparagraaf 5,wordt hieronder vermeld:
Prijsindexkostenvanlevensonderhoud Nederland:Maandschrift C.B.S.
„
„
„
„
„
W-Duitsland: Eurostat AlgemeneStatistiek1'
„
„
„
„
„
Ver.Koninkrijk: Eurostat AlgemeneStatistiek
Bevolking Nederland:Maandschrift C.B.S.
„
W-Duitsland:AlgemeneStatistiek Eurostat
„
Ver.Koninkrijk:AlgemeneStatistiek Eurostat
Nederlandseexport naar West-Duitsland,Ver.Koninkrijk enoverigelanden:Maandstatistiek BuitenlandseHandelC.B.S.
Nederlandseexport-prijs West-Duitsland enVer.Koninkrijk: Maandstatistiek Buitenlandse
HandelC.B.S.
Produktie Nederland:Centraal BureauvandeTuinbouwveilingen
„
West-Duitsland:CentraalBureauvandeTuinbouwveilingen
„
Ver.Koninkrijk:Centraal Bureauvande Tuinbouwveilingen

" Bureau voorde Statistiek derEuropese Gemeenschappen.
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Produktie Kanaal-eilanden:Centraal Bureauvande Tuinbouwveilingen
Import West-Duitsland uitCanarischeeilanden:Monat StatistikdesAussenhandels,
StatistischesBundesamt Wiesbaden;
Importprijs West-Duitsland uitCanarischeeilanden:Monat Statistik desAussenhandels,
StatistischesBundesamt Wiesbaden;
Import West-Duitsland uitSpanje: Monat Statistik desAussenhandels,Statistisches
Bundesamt Wiesbaden;
Importprijs West-Duitsland uitSpanje: Monat Statistik desAussenhandels,Statistisches
Bundesamt Wiesbaden;
Import Ver.Koninkrijk uit Canarische Eilanden: Fruit Intelligence OverseasTrade United
Kingdom,Central Statistical Office;
Importprijs Ver.Koninkrijk uitCanarischeEilanden:Fruit IntelligenceOverseasTrade
United Kingdom,Central Statistical Office;
ImportVer.Koninkrijk uitSpanje:Fruit IntelligenceOverseasTrade United Kingdom;
ImportprijsVer.Koninkrijk uitSpanje: Fruit IntelligenceOverseasTrade United Kingdom;
Totaleimport Ver.Koninkrijk: Fruit Intelligence OverseasTrade United Kingdom;
Totaleimport West-Duitsland:Monat Statistik desAussenhandels,Statistisches Bundesamt
Wiesbaden;
Gemiddeldedagtemperatuur indeBilt:K.N.M.I.tedeBilt.
4.3. Schattingsresultaten
4.3.1. Schattingvan Model1, vergelijkingen (1) en (2)
Deschattingvanmodel 1 metbehulpvandemethodederkleinstekwadraten intweeronden
lietinvergelijking (2)een significant negatieve invloed van P N _ D op E N _ Dzien.Wij kunnen
ditnietverklarenvanuitdegesteldehypotheseten aanzienvanvergelijking(2).Wijvermoedenveeleerdatdezenegatieveinvloedhetgevolgisvandeoverwegendebetekenisvan
hetverschijnsel vandalendeprijzen bijtoenamevandeexport en omgekeerd. De zuigkracht
vandeprijsinWest-Duitsland opdeNederlandseexportnaar West-Duitsland lijkt dus
vergeleken metdestuwkracht vandeNederlandseproduktievanondergeschiktebetekenis.
Hieruit concluderen wijdatdehypothesevan hetrecursief Model 2,vergelijkingen (3)en(4),
realistischeris.Wijzullendan ookdeverdereverslaggevingoverde schattingsresultaten
beperken tot Model2.
4.3.2. Schatting vanModel2,vergelijkingen (3) en (4)
Komkommerindeperiodemaart t/mmei 1966-19742'
West-Duitsland
PN_D= 1,58345 - 1,62722EN_D- 0,31338I 0 - D+ 0,18543Q D
(-5,08399)
(-0,28711)
(0,09593)
- 0,00981T+ 0,01183Te
(-0,83536) (0,99655)
E N - D = -0,02769 + 0,13517QN- 0,01499E N - 0 + 0,56822 Q c - D
(14,80388) (-0,26120)
(1,72363)

