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directeur.

Den Haag, november 1995

SAMENVATTING

1.

Inleiding

Door de Informatie-en Kenniscentra (IKC)worden voor diverse agrarische
Produktenjaarlijks prognosesoverdetoekomstige prijsontwikkeling opgesteld
engepubliceerd inde KWIN's 1).Dezeprijsprognoses vervullen onder meer een
functie bij de financiering van bedrijven door banken, het verstrekken van
borgstellingen en het verstrekken van uitkeringen en leningen op grond van
het Bijstandsbesluit Zelfstandigen.Bijzowel overheid,bedrijfsleven alsbanken,
bestond behoefte aaneenstudie waarin deverschillende mogelijke methoden
voor het vaststellenvan indicatiesvantoekomstige afzetprijzen op hun merites
worden beoordeeld.
Het doel van dit onderzoek is het vergroten van het inzicht in de wijze
waarop afzetprijsindicaties kunnen worden opgesteld. In het bijzonder wordt
gestreefd bij te dragen aan een methode van het opstellen van een afzetprijsindicatie die aan de volgende eisen voldoet:
a.
voorspelling is zo goed mogelijk in overeenstemming met wat zich in
werkelijkheid zal voordoen;
b.
inzetbaar op zowel de korte termijn (ongeveer 1 jaar of seizoen) als de
middellange termijn (1tot 5jaar),dat wil zeggen dat zowel conjuncturele als structurele ontwikkelingen in de prijsbeweging kunnen worden
aangegeven;
c.
objectief in het gebruik en daardoor onafhankelijk van de belangen van
de diverse actoren in een bedrijfstak;
d.
doorzichtig;
e.
eenvoudig in het gebruik.

2.

Huidige situatie rond bepaling en gebruik van afzetprijsindicaties

De methoden die door het IKCworden gebruikt om afzetprijsindicaties
op te stellen,bestaan vrijwel allemaal uit een eenvoudige vorm van tijdreeksanalyse.Inenkele gevallenworden de historischegemiddelden op kwalitatieve
gronden aangepast. De methode voor de varkenshouderij onderscheidt zich
vande andere methoden,doordat daarin de afzetprijsindicatie zo goed mogelijk gebaseerd wordt op de achterliggende factoren bij de prijsontwikkeling.

1)

KWIN'szijndoor het IKCpersectoruitgebrachte publikaties (zoals:KWIN-glastuinbouw, KWIN-fruitteelt,KWIN-bloembollen,enzovoort) met Kwantitatieve
INformatie op teelttechnisch, bedrijfseconomisch en algemeen-economisch
vlak.

In deze sector worden daarbij bovendien de diverse belanghebbende partijen
geconsulteerd.

3.

Prijsvoorspellingsmethoden

Deprijsvoorspellingsmethoden kunnen indrie hoofdgroepen onderscheiden worden,te weten de economisch gefundeerde methoden, de statistische
methoden en methoden die uit combinaties vandezetwee bestaan.Binnen de
groep vaneconomisch gefundeerde methoden kunnen worden onderscheiden
de econometrische methode, de scenariomethode, de Delphi-methode en een
groep overige economisch gefundeerde methoden.Tot de groep van statistische methoden, die niet gebaseerd zijn op de economische theorie, behoren
detijdreeksregressie-methode, Box-Jenkins-methode en de multiple-tijdreeksmethode. Binnen de groep van combinaties gaat het met name om combinatiesvantijdreeksanalyse met vormen van scenariomethoden en/of Delphi-methoden.
Bij de econometrische methode formuleert men onder meer vraag- en
aanbodvergelijkingen. Indezevergelijkingen wordenfactoren opgenomen die
in belangrijke mate bepalend zijn voor de omvang van de vraag en het aanbod. Met behulp van bijvoorbeeld regressieanalyse wordt daarna op basis van
historisch cijfermateriaal bepaald wat het belang isvan deverschillende factoren op het prijsniveau.
Descenario-en Delphi-methode wijken hier nogalvanaf. Deeerste iseen
vorm vantoekomstverkenning waarbij een beschrijving vandenkbare toekomstige ontwikkelingen gegeven wordt. Bij de tweede bestaat de werkwijze uit
hetvergarenvanfeiten en het bereikenvanovereenstemming daarover tussen
de bij het overeenstemmingsproces betrokkenen.
Weer geheel anders van aard is de zogenaamde kostprijsmethode. De
methode zelf behoeft geen toelichting.Wel moet worden vermeld dat de methode (impliciet) uitgaat van een aantal veronderstellingen omtrent de werking van de afzetmarkt en de prijsvorming.
Degroep van statistische methoden zijn "grosso modo" minder complex
dan devorige groepvan methoden.Hetgaat hier meer om het kunnen toepassenvan bepaalde statistische technieken. Eenbelangrijke voorwaarde voor het
kunnen toepassen van statistische methoden isdat het historische datamateriaal de informatie over detoekomst bevat. Uitgangspunt bij de "curve-fitting"methoden isdat het met behulp van een regressievergelijking gevonden patroon uit het verleden zich in de tijd voortzet. Bij het rekenkundig gemiddelde
is de veronderstelling dat het berekende gemiddelde zich in de toekomst
voortzet. De Box-Jenkins-methode isook te gebruiken wanneer de trend- en
de seizoeneffecten voortdurend veranderen.

