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Woord vooraf

Het Ministerie vanLandbouwenVisserij heeft opverzoekvan
de Consumenten Commissie voor Europa,aanhetLandbouw-Economisch
Instituut gevraagd eenonderzoektedoen naar criteria voorde
beoordeling vanderedelijkheid vandeprijzenvanlandbouwprodukten indeEG,bezien vanuit deconsument.Ditonderzoek werd
uitgevoerd opdeafdeling Algemeen Economisch Onderzoek enStatistiek door6.Meestermetmedewerking vanA.Vollebregt enA.J.
de Kleijn.Deresultatenvanhetonderzoek zijn enkele malenbesproken dooreenbegeleidingscommissie, bestaandeuitvertegenwoordigersvanconsumentenorganisaties envangenoemd Ministerie.
Met doordecommissie gemaakte opmerkingen isvoorzover mogelijk
rekening gehouden, hetgeen onverlet laatdatdeverantwoordelijkheid voordeinhoudvandeze publikatie geheel berust bij het
LEI.
De resultatenvanhetonderzoek zijn ineerste instantie
vastgelegd ineenonderzoekverslag datdezer dagen doorhetLEI
zal worden gepubliceerd. Erbleek daarnaast behoefte tebestaan
aaneenbeknopte versievanditonderzoekverslag, waarinde belangrijkste resultaten opeenvooreenbreder publiek toegankelijke manier werden weergegeven. Deze mededeling, dieisgeschreven doorC.vanBruchem, isbedoeld omindiebehoefte tevoorzien.

De directeur,

Den Haag, februari 1989

\JJ. deVeer

Samenvatting

Deze publikatlegeeft eenbeknopt verslag van eenonderzoek
dat opverzoekvanhetMinisterievanLandbouw enVisserij is
verricht naarde redelijkheid vanhet niveauvandelandbouwprijzen indeEG, bezienvanuit deconsument. Inhoofdstuk 1wordt
aandacht besteed aandedoelstellingenvanhetEG-landbouwbeleid,
waarvan eenveilige voedselvoorziening eneen redelijkprijsniveauvoordeconsument inditgevalde belangrijkste zijn.Daarbijwordt eenzekere spanning tussendeze beide doelstellingen
geconstateerd.
Inhoofdstuk 2wordt eenviertalmaatstaven besprokenwaarmeemendevoedselprijzen indeEGkanvergelijken. Daarbij gaat
het achtereenvolgens om:
1) dewaargenomen offeitelijkewereldmarktprijzen;
2) deprijzen inOECD-landen;
3) een "gemiddeldewereldprijs";
4) berekende evenwichtsprijzenopdewereldmarkt.
De laatstemaatstaf geeft inwezenhetofferaandat deconsumentmoet brengenvoorhet realiserenvandedoelstellingenvan
hetEG-landbouwbeleid. Indie zin isdezemaatstaf demeest interessante,maardaar staat tegenover datdeberekeningswijzehet
meest arbitrairis.
Inhoofdstuk 3wordt ingegaanopdegebruikte gegevens ende
gehanteerde veronderstellingen. Bijdeprijzenwordt gekozenvoor
het producentenniveau, omdat voordeprijzen op consumentenniveau
teweinig vergelijkbare gegevensvoorhanden zijn.Daarbij isverderuitgegaanvan eenabsoluut constante handels-enverwerkingsmarge tussenproducent enconsument.Omdat tentijdevanhetonderzoek 1982het laatstejaarwaswaarvoor eenredelijk complete
set cijfers beschikbaarwas, ishet onderzoek gericht opdeperiode 1977-1982.Wat betreft deprodukten beperkt depublikatie
zichtot granen, suiker, rundvlees, zuivelprodukten, varkens-en
pluimveevlees eneieren.Bijdeberekeningen voordeevenwichtsprijsopdewereldmarkt iseenprijselasticiteit vanhet aanbod
verondersteld van0,3 eneenprijselasticiteit vandevraag van
-0,1.
Debelangrijkste conclusiesuit deberekeningen zijn (zie
hoofdstukken 4en6):
indebeschouwde periode lagendeEG-prijzenongeveer40X
bovenhetniveauvandewereldmarkt (maatstaf 1)en ruim30Z
bovendegemiddeldeprijzen indeOECD-landen eneldersin
dewereld (maatstaven 2en3);
omdat dewereldmarktprijzen zouden stijgenbij eenafschaffingvandebescherming vande landbouwprijzendoordeEG,
lagendeEG-prijzen zo'n 10à 15Xbovenhet berekende evenwichtsniveau opdewereldmarkt (maatstaf4);

voordeProduktenmet eenzogenaamde zwaremarktordening
(granen, suiker, zuivel enrundvlees)vallendeEG-prijzen
meeruit detoondanvoordeandereProdukten;
opbasisvandeaannamesvandit onderzoek iseen redelijke
schatting dat degemiddelde Europese consument rond 1980ongeveer 40à60ECU (110à 160gulden)perjaargoedkoperuit
had kunnen zijnvoor zijnvoedselvoorziening. Dit komt overeenmet 4,5 à7%van zijnuitgavenvoorvoedingsmiddelen en
met 1à1,5%van zijntotaleuitgavenvoor levensonderhoud.
Degenoemde bedragen zijnECU'senguldensvan 1980.Bijeen
inflatie indeEGtussen 1980en 1988van intotaal 50%zoudendezegetallennuneerkomen op 60à90ECU (ofwel 140à
210gulden)perconsument perjaar.Depercentages blijven
dezelfde.
Uit eenvergelijking met enkele andere studies (hoofdstuk 5)
kanworden geconcludeerd datdaarin inhetalgemeen grotereverschillen tussendeEG-prijzen endeandereprijzenwordengevonden,met alsgevolg dat ookdeteberekenen extrauitgavenvoor
deconsument groteruitvallen.Bij eenberekening opbasisvande
situatie in1985-1987 zou in iedergeval eengroter prijsverschil
tussendeEG endewereldmarkt zijn geconstateerd.

