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DISCUSSIENOTA
Drs.L.J.Locht
Deopzetvanhet onderzoeknaartoekomstige
prijzenalsonderdeelvanhet onderzoek indeVeenkoloniën

Het vraagstukvandeprijzenisalsvolgt teonderscheiden:
1.Deprijsverhoudingenvandeagrarische produktenonderling
2.Deprijsverhoudingvandeproduktiefactorenonderling
3.'Deprijsverhoudingvandeagrarische produktentenopzichtevandeproduktenvanandere sectoren -industrie endiensten -entenopzichtevan
deproduktiefactorenalsgeheel..
Inprincipe tenslotte noghet prijsniveaualszodanig;inditkaderwordt
hiervanechter geen invloedverwacht.

Elkvandezeproblemenishieronder aandeordegesteld.Inhetalgemeen
geldt datuitsluitend opdelange termijn-ontwikkelingmoetwordengelet,dit
immersvloeitvoortuit deaardvandelandinrichtingsprohlematiek.Hetlange
termijn-gezichtspuntvormt eeningrijpendverschilmet demeergangbarevorm
vanmarktonderzoek.Inditlange termijn-aspect ligtwellicht ookeenspecifiekgezichtspunt van,eneeneigenterreinvoor,hetInstituut voorCultuurtechniek enWaterhuishouding.
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1.De agrarische produktenonderling
Gegevenswordenverzameld overdehuidigeprijzenvandeverschillende
produktenindebelangrijksteEuropese landen.Getrachtwordtomaandeliteratuur eeninzicht teontlenenindetoekomstigevraagontwikkeling.Voor
de fabrieksaardappel wordt getrachtminofmeerzelfstandigtoteeninzicht
indevraagontwikkeling tekomen.
Het isdebedoeling omhiervanuitgaande ineenbeschouwingperprodukt
na tegaanoferredenisommet eengewijzigde prijsverhoudingrekeningte
houden.Debeschouwing zalvooralkwalitatiefvanaard zijnenweinigpre*)
tentieus.Deredenenhiervoor zijnhiernaonderaenbgenoemd. '
Ook zullengegevens wordenverzameld overdeprijsontwikkelingvande
betrokkenprodukteninhet verleden.Mogelijk zullendeze echteralleenwordengebruikt om degeformuleerde verwachting tegeneenhistorische achtergrond teplaatsen.
Deredenenvoordevooralkwalitatieve endevrijbeperkte opzet,zijn
devolgende:
a.Opdelangetermijngezienzijnhet veeleerdestructurele veranderingen
diededoorslaggeven dandenormale trendbeweging.
Deze structurele veranderingenlenenzichnietvoor eenkwantitatievebenadering.Met extrapolaties opgrondvanhistorische reeksenwordt daarom
eenschijnexactheidbereikt.
b.Hetlijktwaarschijnlijkdatvoordit gebied deuitkomstvanhetonderzoeknaardeprijsverhoudingvandeproduktengeenbetekenisheeftvoor
##)
delandinrichting als zodanig

.Derelatieveprijzenvormen danniet

zoveelmeerdaneenhulpmiddelvooronderdelenvoorhet onderzoek,i.e.
vooralvoordeliniaire programmeringsmodellen.

*)Inbijlage 1ishiervaneen-nogminofmeerhypothetischge-st-eldvoorbeeld gegeven
**)Toegelicht indebijlage2

-32. Beproductiefactorenonderling
Zoals reedsgezegd wordt verwacht dat eenbelangrijke invloeduitgaat
vandeprijsverhoudingvandeproduktiefactoren,i.c,deverhoudingvanarbeid,kffopitaalengrond.Voor dearbeid endegrond -enwellicht ookvoor
kapitaal -valt dezemarktuiteeninregionale onderdelen omdat demobiliteitvandezeproduktiefactorenonvolkomenis.
2-1