10

4.

Beoordeling prijsvoorspellingsmethoden

Op grond van de door de opdrachtgever gestelde eisen waaraan de methoden voor devaststelling van afzetprijsindicaties zouden moeten voldoen en
de in dewetenschappelijke literatuur te vinden eisen,worden in dit hoofdstuk
bij de beoordeling van de prijsvoorspellingsmethoden de volgende criteria
gehanteerd:
a.
consistentie;
b.
economische argumentatie;
c.
empirische validatie;
d.
tijdshorizon;
e.
objectiviteit;
f.
doorzichtelijkheid;
g.
gebruikersvriendelijkheid.
Het criterium "draagvlak" wordt hier niet als een zelfstandig criterium
gezien, maar alseen afgeleide van de andere criteria. Een methode die goed
scoort op andere criteria zal ook voldoende draagvlak weten te behalen. De
beoordeling van de empirische geldigheid wordt voor een aantal methodes
kwantitatief weergegeven.
Omdat deeconometrische methode gebaseerd isop deeconomische theorie en tevens gebruik gemaakt wordt van statistische technieken,scoort deze
methode goed wat betreft consistentie en economische argumentatie. Vanwege de moeilijkheid van deze methode isde scoreop criteria als doorzichtigheid
en gebruikersvriendelijkheid echter redelijk tot slecht.
Ook descenariomethode ende Delphi-methode zijn complexte noemen,
al ishier de complexiteit van een ander gehalte. Bij de scenariomethode gaat
het er met name om met verbeeldingskracht heldere en consistente analyses
te maken.Bijdedelhi-methodegaat het om hetformuleren van eengestructureerd probleem waarover op systematische wijze met andere actoren kan worden gediscussieerd. Ook deze methoden kunnen goed scoren op de punten
consistentie en economische argumentatie, maar zijn moeilijk doorzichtig en
gebruikersvriendelijk te houden.
Degroep van statistische methoden scoort goed op gebruiksvriendelijkheid, doorzichtigheid, consistentie en objectiviteit. De economische argumentatie isechter slecht. Bij "curve-fitting" isde score op de empirische validatie
afhankelijk van de toepassing slecht tot goed. Het hangt er helemaal van af of
de gevonden curve die het historische datamateriaal beschrijft ook in de toekomst zalgelden. Bij het rekenkundig gemiddelde zijn de afwijkingen tussen
geraamde enwerkelijke opbrengstprijzen afhankelijk vande stabiliteit van het
toekomstige prijsverloop.
De methoden die bestaan uit combinaties van statistische analyse eneconomische argumentatie hebben het inzichom op dediverse maatstaven zowel
matig als goed te scoren. De uiteindelijke score hangt grotendeels af van de
vormgeving van deze methode.
De IKC-methodevoor de varkenshouderij iseen voorbeeld van een toepassingvan deze methode. Deze methode scoort goed op het criterium "eco11

nomische argumentatie". Hoewel de economische analyse ter onderbouwing
van de prijsprognoses schriftelijk wordt vastgelegd, kunnen vraagtekens gezet
worden bijdeconsistentie,deobjectiviteit, doorzichtigheid en gebruikersvriendelijkheid van de methode.
Geenvan de genoemde methoden scoort dus op alle criteria goed. In de
ene methode wordt ruim aandacht geschonken aandeeconomische argumentatie en de consistentie van de analyse, maar isde toepassing te weinig doorzichtig en gebruikersvriendelijk, terwijl een andere methode uitblinkt in eenvoud, maar een economische fundering ontbeert.
Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde methode voor de bepaling
van afzetprijsindicaties er een iswaar zo mogelijk gebruik wordt gemaakt van
eenvoudige statistische technieken, maar waar ook op kwalitatieve wijze, via
bijvoorbeeld een eenvoudige scenariomethode of Delphi-methode, economische overwegingen in de analyse worden betrokken.