1. Inleiding

1.1 Veiligevoedselvoorziening enredelijkeprijzen
Volgensartikel 39vanhetEG-Verdrag heefthetGemeenschappelijk landbouwbeleid behalvedebevordering vandeproduktiviteit inde landbouwenhetverzekerenvaneenredelijkelevensstandaardvoorde landbouwbevolking,ooktendoeldevoorziening
veilig testellenenredelijke prijzenteverzekeren aandeverbruikers.Dezedoelstellingen liggenniet ineikaarsverlengde.
Integendeel,erbestaat somseenduidelijke spanning tussende
verschillende doelstellingen. Zo iseenlageprijsgunstig voor
deverbruikersmaarnadeligvoorde inkomensvandeproducenten.
Tochkunnendeprijzenookvanuitdeconsument gezientelaag
worden,namelijkwanneerhetproduktieapparaat onvoldoende in
stand kanwordengehouden,waardoor oplangere termijndevoorziening ingevaarkankomen.Eenredelijkprijsniveau isdaarom
niet zondermeerhetzelfde alseenzolaagmogelijkprijsniveau.

1.2 Doel en inhoudvandestudie
Dematewaarindedoelstelling van redelijke consumentenprijzenwordt gerealiseerd kaneigenlijk alleenbezienworden in
relatie totdeoverigedoeleindenvanhet landbouwbeleid. Daarom
isniet eenvoudig aantegevenwat redelijkeconsumentenprijzen
voorvoedingsmiddelen zoudenzijn.Toch isdezedoelstelling naar
hetgevoelvanvooraldeconsumentenorganisaties indehuidige
landbouwpolitiekepraktijk teveel inhetgedrang gekomen.Daarom
ishetzinvolnader integaanopdevraagwatonder redelijke
verbruikersprijzenkanwordenverstaan en inhoeverre dehuidige
landbouwprijzendaarvanafwijken.Inhetonderzoek dataandeze
publikatie tengrondslag ligt,isgetrachtopdezevrageneen
antwoord tegeven.
Inditverband moeteropgewezenwordendatde studie
slechtseenbeperkte invalshoekheeft:de lastenvanhetmarktenprijsbeleid voordeconsumentwordenslechts indebeschouwing
betrokken,voorzoverdeze lastenviadeprijzentotuitdrukking
komen.Dekostenvanondermeerhet interventiebeleid voordebelastingbetaler,eenhoedanigheid diedemeesteconsumenten ook
bezitten,blijven inbeginsel buitenbeschouwing.
Inhoofdstuk 2wordendebelangrijkste vande inde studie
onderzochte vergelijkingsmaatstaven besproken dieeenaanwijzing
zoudenkunnengevenoverdematevanredelijkheid ofonredelijkheid vande landbouwprijzen indeGemeenschap. Inhoofdstuk3
wordt ingegaanopdegebruiktegegevens endegehanteerdeveronderstellingen bijdedaadwerkelijkevergelijking vandeEG-prij-

zenmetdehiervoorbedoeldemaatstaven.Deresultatenvandeze
vergelijking wordenbehandeld inhoofdstuk4,terwijldepublikatiewordt afgeslotenmet eenbeschouwing overdeactuelesituatie,eenvergelijking metdeuitkomstenvanandere studies enmet
enkeleconclusies.
Terwillevandepresentatie iseenaantalvande indeze
samenvattende publikatievermelde getallenopeenanderemanier
weergegevendan inhetachterliggendeonderzoekverslag. Indeze
mededelingwordendeconsumentenprijzenen-uitgaven indeEG
uitgedrukt inprocentenvande internationale vergelijkingsmaatstaf. Inhetachterliggende onderzoekverslag ishet omgekeerde
gebeurd enzijndusdevergelijkingsmaatstaven uitgedrukt inprocentenvanhetEG-getal.
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2. Vergelijkingsmaatstaven voor redelijke prijzen

2.1 Inleiding
Inhetuitgebreideverslagvanditonderzoekwordt intotaal
eenelftalvergelijkingsmaatstaven voorderedelijkheid vande
verbruikersprijzen indeGemeenschap besproken (Meester, 1989).
Indezebeknoptepublikatiewordtvolstaanmeteenviertalmaatstaven,mede omdateendeelvandeoorspronkelijkeelf inde
praktijk nauwelijksverschillende uitkomstenblijktopteleveren.Devierdienuachtereenvolgenswordenbehandeldzijn:
1. dewaargenomenwereldmarktprijzen;
2. deprijzen inOECD-landen;
3. een "gemiddeldewereldprijs";
4. evenwichtsprijzenopdewereldmarkt.
De indezepublikatieniet,maar inhetonderzoekverslag wel
besprokenmaatstaven zijnopéénuitzondering naallemaalvariantenopdehierbovenad 2,3en4genoemde.Bijdieuitzondering
gaathetomeenprijswaarbij binnendeEGvraag enaanbodvan
landbouwproduktenmetelkaar inevenwicht zijnenblijven.Deze
prijsblijktechterbijvoordehand liggende veronderstellingen
vrijsneltetenderen inderichtingvanhetwereldmarktprijspeil
(maatstaf 1)enlevertdusweinig aanvullend inzichtop.