Tenopzichtevandenationaleverhoudingenvanarbeid enkapitaalis
eigenonderzoekniqtop.zijnplaats.Hieroverwordendoor anderenechter
uitsprakengedaan,bijvoorbeeld doorhetCentraalPlanbureau;inoverleg
kunnen dezewordenafgestemd op debehoeftenvanonsonderzoek.
Eenbijzonder aspect isdevraagwelk jaaralsmaatgevend moet worden
genomen.Richtmenzichop de jarenomstreeks 1980danmoetmen ervanuitgaandatarbeid3xzoduurisalsin1950enkapitaalbijvoorbeeld gelijk
aan1950« Op dezelfdebasis zouarbeid inhet jaar2000echter 7x z°duur
zijn (199O:4"2)•Omdezevraag tebeantwoorden ishet inprincipenodigom
plannenaftewegenmetverschillen inkostenvoorverschillen ineconomischelevensduur.Hetmarktonderzoek dient daarvoordegeheletrendvande
kostenverhoudingen opteleveren,

2c2

Wellicht spelendenationaleprijsverhoudingenvandeproduktiefactoren
tochniet diegroteroldiemenervanzouverwachten,maar isveelmeerde
absolute omvangvanhet regionale arbeidsaanbod vanbelang.Voorzoverdeze
arbeid ingrotereomvangaanwezigisdanopgrondvandeprijsverhoudingzou
moetenwordenverwacht,wordenbouwplan enmechanisatiograad hieraanaangepast»Bij dehuidigemaatschappelijkeorganisatiebetekent ditdatdearbeid
lagerwordtgewaardeerd.Voorzover deze aanpassingtot aanmerkelijk lagere
inkomens zouleidenmoetmenverwachten datdoorbescherming ofsubsidie
gecorrigeerd wordt eneennadere aanpassing zaloptreden.
Hetvraagstukvanhet regionale arbeidsaanbod isonderwerpvaneenafzonderlijke studie.
Vanregionaleverschillen inkapitaalwordtgemeend tekunnenafzien,
gezienhet feit datalleendelange termijn—ontwikkelingaandeordeis.
Deprijsvandeproduktiefactorgrondmoetinditkaderals eenafgeleidewordengezien,waarop dushierniet behoeft tewordeningegaan.
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3.DeagrarischeProduktenvv deandereProduktenendeproduktiefactoren
Inprincipe isdezekwestievangrootbelangomdat zijonmisbaarisbij
debeantwoordingvandevraagbijwelkematevanextensivering eenrendabele
landbouwmogelijk is,waaronder devoortzettingvandeproduktie alszodanig.
Getrachtwordt omtot eenoverzicht tekomenvandeopvattingeninde
literatuurhierover enomtot eenbeschouwing tekomendieeenuitspraakmogelijkmaakt.
Hierbijwordt vooralgelet opdekwestie vandeevenwichtsprijzen.
J.I

Seafwijkingenvanhet evenwicht staansterkonderinvloedvan deoverheidspolitiek,dieopzichzelfhetgevolgisvanandere factoren.Aangenomenwordt voorshands dat debevolkingsdruk in deagrarische gebiedenhierbij
debelangrijkste isendatoverigens opdelange termijnafwijkingenvande
evenwichtsprijsniethoudbaarzijn.

3.2

Dekwestievandeontwikkeling indeevenwichtsprijzenhangt vooral.af
van destructurele situatievandemarkt.
Demeestbelangrijke eventuele structurele wijzigingwaarmedehierrekeningmoetwordengehoudeniseenwijzigingindeinternationale economische
betrekkingen.Zoalsbekend doet zichbijdelandbouwprodukteneen "waarde
antinomie"voor:Ondanks degrote schaarste -vgl.hetFAO-gezichtspuntiseronvoldoende vraaginhet internationale verkeer.Het gebrek aankoopkrachtvandearmelanden zoals zichdatthansvoordoet schept indeinternationale sfeereenzelfdeproblematiek alsindedertiger jarenindenationale sfeer.Deaanzetvoor structurele veranderingen indenationale sfeer
isreeds aanwezig.
Tendezekannauwelijksvanzelfstandigonderzoek sprake zijn,echter
welvanhetformulerenvanverantwoorde veronderstellingen opgrondvanliteratuurstudie entheoretische bezinning.
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Bijlage 1: Voorbeeldvaneenbeschouwingperprodukt;i.e.overderelatieveprijspositie vandeFabrieksaardappel.