5.

Aanzet t o t een nieuwe methode voor afzetprijsindicaties

Op grond van de eindconclusie van hoofdstuk 4 valt een aantal onderscheiden methoden bijvoorbaat af. Inde econometrische ligt het accent teveel
op de inhoudelijkheid ente weinig op detoepasbaarheid.Ook de Box-Jenkinsmethode valt bij voorbaat af, omdat deze methode enerzijds louter statistisch
is en anderzijds moeilijk op een eenvoudige manier toepasbaar iste maken
voor de praktijk. De scenariomethode en de Delphi-methode kunnen onder
voorbehoud ten aanzien van de wijze waarop deze worden vormgegeven,
waarschijnlijk wel worden ingezet. Ook de eenvoudige statistische methoden
komen voor toepassing in aanmerking.
De alternatieve methode voor de vaststelling van afzetprijsindicaties die
indit hoofdstuk wordt beschreven,isgebaseerdoponder meer een combinatie
vandeze methoden. Erisdaarbij naar gestreefd om de positieve elementen uit
de diverse methoden op een consistente wijze bij elkaar te brengen.
Globaalgenomen bestaatdevoorgestelde methode uittwee onderdelen,
namelijk a) de organisatie van een proces van collectieve meningsvorming en
b) het redeneren volgens een gestandaardiseerd denkschema (algoritme).
Erzijn diverse redenenvoor het organiseren vaneen procesvan collectievemeningsvorming bij devaststellingvan afzetprijsindicaties. Eenvan de redenen isdat de afzetprijsindicaties door diverse partijen worden gebruikt, waardoor het belangrijk isdat deze partijen zich zowel kunnen scharen achter de
methode van de vaststelling daarvan als daadwerkelijk worden betrokken bij
de toepassing van deze methode. Eenandere reden voor het organiseren van
een proces van collectieve meningsvorming isdat op die manier gebruik kan
worden gemaakt van meerdere (verschillende) inzichten over toekomstige
ontwikkelingen. Daarbij is de veronderstelling dat de "kennis" omtrent de
toekomst isverspreid over diverse individuen en organisaties. Door het samenbrengen van deze kennis op deelterreinen kan kennis ontstaan omtrent het
gehele onderzoeksterrein.
12

Het ligt voor de hand bij het proces van collectieve meningsvorming zowel direct betrokkenen (belanghebbenden) alsexterne deskundigen (niet-belanghebbenden) te betrekken.Wat betreft de eerste groep gaat het in dit verband om vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven, de overheid en
de banken. Degroep externe deskundigen zou kunnen worden samengesteld
uit deskundigen op het vlak vandeeconomische analyse,op het vlak van afzetmarktontwikkelingen en op het vlak van sectorontwikkelingen.
Aangezien deafzetprijsindicatiesjaarlijks moeten worden vastgesteld,zal
het proces van collectieve meningsvorming eenjaarlijkse cyclus kennen.
Omte kunnen voldoen aan de eisenvan consistentie, doorzichtigheid en
gebruikersvriendelijkheid, is het belangrijk dat een eenduidig "algoritme"
bestaat, dat aangeeft langswelke lijnen de groepsdiscussie zou moeten plaatsvinden. De ontwerper van dit algoritme bepaalt "hoe" geredeneerd dient te
worden, terwijl de gebruikers van het algoritme alleen de parameters hoeven
intevullen.Deuitkomsten van dezeanalysedienen op eveneens gestandaardiseerde wijze te worden vastgelegd en gepubliceerd.
Stap Iin het voorgestelde algemene algoritme isde vaststelling van het
structurele beginniveau van de afzetprijs. Het structurele beginniveau is gelijk
aan de huidige prijs wanneer die gecorrigeerd wordt voor de stochastische
component. Het structurele beginniveau ishet (analytische) beginpunt van de
toekomstige structurele ontwikkeling. Deschatting van deze grootheid isstap
IIvan het algemene algoritme. De gedachte isdat deze structurele ontwikkeling zich voordoet op de langere termijn. Op de kortere termijn kunnen zich
echter allerlei fluctuaties daaromheen voordoen. De raming van deze marges
rondom de langere-termijnontwikkeling gebeurt instap III.Instap IV tenslotte
vindt de integratie van de voorgaande stappen plaats in de vorm van de vaststelling van de afzetprijsindicatie.
Hetalgemene algoritme geeft het raamwerk waarmee inelk vande landen tuinbouwsectoren tot de opstelling van de afzetprijsindicaties kan worden
gekomen. De invulling van dit raamwerk isvanzelfsprekend verschillend, omdat de markten verschillend zijn. Het gaat hierbij met name om het
(be)noemen van de factoren die specifiek voor de onderscheiden sectoren in
de aandacht moeten worden betrokken. Op basisvan de beschrijving van de
onderscheiden markten inhoofdstuk 3vandit rapport, is(globaal) aangegeven
hoe het algoritme per sector zou kunnen worden ingevuld.