2.2 Waargenomenwereldmarktprijzen
Opheteerstegezicht ligthetvoordehand deprijzenbinnendeEGtevergelijkenmetdieopdewereldmarkt.Daarzitde
gedachte achterdatdeconsument zijnvoedingsmiddelen "opde
wereldmarkt"zoukunnenkopen,wanneerdeze indeEGniet ofonvoldoende zoudenwordengeproduceerd.Nuzijndewereldmarktprijzenveelal zolaagdatgeenenkeleproducentdaartegenkan (blijven)produceren,omdatdewereldmarkt eenrestmarkt iswaaropmet
forse subsidiesoverschottenwordengedumpt.Omdie redenzouden
dewereldmarktprijzengeenredelijkevergelijkingsmaatstafvormen.Tegendeze redenering valt intebrengendatdemanierwaaropdewereldmarktprijzentotstandkomenerniet toedoet,alsde
Europese consument ermaarvankanprofiteren.
Dat laatste isevenwel slechtstotopzekerehoogtehetgeval.Dewereldmarkt isimmersvrijkleinenwanneerdeEGminder
agrarische produkten zouexporteren ofzelfsgrote hoeveelheden
opdewereldmarkt zoukopen inplaatsvandeze zelfteproduceren,zoudendewereldmarktprijzensnelgaanstijgen.Daarkomt
bijdateensterkeafhankelijkheidvandewereldmarkt voordegegarandeerde voedselvoorziening vrijgrote risico's inzichbergt
inverbandmetmogelijkeverstoringenvandeaanvoeralsgevolg
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van calamiteiten ofpolitiekemoeilijkheden.Kortom: ophethanterenvande feitelijkewereldmarktprijzen alsmaatstaf voorde
(on-)redelijkheid vandeEG-prijzenvaltwelhet eenenanderaf
tedingen.Toch levert dezevergelijking zodanig interessante
informatie opdat zij indezepublikatiewelwordt gemaakt.

2.3 Deprijzen indeOECD-landen
Menmag dusniet aannemen datdeEG ineen substantieeldeel
vanhaarvoedselbehoefte zoukunnenvoorzien dooraankopen opde
wereldmarkt, althans niet tegendedaargebruikelijke zeerlage
prijzen.WanneerdeEGopgrote schaal agrarische produkten zou
importeren inplaatsvan zezelfteproduceren, zoudendezeproduktenvooral afkomstig zijnuit andereOECD-landen (datwil zeggendemeeste landen inWest-Europa, deVS,Canada,Australië,
Nieuw-Zeeland enJapan). Deontwikkelingslanden hebben immers in
de regeleenanderproduktiepakket enhebbenbovendien, evenals
deOostbloklanden, grotemoeite omhuneigenvoorziening oppeil
tehouden.Dit iseeneerste redenombijdebeoordeling vande
redelijkheid vandeEG-prijzendeze ooktevergelijkenmet diein
de andereOECD-landen.Minstens zobelangrijk isde overweging
dat dan tegelijkkanwordenvastgesteld ofdeEG-consument voor
zijnvoedselvoorziening duurderuit isdandeconsument invergelijkbare landen.

2.4 De "gemiddeldewereldprijs"
Een stapverder gaandekanmen redeneren dat,wanneerer
tussendeEGende restvandewereld belangrijke handelsstromen
opgang zoudenkomen,deprijzen indeEGeneldersnaar elkaar
toe zullenbewegen.Uiteindelijk zoudendeprijzen dan inde
buurtvanhet gewogen gemiddelde vandehuidigeprijzen inde
verschillende blokkenkomen te liggen.Bijdeberekening vandeze,enigszins theoretische,prijs zijnverschillende wegingenen
derhalve evenzovelevarianten denkbaar.Menkandeprijzen bijvoorbeeld wegenmet degeproduceerde ofmet deverhandelde hoeveelheden.Voortskanmenwerkenmet gewogenprijzen per landof
met gemiddelde prijzenvoordediverse handelsblokken.Medeom
praktische redenen isgekozenvoor eenbenadering waarbij degemiddelde prijs indeEG,die indeoverige OECD-landen endiein
de restvandewereld zijngewogenmet degeproduceerde hoeveelheden indezedrie blokken.

2.5 Evenwichtsprijzenopdewereldmarkt
Bij dehiervoor besprokenmaatstaven isgeen rekening gehoudenmet wijzigingen invraag enaanbod, zowel binnen alsbuiten

12

deGemeenschap, wanneer indeEG inderdaad eenander prijsniveau
zougaan gelden ofwanneer doorafschaffing vandeprijsbescherming doordeEG dewereldmarktprijzen zoudengaan stijgen.Door
bepaalde veronderstellingen temakenoverdereactiesvanvraag
enaanbod opdezeprijsveranderingen,kanmeneenschatting maken
vanhet prijsniveau dat tot stand zoukomenwanneer alleaanpassingsprocessen zoudenhebbenplaatsgevonden eneennieuwevenwicht zouzijnbereikt.Dit theoretisch berekende prijsniveau zou
ontstaan bij afschaffing vandebescherming aande buitengrenzen.
Daarbij isverderverondersteld dat alleendeEGdaartoe overgaat.DehuidigeEG-prijzenworden dusvergelekenmet deprijzen
die opdewereldmarkt tot stand zoudenkomen,wanneer deGemeenschaphaar landbouwbescherming zouafschaffen.Daarbijwordt dan
via devoordewereldrestmarkt aangehouden elasticiteiten welrekening gehoudenmetvraag-enaanbodreacties inandere landen.
Infeite geeft dezemaatstaf aanwat deconsument moet betalenvoorde realisatie vandeanderedoelstellingen vanhet
EG-landbouwbeleid. Indie zin ishetwellicht demeest interessantemaatstaf,maardaar staat tegenoverdatdewijzevanberekening nogal arbitrairis.
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3. Gegevens en uitgangspunten