R2 = 0,86,D.W.= 2,17

R2= 0,93,D.W.= 2,11
VerenigdKoninkrijk
PN_e= 2,15470+ 7,07454E N .B+ 4,20624I 0 -B- 0,48347QB +
(2,02099)
(0,36581)
(-0,24551)
- 0,05042T- 0,02626Te
(-1,69994) (-2,02729)
E N - B= 0,02988+ 0,00174Q N- 0,00419E N - 0 + 0,03007 Q c - B
(0,28442) (-0,42869)
(0,28740)

R2 = 0,65,D.W.= 1,82

R2 = 0,01,D.W.= 1,74
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De waarden tussen haakjes zijndegevonden t-waarden.
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Tomaatindeperiodeaprilt/mjuni 1966t/m 19743)
West-Duitsland
P N - D = 2,03475- 2,16076E N _ D - 4,53620I 0 - D - 0,80816Q D +
(-3,92688)
(-2,31722)
(-0,46655)
+ 0,02036T+ 0,07436Te
(0,60780) (+2,01877)
E N - D = - 0,06692+ 0,13439QN- 0,12416E N _ 0+ 1,22727Q C : D
(4,90821) (-1,38531)
(4,73510)

R2 = 0,82,D.W.= 1,77

R2 = 0,94,D.W.= 1,80
VerenigdKoninkrijk
P N - B = 5,58769- 1,68175EN_B- 2,43923I 0 - B - 6,31190QK +
(-0,59020)
(-1,01970)
(-2,30171)
- 0,12706T- 0,02237Te
(-3,33546) (-0,40793)
E N -B = 0,07367+0,04494QN-0,00637 E N _ 0 - 0,29391Q C _ B
(10,18615) (-1,13980)
(-3,85930)

R2 = 0,63,D.W.= 2,08

R2 = 0,98,D.W.= 1,63
Sla indeperiodedecembert/m april 1966t/m 1974.*'
West-Duitsland
PN_D= 2,53525-5,29511E N _ D -0,18029 Io-D+10,52205 Q D +
(-2,83211)
(-0,08341)
(1,82724)
- 0,01495T- 0,01265Te
(-0,53817) (-0,47397)
E N _ D= 0,00440+ 0,14545QN- 0,12009E N _ 0+ 0,42604 Q c - D
(12,07819) (-1,99594)
(3,37829)

R2 = 0,47,D.W.= 1,74

R2= 0,91,D.W.= 1,83
VerenigdKoninkrijk
PN_e- 3,20307- 0,87189EN_B+ 23,62885I 0 - B - 0,64378 QB +
(-0,20128)
(0,88585) (-0,97727)
- 0,066718T- 0,039890Te
(-1,74642) (-2,52062)
EB= 0,03669+ 0,01930QN- 0,03169 E N _ 0 - 0,02657 Q c -„
(1,44497) (-2,39865)
(-0,73126)

R2 = 0,35,D.W.= 1,82

R2 = 0,29,D.W.= 1,99
4.3.3. Discussie van deschattingsresultaten van Model2
Deschattingsresultatenvoordedriegroententonenveelovereenkomst.Wijwillen hieropin
het kort commentaarleveren.

a DemodellenvoordeWestduitsemarkt.
a.l Vergelijking (3), diedeexport-prijs verklaart.
a.1.1. DeNederlandseexportheeft eenstatistisch significant negatieveinvloedopdeexportprijs."Ditstemtovereenmetdehypothesedatexportvergrotingeenexportprijsverlaging
totgevolgheeft.