6.

Demonstratie nieuwe methode voor drie sectoren

Het beschreven algoritme geeft het raamwerk waarmee in elk van de
land- en tuinbouwsectoren t o t de opstelling van de afzetprijsindicaties kan
worden gekomen. De invulling van dit raamwerk isvanzelfsprekend verschillend, omdat de markten verschillend zijn. In dit hoofdstuk wordt voor de bloemisterij,defruitteelt en devarkenshouderij (opglobale wijze) aangegeven hoe
het algoritme kanworden ingevuld.Aan de gepresenteerde afzetprijsindicator
mag geen andere betekenis worden toegekend dan die van demonstratie.
13

7.

Slotbeschouwing

Het oordeel over de voorgestelde methode isdat het de mogelijkheid in
zich heeft om op diverse beoordelingscriteria goed te scoren, maar dat dan bij
toepassing wel sterk op de diverse voorwaarden gelet moet worden. De voorgestelde methode is in principe in elke sector toepasbaar. Afhankelijk van de
kenmerken van een sector zal in het algoritme meer of minder aandacht moeten worden geschonken aan de (bepaalde) aanbod-,vraag-en/of marktvormfactoren. De methode isniet alleen in principe toepasbaar voor de verschillende sectoren, maar ook voor verschillende tijdshorizonnen, dat wil zeggen voor
verschillende doeleinden (liquiditeits- en investeringsbegrotingen). Is men
vooral in de kortetermijn geïnteresseerd,dan zal de nadruk moeten liggen op
de analyse van stochastische factoren. Ismen daarentegen gericht op langetermijnontwikkelingen dan zullen de structurele factoren moeten worden bestudeerd.
De resultaten van dit onderzoek kunnen niet meteen in de praktijk worden toegepast, in die zin dat het onderzoek prijsprognoses heeft opgeleverd
die door banken,tuinders en overheid kunnen worden gebruikt. Tussen de in
dit rapport beschreven methode-ontwikkeling en de toepassing van de afzetprijsindicaties zit nog deschakelvandetoepassing van de methode. Inde praktijk zal men moeten beslissen hoe uitvoerig men de analyse wil uitvoeren. In
wezen zal het daarbij gaan om een "kosten/baten"-analyse. Devraag isimmers
hoeveel kosten men (maximaal) wil maken om een verantwoorde afzetprijsindicatie te krijgen.
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1. INLEIDING

1.1

Achtergrond

Door de Informatie-en Kenniscentra (IKC)worden voor diverse agrarische
Produktenjaarlijks prognoses omtrent detoekomstige prijsontwikkeling opgesteld en gepubliceerd in de KWIN's (zie bijv. IKC, 1994). Deze prijsprognoses
vervullen onder meer een functie bij de financiering van bedrijven door banken, het verstrekken van borgstellingen en het verstrekken van uitkeringen en
leningen op grond van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen. De prijsprognoses
worden in deze toepassingen gezien als indicaties voor de hoogte van de prijzen waar individuele boeren en tuinders meete maken zullen krijgen. In aanvulling daarop wordt door de gebruikers van deze prognoses doorgaans rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de produkten die elk van de
afzonderlijke ondernemers op demarkt brengen en met specifieke bedrijfskenmerken, zoals de historische technische en financieel-economische resultaten.
Aldus worden de prognoses van de prijs op bedrijfstakniveau vertaald naar
zogenaamde begrotingsprijzen voor afzonderlijke bedrijven.Vanwege dit karakter van de prijsprognoses zal in het vervolg van dit onderzoek gesproken
worden van "afzetprijsindicaties".
Dedirecte aanleiding voor dit onderzoek hangt samen met de in afgelopenjaren opgetreden sterke fluctuaties in de afzetprijzen van diverse agrarischeprodukten.Alsgevolg van deze,neerwaarts gerichte,fluctuaties, ontstonden er relatieve grote discrepantiestussende actuele prijzen en de afzetprijsindicaties zoals die door de Informatie- en Kenniscentra (IKC) waren gepubliceerd 1).Met name indefruitteelt en de boomkwekerij isertoen een discussie
ontstaan omtrent de wijze van bepaling van de afzetprijsindicaties.
Dat de discussie omtrent de methode van vaststellen van afzetprijsindicaties ook binnen de IKC nog niet was uitgekristalliseerd, bleek uit het feit dat
er tussen de verschillende IKC-afdelingen verschillende methoden gebruikt
worden, zonder dat voor een ieder duidelijk isdat deze verschillen direct samenhangen met verschillen tussen de respectieve sectoren.Voort kunnen bij
verschillende van die methoden vraagtekens gezet worden ten aanzien van de
onderbouwing ervan.
Naar aanleiding vaneenen ander bestond bij zowel overheid alsbedrijfsleven en banken, behoefte aan een studie waarin de verschillende mogelijke
methoden voor het vaststellen van indicaties van toekomstige afzetprijzen op