3.1 Prijzen
Omdat het indit rapport gaat overde redelijkheid vande
prijzenvanvoedingsmiddelen voordeconsumenten, zouhetvoorde
hand hebbengelegen deconsumentenprijzentehanteren bijdediversevergelijkingen. Daarbij doen zichechterverscheidene problemenvoor.Deconsumentenprijzenvoordeverschillende (groepen
van)landen zijnvaakmoeilijk teachterhalen, terwijl zevoorde
wereldmarkt zelfsniet bestaan.Voorzover deconsumentenprijzen
wel teachterhalen zijn, zijn zevaakniet goed vergelijkbaar,
bijvoorbeeld omdat debijbehorende produkten sterkverschillen
quavoorbewerking, verpakking, kwaliteit, etc.Eenkilogesneden,
gewassen enverpakte andijvie ineenNederlandse supermarkt is
vanuit deconsument gezienniet hetzelfde alseenkilo onverpakte
andijvie opeenmarkt ergens inZuid-Frankrijk.
Omdeze problemen teomzeilen zijn indeze studie nietde
consumentenprijzengehanteerd, maardeprijzenvande agrarische
grondstoffen opproducenten-en/of groothandelsniveau. Deze zijn
inhet algemeenvrijgemakkelijk teachterhalen enooktamelijk
goed internationaal vergelijkbaar.
Voorts isaangenomen dat hetverschil tussengrondstoffenenconsumentenprijs inabsolute zinconstant is.Anders gezegd:
dehandels-enverwerkingsmarges worden niet beïnvloed dooreen
verlaging ofeenverhoging vande landbouwprijzen. Dezeveronderstelling houdt indat eendaling vandegrondstofprijsmetxgulden,voorde consument eenvoordeel oplevert van eveneensxgulden.Wanneermen inplaatsvaneenabsoluut constante,eenprocentueel constantemarge tussenproducenten- enconsumentenprijs
zouveronderstellen, zouhetvoordeel voordeconsument indit
geval groter zijndanxgulden omdat demarge bijeenprijsverlaging absoluut gezienkleinerwordt.
Inhet gevalwaarin alleendeEG-prijzenmet dieopdewereldmarkt zijnvergeleken (maatstaven 1en 4), zijnvoorde
agrarische produktenwaarvoor deEG importerend is,zoveelmogelijkdedrempelprijzen -deprijswaartegen een landbouwprodukt
indeEGmagworden ingevoerd -gehanteerd.Voordeprodukten
waarvoor deEGnetto-exporterend is,zijn inprincipe de interventieprijzen alsmaatstaf voorhet interneprijspeil aangehouden.Alswereldmarktprijs isbeschouwd deaanbiedprijs indeGemeenschap,dusdedrempelprijsverminderd met de invoerheffingen,
ofdeprijs bijuitvoervanuit deEG,uiteraard exclusief deexportrestituties.Voordeproduktenwaarvoor dehiervoor genoemde
prijzenniet beschikbaar zijn, zijndeze zogoedmogelijkbenaderdmet behulpvan andere prijzen ofmet degemiddelde in-of
uitvoerwaarde pereenheid produkt.
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IndiegevallenwaarindeEG-prijzennietofnietalleenmet
dewereldmarktprijzenwordenvergeleken (dusdemaatstaven 2en
3)zijnvoordeEG inhetalgemeendewaargenomenproducentenprijzengehanteerd.OokvoordeoverigeOECD-landenzijnaeproducentenprijzenaangehouden;dezewerdenvoornamelijk ontleend
aangegevensvanECE/FAO (ECE/FAO,diversejaren). Voordewereldmarkt zijnook inditgevalde indevorigealinea aangegeven
prijzenaangehouden.Dezewordenookalsrepresentatief beschouwd
voordeprijzen indeniettotdeOECDbehorende landen.
Als laatsteopmerking overdegebruikteprijzenkanworden
vermeld dathetgemiddeldevandejaren 1977-1982isgehanteerd
(evenalstrouwensvoordehoeveelheden).Tentijdevanhetonderzoekwas 1982het laatstejaarwaarvoor eennagenoeg completeseriecijfers beschikbaarwas.Methethanterenvaneenperiodevan
zesjaarwordtvoorkomendatdeonderzoeksresultaten wordenverstoord door incidentele schommelingen inprijzenenvolumina.De
prijzen zijnmetbehulpvanhet indexcijfervoordegezinsconsumptie indeEGomgerekend inECU'svan 1980.Alle indevolgendehoofdstukken genoemdeprijzenenwaardebedragen luidendusin
ECU'svan1980.

3.2 Produkten
Inheteerstedeelvanhetvolgende hoofdstukwordendeonderzoeksresultatenweergegevenvooreenachttal belangrijke Produktenwaarvoortegenaanvaardbare inspanningen redelijkvergelijkbaregegevenswarenteverkrijgen.Metdeze benadering wordt
geen rekening gehoudenmetdeonderlinge samenhang vandeverschillende prijzen.Eenhogegraanprijs leidtbijvoorbeeld tot
eengrotergraanareaalwaardoor ermindergrond overblijft voor
aardappelen.Deaardappelproduktiezaldandalen endeaardappelprijsomhoog gaan.Viahogereveevoederprijzenbeïnvloedt eenhogeregraanprijsdekostenvandedierlijkeproduktie.Op langere
termijn zaldusookdeprijsvanvarkens-enpluimveevleeshoger
zijnalsgevolgvaneenhogeregraanprijs.Zohangenalleprijzen
met elkaarsamen.Daarom isverderop inhoofdstuk 4ookeenmethodegehanteerd waarbijverondersteld isdatallelandbouwprijzendirectof indirect samenhangenmetdeondersteuning vande
vier belangrijkste Produktenmet eenzogenaamde zwaremarktordening (graan,suiker,rundvleesenzuivel).Opdiemanier isgetrachteenbeeld tekrijgenvanhettotale effect opdeconsumentenuitgavenvandeprijsondersteuningvan landbouwprodukten door
deGemeenschap.