" De waardentussen haakjes zijndegevondent-waarden.
*'De waardentussenhaakjes zijndegevondent-waarden.
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Statistischsignificant wordtverstaanalssignificant bijeenonbetrouwbaarheid van 5%.
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a.1.2 Decoëfficiënt van detrend heeft voor tomaat een positief teken en voor komkommer
enslaeennegatieftaken.Hijisechterbijgeenenkel produkt statistisch significant. Men kan
dus niet besluiten tot een positieve ofnegatieve ontwikkeling indeexportprijs van deze
kasgroenten alsgevolgvan inkomenstoename ofvan veranderende verbruiksgewoonten in
het importland.
a.1.3 Deimport uit overige exportlanden blijkt een negatieveinvloed opde Nederlandse
exportprijs tehebben. Dezeisbijtomaat statistisch significant en bovendien zogroot dat
van duidelijke concurrentie tussen Nederlandse enoverige import-tomaten opde WestDuitse markt magworden gesproken. Bijsla enkomkommer zijn dezecoëfficiënten ook
negatief,maar niet statistisch betrouwbaar. Bijdezetweeprodukten isdus onvoldoende
aanwijzing vooreensterkeconcurrentievanandereexporteursnaar West-Duitsland overde
onderzochte periode.
a.1.4 Ook het effect van temperatuursinvloeden isduidelijker bijtomaat dan bij
komkommer ensla.Bijdelaatstgenoemde produkten isdetemperatuursinvloed respectievelijkpositiefennegatief,maarwijktinbeidegevallennietstatistischbetrouwbaarvannulaf.
a.2 Vergelijking (4), diedeexportverklaart.
a.2.1 Vooralleonderzochteprodukten blijkt deexportnaarWest-Duitsland zeersterk
afhankelijk van deomvangvandeNederlandseproduktie.
a.2.2 Decoëfficiënt vandeexportnaar overigelandenheeft hetverwachtenegatief teken,
hetgeen inperkingvandeNederlandseexport bijgroeivandeexportnaar overigelanden
inhoudt.Echteralleenbijslawijktdezecoëfficiënt statistisch betrouwbaar afvannul.
a.2.3 Erisindeperiode 1966-74geenduidelijk remmendeinvloed vandeWestduitse
import uitanderelanden opdeNederlandse export naar West-Duitsland: decoëfficiënt van
Q c _Disvooralleprodukten positiefenvoortomaten zelfsstatistisch significant. Ondanks
deprijs-drukkende werking,vanzoweldeexport uitNederland alsdieuitandereconcurrerendelanden,isvanduidelijke aanpassingvandeNederlandseexport aandeoverige
export,ofomgekeerd,geensprakeindeWestduitse markt.