1)

Ook ingevalvanopwaartsefluctuaties indewerkelijke afzetprijzen ontstaan
erverschillen met de KWIN-prijzen,alleen leidt dat niettot liquiditeits- enfinancieringsproblemen.
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hun merites worden beoordeeld. Deeisendie men aan de methoden stelt zijn
de volgende:
a.
voorspelling iszo goed mogelijk in overeenstemming met werkelijkheid;
b.
inzetbaar op zowel de korte termijn (ongeveer 1jaar of seizoen) als de
middellange termijn (1t o t 5jaren of seizoenen), dat wil zeggen dat zowel conjuncturele als structurele ontwikkelingen in de prijsbeweging
kunnen worden aangegeven;
c.
objectief in het gebruik en daardoor onafhankelijk van de belangen van
de diverse actoren in een bedrijfstak;
d.
doorzichtig;
e.
eenvoudig in het gebruik.

1.2

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is het bijdragen aan een beter inzicht in de
toekomstige ontwikkeling van afzetprijzen van land- en tuinbouwprodukten.
Deresultaten vandit onderzoek kunnen echter niet meteen inde praktijk worden toegepast, in die zin dat het onderzoek prijsprognoses oplevert die door
banken, boeren entuinders en overheid kunnen worden gebruikt. In dit rapport staan de methoden centraal, niet de uitkomsten van de methoden (zie
figuur 1.1). De methodebeoordeling- en ontwikkeling kan gezien worden als
de eerste-schakel in het traject van vaststelling en gebruik van afzetprijsindicaties. Detweede schakel isde toepassing van methoden en de derde schakel de
toepassing van de afzetprijsindicaties (door banken, boeren en tuinders en
overheid).

! Schakel!:
Ontwikkeling
methode

Schakel2:

Schakel3:

Toepassing
methode

Toepassing
afzetprijsindicaties

Figuur 1.1 Schakelsbij de vaststelling engebruik van afzetprijsindicaties

1.3

Afbakening

Het onderzoek richt zich op afzetprijzen zoals die gemiddeld in een bedrijfstak zullen gelden. Erwordt dusgeen aandacht,besteed aan de verbijzondering van een afzetprijsindicatie naar begrotingsprijzen, dat wil zeggen naar
een prijsvoorspelling voor afzonderlijke bedrijven.
Verder zal in het onderzoek niet worden ingegaan op andere factoren
die van belang zijn bij de financiële mogelijkheden van bedrijven, zoals de
rentestand, de gasprijs en het milieubeleid van de overheid. Aan de invloed
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van de prijzen van inputfactorenwordt alleen aandacht besteedvoor zover die
van belang zijn voor de prognose van de afzetprijzen.

1.4

a.

b.

1.5

Probleemstelling
De vragen die in dit onderzoek aan de orde komen, zijn de volgende:
inwelke mate voldoen de methoden die momenteel door de Informatieen Kenniscentra bij de vaststelling van afzetprijsindicaties gebruikt worden en andere prijsvoorspellingsmethoden aan de daaraan te stellen eisenwat betreft empirische geldigheid,tijdshorizon,objectiviteit en doorzichtigheid?
is er een alternatieve methode te ontwikkelen die beter aan die eisen
voldoet?