3.3 Prijselasticiteiten
Voorderesulatenvaneenvergelijking vandeEG-prijzenmet
deberekende "wereldmarktevenwichtsprijzen" (paragraaf 2.5)zijn
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deveronderstellingen diemenhanteert overdereactievanvraag
enaanbod opeenwijziging vandeprijzenvanbetekenis.
Bijeenprijsverlagingvaneenenkelproduktkandeproducentvrij gemakkelijkuitwijkennaareenanderprodukt.Bijeen
prijsdaling overdehele linie zijndeuitwijkmogelijkhedenveel
geringer.Voordevraag geldt ietsdergelijks:eenalgemene
prijsverlaging zalslechtseenbeperkte extra consumptievan
landbouwprodukten totgevolg hebben.Ondermeeromdeze redenis
indeze studiegewerktmetvrij lageprijselasticiteiten.Medeop
basisvandeberekeningenvananderen (zieondermeerWorld Bank,
1986enOECD, 1987)zijn indeze studiedevolgende aannamesgedaan:voorallegebieden isverondersteld dat 10%prijsstijging
leidt toteenvermindering vandevraagmet 1%entoteen stijgingvandeproduktiemet3%.Vooreenprijsdaling zijndezelfde
aanpassingenverondersteld,maardan inomgekeerde richting.
Uit eendoorVollebregt (1986)uitgevoerdegevoeligheidsanalysevoordegekozenelasticiteitenvaltafte leidendat,
binneneenzekeremarge,deveronderstellingentenaanzienvande
elasticiteiten nietvandoorslaggevende betekenis zijnvoorde
uitdeberekeningen tetrekkenconclusies.Ditgeldt echter
alleenwanneermendeverondersteldevraag-enaanbodselasticiteitenvoordeEGenvoordeanderegebieden indezelfdemate
verandert.
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4. Resultaten

4.1 DeprijsverschillenbijdeafzonderlijkeProdukten
Indezeparagraafwordendeuitkomstenvande berekeningen
voordeverschillendemaatstaven (ziehoofdstuk 2)besprokenvoor
deprijzenvaneenaantal belangrijkeProdukten. Indevolgende
paragraafwordende resultatengepresenteerd voordeuitgavenvan
deconsumenten.
Tabel 4.1 geeftdeuitkomsten aanvoorde indeparagrafen
2.2 totenmet 2.5 besprokenmaatstaven.Heteerstedatopvalt is
datde landbouwprijzen indeEG inhetalgemeenhogerzijndan
alle alsvergelijkingsmaatstaf gehanteerde prijzen.Gemiddeld lagendeEG-prijzenongeveer45%bovenhetniveauvandewereldmarkt.Ditverschil iskleinerdandatwatwordtvermeld doorde
Wereldbank (WorldBank, 1986),dieconstateert datdeEG-prijzen
zo'n55%bovenhetwereldmarktniveau lagen.Dieberekening had
echterbetrekking opdeperiode1980-1982.
Bijvergelijking methetgemiddelde prijsniveau inandere
OECD-landenofmetdegemiddeldewereldprijs (maatstaven 2en3)

Tabel 4.1 Relatieve prijzenvan landbouwprodukten indeEG(gemiddelde 1977-1982,inECU'svan 1980)
Produkt

EG-prijsin
ECU perton

EG-p rijsin

procentenvan

de: 1)

wereld- gemiddelde "gemidd el--evenmarkt- prijsandewere ld--wichtsprijs
prijs
dereOECD- prijs"
landen
(4)
(2)
(3)
(1)
Tarwe
Mais
Suiker
Zuivel
Rundvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Eieren
Gemiddeld 2)
1)
2)