b Modellen voordeEngelsemarkt.
b.1 Vergelijking (3), diedeexport-prijsverklaart.
b.1.1. Decoëfficiënten vandeNederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk hebben bij
slaentomaateennegatiefteken;bijgeenvandezeprodukten isdezecoëfficiënt echter
statistisch significant. DeinvloedvandeNederlandseexportopdeprijsvorming isdusin
hetVerenigd Koninkrijk zwakkerdaninWest-Duitsland.Bijkomkommerisde coëfficiënt
vandeNederlandseexportzelfspositief.
b.1.2 Deimport uitanderelandendanNederland blijkt evenmin een overheersende invloed
opdeexportprijs tehebben.Welblijkt bijtomaat eensignificant negatieveinvloedvande
tomaten uitdeKanaaleilanden opdeNederlandse exportprijs.
b.1.3 Erkan eennegatieve trend in deexportprijs worden vastgesteld dieechter alleen voor
tomaten statistisch significant is.Mogelijk isdezenegatievetrend hetgevolgvande
devaluatievanhetpondgedurendedeperiodevanonderzoek 1966-1974.
b.1.4 Detemperatuur blijkt eennegatieveinvloedopdeexportprijs tehebben,dievoor
komkommer enslastatistisch significant is.Uitdegezichtshoek van consumentengedrag
zouden wijeenpositievesamenhangverwachten.Denegatievesamenhangmoetnaaronze
meningdanook alsvolgt worden geïnterpreteerd:eeneventuelepositieve samenhang
tussentemperatuurenhetverbruik vanslawordtoverschaduwd door hetfeitdat bij
hogeretemperatuur hetaanbod indemarkt groterisentegenlagereprijzen moet worden
afgezet.
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b.2 Vergelijking (4), diedeexportnaarhetVerenigdKoninkrijk verklaart.
b.2.1 Terwijl bijtomaten deNederlandseproduktieeenzeersignificant positieve invloed op
deexport heeft, isdezepositieveinvloedbijslaenkomkommers nietstatistisch significant.
b.2.2 Bijslaheeft deNederlandseexportnaaranderelandenduidelijk invloedopdeNederlandseexportnaarhetVerenigd Koninkrijk. Bijtomaat enkomkommersisdezeinvloed
zwakenstatistisch niet significant.
b.2.3 Bijtomaten heeft hetconcurrerend aanbod vananderenaarhetVerenigd Koninkrijk
exporterendelandeneenstatistisch significant negatieveinvloed opdeNederlandse export.
Hierisdusduidelijk sprakevanconcurrentievanNederlandsetomaten met concurrerend
aanbod uitanderelanden.Bijslaenkomkommer kaneendergelijk effect niet worden
vastgesteld.
4.4. Conclusie
Deschattingsresultaten suggereren dat deomvang van de Nederlandse produktie deexport
naarWest-Duitsland inhogematebepaalt endatdezeexport metdeDuitseimport uit
anderelandendeNederlandseexportprijs bepaalt.Tenaanzien vandeexportnaarhet
Verenigd Koninkrijk geldthetzelfde beeldvoorzoverhetdeinvloedvan Nederlandse
produktieopdeexport betreft bijtomaat.
Dit suggereert dat perjaar binneneenseizoen slechtseenbeperkte,zonieteenteverwaarlozen,verschuivingindeexport tussen verschillende exportmarkten optreedt alsgevolgvan
veranderende wisselkoersen.Immersdeproduktiekan perjaarniet meerworden aangepast.Dezeconclusiewillenwevanuit eenanderegezichtshoek in5,nader trachten
teverifiëren dooreenmogelijke exportsubstitutie ook opanderewijzeteonderzoeken.

5.Verschuivingindeexportstromen opgrondvanveranderendeprijsverhoudingentussen
dediverseimportlanden.
Hoewelderesultaten in4.hettegendeelsuggereren,willen wijtrachten naderdehypothese
tetoetsendat prijsveranderingen opkortetermijn kunnen leidentot verschuivingenin
exportstromen. Deinvloedvandergelijke veranderingen indeprijsverhoudingen opde
exportstromen zoumeninbeginselkunnen meten methetmodel:

(£)-

f1^

)

(5)