Methode van aanpak en opbouw van het rapport

De beantwoording van de onderzoeksvragen vindt plaats via een aantal
stappen.
Eerstzaleen inventarisatie worden gemaakt van de huidige situatie rond
de afzetprijsindicaties. Erzal daarbij aandacht worden besteed aan zowel het
gebruik als de bepaling van de afzetprijsindicaties. In hoofdstuk 2wordt hier
verslag van gedaan.Vervolgens wordt in hoofdstuk 3een overzicht gepresenteerd van deverschillende te onderscheiden methoden op hetterrein van prijsvoorspelling. De beoordeling van deze methoden, dat wil zeggen de beantwoording van de eerste vraag uit de probleemstelling vindt plaats in hoofdstuk 4.
Inhoofdstuk 5wordt een nieuwe methode voor devaststelling van afzetprijsindicaties gepresenteerd. Deze methode isgebaseerd op enerzijds de eisen
die daaraan door de opdrachtgever gesteld worden en anderzijds de beoordeling van de verschillende methoden in het vorige hoofdstuk. De demonstratie
van deze methode vindt in hoofdstuk 6 plaats. Alsvoorbeeldsectoren zijn de
bloemisterij, de fruitteelt en de varkenshouderij genomen. Een slotbeschouwing op het gehele onderzoek zal in hoofdstuk 7worden gegeven.
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2. HUIDIGE SITUATIE ROND BEPALING EN
GEBRUIKVANAFZETPRIJSINDICATIES

2.1

Inleiding

Inverschillende sectoren van land- entuinbouw worden op verschillende
wijzen door het Informatie- en Kenniscentrum (IKC) van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer enVisserij,de banken en andere instellingen afzetprijsindicaties berekend. Dedoor het IKCopgestelde afzetprijsindicaties spelen
in dit geheel een centrale rol,omdat zij in de KWIN's 1)worden gepubliceerd
en daardoor een brede verspreiding kennen.Om een beeld te krijgen van de
wijzevanwerken bij het makenvanafzetprijsindicaties, isonder deverschillende afdelingen van het IKCeen enquête gehouden 2). Aan het einde van dit
hoofdstuk (in paragraaf 2.4) staat een kort overzicht van de resultaten van de
enquête. In de paragraaf daarvoor zal per sector de werkwijze van het IKC
worden beschreven. Eerst zal echter worden aangegeven door wie en voor
welk doel de afzetprijsindicaties worden gebruikt.

2.2 Afzetprijsindicaties en begrotingsprijzen
2.2.1 Inleiding
Afzetprijsindicaties worden gebruikt door deStichting Borgstellingsfonds
voor de Landbouw en de banken bij de financiering van bedrijven, door de
bedrijfsvoorlichting bij hun adviezen aan ondernemers en door de overheid bij
het verstrekken van uitkeringen en/of leningen op grond van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Het doel van het gebruik is om informatie te verkrijgen
over a) de inkomensontwikkeling en de liquiditeitspositie van een bedrijf op
de korte termijn,en/of b) de financierings- en continuïteitsmogelijkheden van
een bedrijf op de lange termijn.Afhankelijk van het doel van een toepassing,
heeft de gebruiker behoefte aan een indicatie omtrent de prijsbeweging op
de korte termijn dan wel omtrent de structurele prijsontwikkeling op de lange
termijn.

1)

2)
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KWIN'szijndoor het IKCpersector uitgebrachte publikaties (zoals:KWIN-glastuinbouw, KWIN-fruitteelt, KWIN-bloembollen,enzovoort) met Kwantitatieve
INformatie op teelttechnisch, bedrijfseconomisch en algemeen-economisch
vlak.
Teweten bij het IKC-Bloemisterij,het IKC-fruitteelt, het IKC-Glasgroenteteelt,
het IKC-Champignons,het IKC-Akkerbouwenvollegrondsgroenteteelt en het
IKC-Veehouderij.