162
181
417
197
2407
1520
1149
859

133
172
147
149
179
125
120
105

147
182
132
94
128
112
141
122

132
172
137
116
152
116
123
112

122
156
133
114
118
102
105
101

-

146

119

129

113

Voortoelichting ziehoofdstukken 2en3.
Gewogenmethetverbruik (tegenproducentenprijzen)in
1977-1982.
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blijkendeEG-prijzenminderuitdetoontevallendanbijeen
vergelijking metdewereldmarktprijzen.Dat ligtookvoordehand
omdat bijdemaatstaven 2en3devaak relatief hogeproducentenprijzen inandere landen indevergelijking zijnbetrokken.De
steunvoorde landbouwprijzen isindeEGdusgroterdangemiddeld indeandereOECD-landen.Uitandere studies (WorldBank,
1986)isbekend datmetname indeVS,Australië enNieuwZeeland
de landbouwprijzen indoorsnee lagerzijndan indeGemeenschap.
LandenalsJapanenNoorwegenkennendaarentegen eenhogerprijsniveau.
Bijeenvergelijking metdevoordewereldmarkt berekende
evenwichtsprijzen (kolom4)blijkendeEG-prijzen ongeveer 10à
15%daarboventeliggen.DaaruitvaltafteleidendateenliberalisatievanhetEG-landbouwbeleidbijdeaangegevenveronderstellingentotongeveer30%hogerewereldmarktprijzenzouleiden
endatdeze zelfsbovenhettoenmalige gemiddeldeprijsniveau in
deandereOECD-landenzoudenkomen.Dat laatstekomtdandoordat
degemeenschapveelminderafzet,c.q. veelmeerkooptopde,betrekkelijkkleine,wereldmarkt.Vooral opdewereldmarktprijzen
van rundvleesenzuivelheefthetEG-beleidgrote invloed (tabel
4.1)1).
Decijferswijzenervoortsopdatdeverschillen tussende
EG-prijzenendeandereprijzen inhetalgemeenvoordezogenaamdezware-marktordeningsprodukten (granen,suiker,zuivel enrundvlees)groterzijndanvoordeproduktenmet een lichter regiem
(eieren,varkens-enpluimveevlees).Ookdat iseentamelijkvoor
dehand liggendeconstatering.Menkanvoorde laatstgenoemde
drieprodukten zelfsuitrekenendatdeprijsondersteuningniet
meer isdaneencompensatievandeverhoging vandevoerkosten,
diehetgevolg isvandeprijsondersteuning indeplantaardige
sector.
Slechts inééngevalblijkendeEG-prijzen lagerte liggen
dandegehanteerdevergelijkingsmaatstaf. Ditbetreftdeprijzen
vanzuivelprodukten invergelijkingmetdie inandere OECD-landen
(maatstaf 2).Ditverschijnsel istendeletoeteschrijvenaan
dezeerhoge zuivelprijzen inenkeleOECD-landen (o.a.Japan,
Zwitserland,Noorwegen)engeeftverderaandatdeGemeenschap
wat betreftdezuivelprijzennietuitdetoonvalt invergelijkingmetanderegeïndustrialiseerde landen.Alleenin
Australië enNieuw-Zeeland isdemelkprijsbeduidend lagerdanin
deGemeenschap.

1) Wanneer de liberalisatie vanhet landbouwbeleid -waarover
inhetkadervanhetGATToverlegwordtgepleegd -niettot
deEGbeperkt zoublijven,zoudendewereldmarktprijzenvermoedelijknog sterker stijgen (ziehiervoor onderandere
TyersandAnderson, 1988enEC/USStudyGroup, 1988).
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4.2 Verschillen inconsumentenuitgaven
Indezeparagraafwordenderesultatenvande berekeningen
weergegevenvoordeuitgavenvandeconsument.Daarbij isookrekening gehoudenmetdewisselwerking tussendediverseprodukten,
zoalsaangegeven inparagraaf 3.2 (dezogenaamde geaggregeerde
methode). Hetzouookmogelijk zijngeweestdeverschillen in
consumentenuitgavenvoordeafzonderlijkeprodukten (zieparagraaf 4.1)uitterekenenenbijelkaartetellen.Datblijkt
echterbetrekkelijkweinig afwijkende resultatenopteleveren.
Detotale consumentenuitgaven voor landbouwprodukten (alleen
hetgrondstoffendeel,dusgewaardeerd tegenproducentenprijzen)
kunnenwordengeschatop93miljardECU.Ditbedrag isberekend
doorvooralleproduktendeverbruikte hoeveelheid tevermenigvuldigenmetde intabel 4.1 aangegevenproducentenprijzen.Het
bedrag komt redelijkovereenmethetgrondstoffenaandeel (30à
40%)indetotaleconsumentenuitgavenvoorvoedingsmiddelen,die
in1980ongeveer 270miljard ECUbeliepen.

Tabel 4.2 JaarlijkseuitgavenperEG-consument voorvoedingsmiddelenbijverschillende vergelijkingsmaatstaven,berekend tegenproducentenprijzen (gemiddelde1977-1982,
geaggregeerde methode)
Vergelijkingsmaatstaf

UitgavenperEG-consument 1)
inECUvan 1980

FeitelijkeEG-prijzen (0)
Feitelijkewereldmarktprijzen (1)
Gemiddelde prijsOECD (2)
"Gemiddeldewereldprijs"(3)
Evenwichtsprijswereldmarkt (4)

345
267
298
287
306

idem, in%
100
77
86
83
89

1) Voortoelichting ziehoofdstuk 2enparagraaf3.2.

Hetgenoemde bedragvan93miljardECUkomtneeropongeveer
345ECU (rond 1980circa 930gulden)perEuropese consument per
jaar.Demogelijke besparingwanneer indeEGandereprijzenzoudengelden,looptuiteenvan39ECUbijdeevenwichtsprijzenop
dewereldmarkt tot 78ECUbijvergelijking metde feitelijkewereldmarktprijzen (tabel4.2).Tenopzichtevanhetbestaande uitgavenniveaubetekentditeendalingvan 10à20%.
Zoalseerderbetoogd zijnde feitelijkewereldmarktprijzen
inditverband eigenlijk geen reëlevergelijkingsmaatstaf, omdat
dezezullengaanstijgenwanneerdeEGhaargedrag opdewereldmarkt drastischwijzigt.Deanderemaatstaven zijnmeerrealistisch,zodatgeconcludeerd kanwordendatdeEuropeseconsument,

19

gegeven deveronderstellingen vandeze studie,eenkleine 60ECU
(in 1980ruim 160gulden)goedkoperuit hadkunnen zijnvoorzijn
voedselvoorziening. Voor een "modaalhuishouden"vanvierpersonenkwamdit neer opongeveer 650guldenperjaar,althans inde
periode 1977-1982.Uitgedrukt indetotaleuitgavenvoorvoedingsmiddelen betekent dit bedrag eendalingmet ongeveer 6%en
opdetotale consumentenuitgaven eenkleine anderhalf procent.
Bij debespreking vantabel4.1 isgeconstateerd datde
landbouwprijzen indeEGgemiddeld 13tot 46%hoger lagendande
prijzen diealsvergelijkingsmaatstaf zijngehanteerd, of,omgekeerd, datdezevergelijkingsprijzen 11à30%beneden deEG-prijzen lagen. Intabel 4.2wordenverschillenvastgesteld van 11tot
23%.Deverschillen liggenbijbeide benaderingen dus indezelfde
ordevangrootte.
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5. Actualisatie en vergelijking met andere studies