De feitelijke inhoudmoet thansnoggezienworden alsminofmeerhypothetisch.Het doel isomaantegevenwelkeprocedurewordtvoorgestaan.De
toelichtende tabellen zijndanooknietopgenomen.
DeFabrieksaardappelteeltwordt inhetalgemeengezienalsmarginaal
tenopzichtevandeaardappelteelt als zodanig.Praktisch ishiervanthans
inNederlandv/einigtebespeuren.Demarkt isstringent georganiseerdmet
eenafname eneenleveringsplicht endaardoorvrijgehoudenvaninvloedenvan
demarktvooraardappelen alszodanig.Deverwachting omtrent deprijsvande
fabrieksaardappelenlijkt daaromvooral afhankelijkvan:
1.deprijsontwikkelingvandeaardappelinhet algemeen
2.devraagofderigide structuurvandemarktgehandhaafdkanworden.
ad1.Voorelkvandelandenvan deE.E.G.,metuitzonderingvanItalië
wordtverwacht,dat detoenemingvandevraag -alsresultantevande
bevolkingsontwikkeling endeveranderingvanhetverbruikperhoofdkleiner zal zijndandeexante toenemingvandeproduktie,gezienals
de toenemingvandeopbrengstperhabijgegeven aantalha,terwijl
toenemingvandeexportniet teverwachtenis.
Er isdus eenaanpassingnoodzakelijk omtot eenexpostgelijkheidte
komen.Prijsdaling isonderdeze omstandigheden eenpassendeveronderstellingalhoewelhet zekerniet onmogelijk isdat andereaanpassingsmiddelenzullenwordengekozen.
Aannemende datdelandbouwintegratie tot standkomtmoet echterin
eerste aanlegopeenprijsstijgingwordengerekend tot dichtbijde
hoogste thansgeldendeprijs.Ineerste aanlegisnamelijkhetproduktie-overschotnihil;bijdeweinig elastische vraag ' zoals*)
die
voor deaardappelbekend is,trekt deprijs optot dichtbijhethoogsteniveau.

*)Dezeinelasticiteit geldtvoor deconsumptieaardappel.Thansworden
echterinDuitsland belangrijke quantaalsvarkensvoer aangewend.De
waarschijnlijkvrijhoog testellenprijsvoorvoedergranenmaakt
dat ook devraagnaaraardappels voorveevoederweinig elastisch zal
zijn.
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Bovenbedoelderelatieveprijsdaling zalwellicht op denduurterugvoerentothethuidigeNederlandse niveaudat eenminofmeergemiddeldepositie inneemt.Erisdusgeenredenom eenbelangrijke invloed
van deaardappelprijsinhet algemeenop deprijsvandeFabrieksaardappelteverwachten.
ad 2.Deverwerkingvandefabrieksaardappel tot aardappelzetmeelvindt
vooralplaats incoöperatievebedrijven,demarktstructuuris dusin
handenvandeboeren zelfendaardoor inprincipe vrijstabiel.
Het zetmeelisechtervrijwel geheelbestemd omtot derivaten tewordenverwerkt,tot derivatenwaarvoorinprincipe ookzetmeelvanandereoorsprongkanwordengebruikt.Deze derivatenproduktie isvrijwelgeheel inparticuliere industrie ondergebracht zodatmenmoet
verwachten dat debedoeldemarktstructuur alleengehandhaafd kanworden
zolangditmedeinhetbelangisvandeparticuliereindustrie.
Ditbelangismoeilijk tebeoordelen, zekervoor delangetermijn.
Beoordeling lijkt zelfsonmogelijk zolangnietsbekendisoverhet
door deE.E.G.tevoerenbeleidtenaanzienvanmaïs enanderezetmeelbronnen.
Wordtbeslotentot eenrestrictiefbeleid dan zaldat stellig zozijn
dat dehuidigemarktstructuur endehuidige relatieve prijspositie
minofmeergehandhaafd blijven,anders immersmist hetbeleid zijn
doel ).Wordt echterafgezienvaneenadequatebeschermingmethet
oogopdebelangenvangeassocieerde tropische gebiedenofnaaraanleidingvanonderhandelingenmet deAmerikanen,daniseenprijsniveauovereenkomstig datvanvoederaardappelenteverwachten.
Waar inhetonderzoek eenprijsvoor deFabrieksaardappel moet worden
gebruikt,lijkthet gebodentweealternatieven teintroduceren,waarbijmenervankanuitgaandattussenposities niet teverwachtenzijn.