Afhankelijkvande individuele bedrijfssituatie worden de afzetprijsindicaties naar boven of beneden bijgesteld, zodat de begrotingsprijzen worden
verkregen. Begrotingsprijzen zijnde prijzenwaarmee definanciële mogelijkhedenendaarmee decontinuïteitsperspectieven van bedrijvenworden doorgerekend. De begrotingsprijs zal hoger zijn dan de afzetprijsindicatie wanneer een
bedrijf bijvoorbeeld dankzij een betere kwaliteit hogere prijzen pleegt te realiseren dan gemiddeld in de bedrijfstak het geval is. In principe zijn er tal van
bedrijfs- en ondernemergebonden factoren die bij de opstelling van de begrotingsprijzen kunnen worden meegenomen.Voor de snijbloemenbedrijven bijvoorbeeld kunnen genoemd worden de cultivar die het bedrijf produceert, de
"levensfase" waarin het produkt verkeert en de stand van het gewas. Verder
speelt de verhouding tussen recent gerealiseerde opbrengstprijzen en de actuele prijzen gemiddeld in de sector een rol.
2.2.2 Afzetprijsindicaties als basisvoor begrotingsprijzen
Hoewel bij de bepaling van de begrotingsprijzen specifieke bedrijfs- en
ondernemerskenmerken doorgaans een grote rol spelen,zijn de afzetprijsindicaties veelal het vertrekpunt daarbij.
Inde fruitteelt baseert bijvoorbeeld de Sociaal Economische Voorlichting
(SEV)de begrotingsprijzen op de afzetprijsindicaties van het IKCen op de kostprijs waartegen een bedrijf produceert. Door de voorlichter wordt op grond
van een eventueel verschil tussen deze twee grootheden besloten de begrotingsprijs wel of niet aan de afzetprijsindicatie gelijk te stellen.
In begrotingen voor boomkwekerijbedrijven worden de opbrengsten
meestal niet per soort of cultivar ingevuld, maar gebruikt men een norm per
oppervlakte-eenheid. Dit mede vanwege het feit dat de in de KWIN opgenomen prijzen per gewasgroep slechts een richtlijn zijn. De begrote opbrengst
wordt daarom altijd vergeleken met de opbrengsten zoals die door het bedrijf
in de afgelopen perioden werden gerealiseerd.Aan de hand daarvan vindt in
veel gevallen door voorlichter en/of de kredietadviseur van de bank in samenwerking met de ondernemer een bijstelling plaats, ook aan de kostenkant.
Inde bloembollenteelt bestaan pertype gewas (tulp, hyacint, enzovoort)
bijzonder veel soorten en cultivars. Inde prijsvorming per cultivar bestaat geen
inzicht. Opstellers van begrotingen gaan op verschillende wijzen met dit gegeven om. Merendeels zijn degemiddelde prijzen uit de KWIN uitgangspunt voor
de berekening van de opbrengsten. Omdat de werkelijke prijs per cultivar en
teler sterk verschilt, worden deze altijd vergeleken met de gerealiseerde opbrengsten van het betreffende bedrijf waarna door de voorlichter in samenwerking met de ondernemer een bijstelling plaatsvindt.
Een probleem bij het gebruik van afzetprijsindicaties voor champignons
ten behoeve van begrotingsprijzen is,dat er per afnemer somsheel verschillende sorterings- en kwaliteitseisen worden gesteld. De veilingprijzen worden
steeds minder representatief voor de gehele sector. Verder gelden de in de
KWIN opgenomen prijzen nadrukkelijk voor middellange en lange termijn.
Voor de korte termijn (met name ten behoeve van aanvragen voor het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ))worden afwijkende prijzen gehanteerd. Deze
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kunnen bijvoorbeeld gelijk zijn aan de prijs die is overeengekomen met de
handelaar die het komende halfjaar champignons van het bedrijf afneemt.
Bij het opstellen van begrotingsprijzen in de melkveehouderij worden
naast de afzetprijsindicaties van het IKCfactoren als de kosten van ruw- en
krachtvoer mede in de beschouwing betrokken.
2.2.3 Begrotingsprijzen anders bepaald
De door het IKCopgestelde afzetprijsindicaties worden niet altijd door
andere instellingen als basis genomen voor het opstellen van begrotingsprijzen.
In begrotingen opgesteld door Rabobanken ten behoeve van bloemisterijbedrijven bijvoorbeeld wordt uit de resultaten van het betreffende bedrijf
een voortschrijdend gemiddelde van gerealiseerde opbrengstprijzen gehanteerd. Deop het bedrijf gerealiseerde prijzen worden met deveilingprijs vergeleken. Heteventuele verschilwordt inde beoordeling vande perspectieven van
het bedrijf meegenomen, dat wil zeggen dat het wordt verwerkt in de te hanteren begrotingsprijzen.
Bijde bepalingvandebegrotingsprijzen vanglasgroentenbedrijven, hanteren de Rabobanken de gerealiseerde kostprijs van het eindprodukt als basis
voor hun analyse.Deredenering isdat indezesector in het algemeen bulkprodukten worden geproduceerdvoor eenverzadigde markt. Indie situatie wordt
de kostprijs van een goed renderend bedrijf maatgevend geacht voor het perspectief op continuïteit. Om de continuïteitsperspectieven goed te kunnen
beoordelen,worden door Rabobank-Nederland onder de plaatselijke banken
enquêtes gehouden waarbij gevraagd wordt bij welke kostprijs van het eindprodukt in de visie van de verschillende kredietadviseurs nog sprake isvan een
renderend bedrijf. Op die manier komt een norm voor de kosten van verschillende soorten eindprodukten tot stand 1).Recente ontwikkelingen inde markt
voor glasgroenten, die zich openbaarden in sterke prijsfluctuaties, hebben er
evenwel toe geleid dat bij de huidige prijsbepaling in begrotingen de toekomstverwachting een belangrijke rol gaat spelen. Een inschatting van het
toekomstige areaal wordt daarbij van groot belang geacht.