5.1 Dehuidige situatie
Devraag isinhoeverre desituatie omstreeks 1988verschilt
vandie indeonderzochteperiode.Daarbijvaltondermeeropte
merkendathetverschil tussendeprijzen indeEGendieopde
wereldmarkt tussen 1982en 1987aanzienlijk istoegenomen. Inde
eersteplaatsheeftdeEG inhetbeginvandejarentachtigenkelekerende landbouwprijzenforsverhoogd. Indetweede plaats
ishet relatieve overaanbod opdewereldmarkt deafgelopenjaren
toegenomen enzijndewereldmarktprijzenverderomlaaggegaan.
Naast deze twee factoren speelthetkoersverloopvande
Amerikaanse dollareenrol.Omdatdemeestewereldmarktprijzenin
diemunteenheid zijnuitgedrukt,leidteenstijging vandedollarkoerstoteenvermindering vanhetverschil tussenEG-prijzen
enwereldmarktprijzen,enomgekeerd. Inde onderzoeksperiode
(1977-1982)wasdewaardevandedollarongeveer 0,82 ECU.Naeen
dieptepunt in1980 (0,72ECU)tradeengeleidelijke stijging op
toteengemiddeldevan 1,31 ECU in1985.Daaropvolgdeweer een
daling enmomenteel ligtdekoersvandedollartenopzichtevan
deECUweeropongeveerhetzelfde peilalshetgemiddelde inde
onderzoeksperiode.
Deverhouding vandedoordeEGuitgegeven bedragen aanexportrestituties enerzijdsendewaardevandebijbehorende export
anderzijds, iseen indicatorvanhetprijsverschiltussendeEG
endewereldmarkt. Indeperiode 1977-1982beliependerestitutiesvoor rundvlees,zuivel,granenensuikerbijna 55%vande
bijbehorende exportwaarde.Voordejaren 1983-1985 gold eenzelfde
percentagemaar indejaren 1985-1987washetmeerdan 70%.Dat
wijst eropdat toendeEG-prijzennogalwatmeerverschildenvan
dieopdewereldmarkt dan indeonderzochteperiode.
In1988 ishetverschil tussenEG-prijzen enwereldmarktprijzenweerkleinergeworden,vooral doorhetaantrekkenvande
wereldmarktprijzen.Ditwasvooreendeelhetgevolgvan incidentele oorzaken,maarvooreenanderdeelvanombuigingen inhet
beleid,niethetminst indeEG,dievoornamelijk neerkomenop
beperkingvandeproduktie(groei)en/ofvermindering vande
prijsondersteuning.
Gezienhetbovenstaande zoueengeactualiseerdeberekening
vandecijfersvantabel4.1 voormaatstaf 1(waargenomenwereldmarktprijzen)voordejaren 1985-1987totgrotereverschillen
leidendandie,welkevoordeperiode 1977-1982werden berekend.
Waarschijnlijkgeldtdezeconclusie inminderematevoorde
maatstaven (2)en (3)omdatdeproducentenprijzen inandere lan-
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denookmeeruitdepaszijngaan lopenmetdewereldmarktprijzen.Dit isverdernietonderzocht.
Wat betreftdevierdemaatstaf ("evenwichtsprijzenopdewereldmarkt")zoumenkunnenveronderstellen datdezeméér beneden
dehuidigeEG-prijzen zouden liggendanrond 1980.Nietvergeten
moet echterwordendatbijeenliberalisatievanhetEG-landbouwbeleid dewereldmarktprijzen indehuidige situatiewellichtméér
zoudenstijgendandestijds.DeEGheefttegenwoordig eenaanzienlijkhogeregraadvanzelfvoorziening enbijeenliberalisatie zoudevermindering vandedrukopdewereldmarkt dus inhet
algemeen ooksterkerzijndanrond 1980.Het isdaaromnietop
voorhand tezeggenofhetverschil tussenEG-prijzen endeevenwichtsprijzenopdewereldmarktmomenteel groter isdan inde
periode rond1980.