voor: Ej_j:Exportvanlandinaarlandj
Ei_k:Export vanland inaarlandk,k# j
Pi_j: Exportprijs vanlandinaarlandj
Pj_ k : Exportprijs vanlandinaarlandk,k # j
Eenschattingsprobleem
Functie(5)wordt lineairverondersteld enstatistisch gespecificeerd
als——-= f( —-—I + ewaarbijeeentoevalsterm ismetverwachtingswaarde nul.Onderde
vooronderstellingeCEj-j/Ej_k |Pj_j/Pj_k) =f(P i _ j /P i _ k ) zaldeschattingvan(5)met
behulpvandemethodederkleinstekwadraten eenzuivereschattervanf( )opleveren.
Het isnudevraagofdezevooronderstelling geoorloofd isinhetlichtvanderesultatenin
4.waarbij alsoverheersenderelatiewerdvastgesteld 'Produktie(QN)->Export(EN_D )-*
Exportprijs (P N -D)'enniet P(_j-»E(_jzoals(5)inhoudt.Hiertegen dientechterteworden
ingebrachtdat invergelijking(5)desamenhangtussen deverhoudingvanexporten ende
verhoudingvanprijzen wordt gemeten,waarindein4.gesignaleerderelatie'QN->EN_D-»
P N _ D ' sterk isafgezwakt. Tevens moet worden opgemerkt dat onze hypothese luidt,dat in
(5)eenpositievesamenhangtussen prijsverhouding enexportverhouding bestaat,terwijl de
eventueleoverheersingvandein4.vastgestelderelatieEN_D-»P N_Dineennegatievesamen-
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hangvoor(5)zouuitwerken.Dit leverteenadditionelecontroleopdeeventuelebetekenis
vanhetgesignaleerde schattingsprobleem.
Schattingsresultaten
Schattingvanfunctie(5)voordeverhoudingvandeNederlandseexporten envande
exportprijzen voorrespectievelijk hetVerenigdKoninkrijk enWest-Duitsland leverdevoor
sla indemaanden december t/m maart overde periode 1966-1974en voor komkommer in
demaanden februari t/mmeioverdeperiode 1966-1974eenstatistisch negatievesamenhangop.Bijtomaat indemaanden april t/mjuni endeperiode 1966-1974wasde geschatte
samenhangnietstatistisch significant.
Dehypothesetenaanzienvanfunctie (5),dateenhogereprijsverhouding zouuitwerken
ineenhogerepositieveexportverhouding wordtdoordezeconclusiesdusniet bevestigd.
VoordeCanarischeeilandenkon bijtomaten enkomkommer evenmineen statistisch
significante samenhang tussen de verhouding van de export naar het Verenigd Koninkrijk
endienaarWest-Duitsland enerzijds,endeverhoudingvandeimportprijzen voordeze
importlanden wordenvastgesteld.Dezeconclusieisintegenspraak metdemeningvan
deskundigen overdemarktontwikkelingen indelaatstejaren.Zijmenennamelijk gedurende
delaatstejaren eenvoorkeurvandeCanarischeeilanden voordeexport naarWestDuitsland tekunnen bespeuren opgrond vanontwikkelingen indekoersverhoudingen.
Bij sla is functie (5)ook geschat voor de Spaanse export naar het Verenigd Koninkrijk en
naar West-Duitsland enwelvoordemaanden decembertotenmetmaart indeperiode
1966-1974.Hierbijwerd,evenalsvoordeNederlandsesla-exportnaardezelanden,een
statistisch significant negatieveinvloedvastgesteld.Dezelfde conclusiealsvoor Nederland
moetdusworden getrokken,namelijk datdehypothese'toenamevandeexportprijsverhoudingheeft eenpositieveinvloed opveranderendeexportverhouding'niet wordt
bevestigd.
Kortetermijn - verschuivingen indeexport alsgevolgvan veranderde prijsverhoudingen,
dievoortvloeien uitveranderdewisselkoersen,kunnendusookniet wordenafgeleid uitde
statistischeanalysevanmodel(5)metmaandgegevensoverdeperiode 1966-1974.

6.Conclusieoverheteffect vanveranderendewisselkoersen opdeomzetopkortetermijn.
Bijdekoersontwikkelingen vandelaatstejaren ligteenverschuivingvandeexport van
komkommers,slaentomaat naarWest-Duitsland tennadelevandienaarhetVerenigd
Koninkrijk voordehand.Uit onzeanalysewaarbijkoersveranderingen alsprijsveranderingen worden opgevat blijkt ditniethetgeval.Alsmogelijke verklaringwerd hiervoor
gesuggereerd,datdeNederlandse produktie voor eenzo belangrijk gedeelte wordt geëxporteerd,datopkortetermijn weinigaanpassingsmogelijkheden voordeexport bestaan bij
veranderingen indewisselkoersen.Ditgeldtmetnametenaanzienvande belangrijke
importlanden West-Duitsland enhetVerenigd Koninkrijk; deNederlandseexporteur heeft
opkortetermijn weinigalternatieven voorzijnexportenaccepteert deprijs inde Engelseen
West-Duitse markt.
Hieruit volgtdat opkortetermijn deeffecten vankoerswisselingen opdeexport inkomsten
bijkomkommers,slaentomaat vooraldedooronsin3.1 als'direct'aangemerktegevolgen
zijn.Dit zoudan bijvoorbeeld inhouden,datdeinkomstenderving uitdeNederlandse
export vansla,komkommersentomaten naarhetVerenigd Koninkrijk alsgevolgvande
koersdalingen vanhet l in 1973 tenopzichtevan 1972nominaal ca.14,30miljoen gulden
(17%van84,16miljoengulden,zietabellen 1 en3)heeft bedragen.
Naschrift
Deschrijver isdeheerB.Braamerkentelijk voordeuitvoering vande berekeningen en voor
eenaantalsuggesties.
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