*)DeVeenkoloniën zijnookinE.E.G.-kaderdebelangrijkstebelanghebbenden
enderhalve doelvanhet eventuelebeleid.
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-7Bijlage 2
Gesteld isdatwaarschijnlijkderelatieve prijzenvandeproduktenvoor
delandinrichting alszodanigweinigbetekenishebben.Degedachtengang is
devolgende:
a.Eennadere onderscheiding tussendehakvruchtenenerzijds endegranen
anderzijds lijktvoor delandinrichtingals zodanigniet relevant.Met
andere woordenhet isvoorkwesties alskavelinrichting enwegtracering
niet ofnauwelijksvanbelangofaardappels danweibieten zullenworden
geteeld.Misschienisook deverhoudinggranen/hakvruchtennietessen*)
tieel '.
b.Behalve hakvruchten engranenkomtvoor ditgebiedpraktischalleende
veeteelt inaanmerking.Met eenalgemene beschouwing lijkt aantoonbaar
datmeninhetkomende decenniumnietvandeoverheidmagverwachtendat
subsidie wordt gegevenophet omzettenvanakkerbouwgebieden inveeteeltgebieden

'. Devraagnaardeverhoudingvanhakvruchten engranentot

andere agrarischeproduktenwordt daardoorhiergeëlimineerd.
c.Afwisselingvanhakvruchten engranengeeftbelangrijke technischevoordelenuithoofdevandevruchtwisseling.Bijbeperkte verandering inde
prijsverhouding blijft dusdevruchtwisseling gehandhaafd.Devraagof
ingrijpendeprijsveranderingenteverwachten zijnis ineenglobalebeschouwingtebeantwoorden.
d.Waarschijnlijk zalblijkendat deveranderingen indeprijzenvandeproduktiefactorenveelgroter zijnenmeer effecthebben dandeveranderingen
indeprijsverhoudingvandeprodukten.Met anderewoorden delandinrichting zouvooralbeheerstwordendoor dekapitaalintensiteit (i.e.demechanisatiegraad).
Het onderzoeknaar deafzetmarkt vandeproduktenhoeft dannauwelijkste
kwantificerenen zougeennieuwegezichtspuntengaanopleverenvoor delandinrichting alszodanig.Deaanbevelingenvoor delandinrichting indeVeenkoloniën -waarhetuiteindelijk omgaat -zoudendaardooraanmerkelijk
stevigerkomente staan;zoudennietberusten op -terecht -weinigvertrouwenwekkendeuitspraken overdeprijsverhoudingeninbijvoorbeeld I98O.
*)Hierblijkt debehoefte aaneenonderzoek dat degevolgenvoorderuilverkavelingsplannenvanverschillen inbouwplanaangeeft.
**)lndeE.E.G.ligt depositievandeveeteelt aanmerkelijk ongunstiger.
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