5.2 Vergelijkingmetandere studies
Inparagraaf 4.1 isalterloopsgewezenopde resultaten
vermeld ineenrapportvandeWereldbank.Daarinwerd eenwat
groterverschil tussenEG-prijzenendefeitelijkewereldmarktprijzengevondendan indezepublikatie (respectievelijk 55%en
40%)(World Bank 1986:112-113).Hetverschil zitvooral inde
dierlijke sectoren.VolgensdeWereldbankstudie zoudeprotectie
doordeEG invergelijking met andereOECD-landenrelatief sterk
zijnvoorgranen,rundvlees,varkensvlees enslachtpluimvee,ongeveerhetzelfdevoorsuikeren ietszwakkervoorzuivel.Deze
conclusieskomen redelijkovereenmet de intabel 4.1 (maatstaf 2)vermeldecijfers.
DeWereldbankstudie geeftgeeneigenberekeningen overde
extra consumentenuitgaven alsgevolgvanhetEG-landbouwprijsbeleid.Welworden indie studieBuckwell c.s. (1982)aangehaald,
diedeze lastentenopzichtevaneenvolledige vrijhandelssituatie berekenen op35miljard dollarofbijna 25miljard ECU (World
Bank, 1986:121).Ditbedrag komtovereenmet ongeveer 27%vande
indevoorliggende publikatieberekendeconsumentenuitgaven voor
degrondstoffencomponentvandevoedingsmiddelen ad 93miljard
ECU (zieparagraaf 4.2).Deze 25miljard ECU lijktaandehoge
kant,wantbijeenvergelijking vanEG-prijzenmetde feitelijke
wereldmarktprijzen laat zichslechtseenbesparing van 21à27
miljard ECU (respectievelijk berekend uittabel 4.2,maatstaf 1,
entabel4.1,maatstaf 1)berekenen.
IneenstudievanhetAustralische BureauofAgricultural
Economics (BAE, 1985)wordendevoordelenvoordeEuropeseconsumentenbijdeuitgavenvoorvoedingsmiddelen inhetgevalvaneen
liberalisatie vanhetEG-landbouwbeleidvoordeperiode rond 1980
geschat op27tot42miljard ECU (inprijzenvan 1980),afhankelijkvanhetjaardatmenkiest (BAE,1985:100).Indezepublikatiewordtvoordiesituatie eenvoordeel indeordevan 10miljardECUberekend (vergelijktabel4.2,maatstaf 4). Debelang-
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rijksteoorzaakvanhetverschil isvermoedelijk datdeAustraliërs ingevalvaneenliberalisatie doordeEGveelgroteredalingenvandeEG-prijzen,endusveelkleinere stijgingenvande
wereldmarktprijzenveronderstellen.Hetduidelijkste voorbeeld is
rundvlees,waarbijdeBAE-studie (p.115)opeenstijging vande
wereldmarktprijsmet 17%komt,terwijl inhethier behandelde
onderzoek impliciet eenstijging van ruim50%isverondersteld.
EenOECD-studievanvorigjaar (OECD,1987)behandeltweliswaardezelfdematerie,maardoordenogal afwijkende opzet -er
wordtgewerktmet "Eroducenten-enConsumenten SubsidieEquivalenten"-iseenvergelijking metde resultatenvandevoorliggende studienieteenvoudig.
DeOECD-studie komtvoordeperiode 1979-1981 totgrotere
verschillen tussenEG-prijzen enwereldmarktprijzendandevoorliggende studie:gemiddeld zoudendeEG-prijzenvolgensdeOECD
ruim 70%bovenhetwereldmarktniveau liggen,terwijldeze studie
(tabel4.1)toteenverschilvan46%komen.DeOECDberekent in
hetverlengde hiervanookeenhogertotaal aanextraconsumentenuitgaven,namelijk ruim 130ECUperconsument tegeneenkleine
90ECUvolgensdeze studie (vgl.tabel4.2).
Geconcludeerd kanwordendatdeomvangvandeberekendenadelenvanhetEG-prijsbeleidvoordeconsument sterkafhangtvan
deveronderstellingen diemenhanteert.Globaal gesproken lijken
andere studiestoteengrotereomvangvandienadelentekomen
danhethiergerapporteerde onderzoek.
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6. Conclusies

Het indezepublikatiebeknoptweergegevenonderzoeknaarde
redelijkheid vandevoedselprijzen indeEGvoorde consument
leidt totdeconstatering,dathetvoordetetrekken conclusies
vangroot belang iswelkeprijzenenverdere veronderstellingen
enuitgangspuntenmenhanteert.
Indeperiode 1977-1982lagendevoedselprijzen (opproducentenniveau)indeEGongeveer40%hogerdanopdewereldmarkt
enruim30%bovendegemiddeldeprijzen indeOECD-landenen
elders indewereld.WanneerdeEGdebescherming vandelandbouwprijzen zouafschaffen,zoudendaardoordewereldmarktprijzen
stijgen.DeEG-prijzen lagen indebeschouwdeperiodedanook
zo'n 10à 15%bovenhetteberekenenevenwichtsniveau opde
wereldmarkt.
InhetalgemeenwijkendeEG-prijzenvoorProduktenmeteen
zogenaamde zwaremarktordening (granen,suiker,rundvlees enzuivel)meerafvandeprijzenopdewereldmarkt of inanderelanden,dandeprijzenvoorandereprodukten.
Opbasisvandeaannamesvanditonderzoek iseen redeljke
schatting datdegemiddeldeEuropese consument rond 1980ongeveer
40à60ECUperjaargoedkoperuithadkunnen zijnvoorzijn
voedselvoorziening omgerekendwasditvooreengezinvanvierpersonendestijds 440à640gulden.Deze bedragenkwamenvoordegemiddelde consument overeenmet 4,5 à7%vanzijnuitgavenvoor
voedingsmiddelen enmet 1à1,5%vanzijntotaleuitgavenvoor
levensonderhoud.
Indeperiode 1985-1987verschildendeprijzenvanagrarischeprodukten indeEGmeervandieopdewereldmarkt danin
deperiode 1977-1982.Bijeenvergelijking metde feitelijke
wereldmarktprijzenzoudendeuithetEG-markt-enprijsbeleid
voortvloeiende extrauitgavenvoordeconsument indeperiode
1985-1987danookgroterzijngeweestdan indeperiodewaarop
hetonderzoek betrekking had.Het isdevraag ofditevenzeerhet
gevalgeweest zouzijnbijeenvergelijking metdeprijzen in
andere landenofmet teberekenenevenwichtsprijzenopdewereldmarkt.
Uit eenvergelijking metdeuitkomstenvanandere,soortgelijke studies ontstaatde indrukdatdaarin inhetalgemeen grotereverschillen tussendeEG-prijzenendeandereprijzenworden
gevonden,met alsgevolgdatookdevoordeextrauitgavenvande
consument berekende bedragenhogeruitvallen.
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