1)
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Deberekeningvandekostprijsvaneenbedrijf door deRabobank isalsvolgt.
De kostprijs wordt gebaseerd op defiscale kostenvermeerderd met de normaalgeachteprivé-onttrekkingen enbelastingen.Inbepaalde gevallen wordenopdezeberekening correctiestoegepast, omdat zeerhoge privé-onttrekkingentot eenvertekend beeldvandekostprijskunnen leiden.Correcties zijn
ook nodig voor de fiscale afschrijvingen die bij recente grote investeringen
eveneenstot eenhogekostprijskunnen leidentenopzichte van bedrijven die
niet of nauwelijks investeren. Er wordt verder rekening gehouden met de
spreiding in kostprijzen.Eencomplicerende factor in deglasgroententeelt is
hetfeit datertussenbedrijven dikwijls ook eengrote spreiding infysiekeopbrengsten voorkomt die mede afhankelijk isvan het kostenniveau van het
bedrijf.

Voor de varkenshouderij wordt onder meer bij de Rabobank het begrip
voerwinst gehanteerd. De voerwinst iseen resultante van omzet en aanwas,
minus aankoop van voer, gedeeld door het aantal gemiddeld aanwezige dieren. In rentabiliteitsbegrotingen wordt door de Rabobank gerekend met een
langjarig (ongeveer zesjaar) gemiddelde. Hiermee ishet sectorniveau bepaald.
De resultaten van de laatste drie jaar van de individuele ondernemer worden
getoetst aan de gemiddelde resultaten in de sector. Scoort de ondernemer
hoger dan het sectorniveau, dan wordt de prognose van het langjarig gemiddelde met deze plusverhoogd.Zo ook bij een lager resultaat dan het sectorniveau.

2.3 Bepaling afzetprijsindicaties door IKC per sector
2.3.1 Fruitteelt
Voor de fruitteeltprodukten worden door het IKC afzetprijsindicaties
berekend op basisvan veilingaanvoergegevens over achterliggende jaren. Het
quotiënt van enerzijds de totale veilingaanvoer in guldens over de afgelopen
vijfjaren en anderzijds de totale aanvoer in kilo's over diezelfde periode isde
basis voor de afzetprijsindicatie. Deze berekening vindt plaats voor zowel de
appels en peren in totaliteit, als per ras.
Aangezien eendeelvan het aanbod nietviadeveiling wordt verhandeld,
maar via zogenaamde "houtverkoop", wordt een aanname gemaakt over de
marge tussen de veiling prijs en houtverkoopprijs. Injuli 1994 is in de berekening van deze prijzen een verfijning aangebracht. Tot dusver werd uitgegaan
van één prijs voor houtverkoop voor appel en één voor peer. Om verschillen in
het rassensortiment tot z'n rechtte laten komen wordt tegenwoordig door het
IKCmet een "houtverkoopprijs" per ras gewerkt.
Om tot een prijsvoorspelling te komen,werden de berekende gemiddelde prijzen t o t voor kort beoordeeld door deskundigen die op basis van met
name te verwachten aanbodsontwikkelingen in binnen- en buitenland t o t
eventuele aanpassing overgingen.Vanwege het subjectieve karakter van deze
correcties isdaarvan onder druk van het bedrijfsleven weer afgezien.
2.3.2 Bloemisterij onder glas
Vanwege despreiding inaflevertijdstippen vansnijbloemen worden door
het IKCperjaar, over periodes van vier weken afzetprijzen berekend. De berekende afzetprijsindicaties zijn gewogen gemiddelden van de afgelopen drie
jaar op basisvan detotale op Nederlandse veilingen aangevoerd snijbloemen
die in Nederland zijn geteelt. Deafzetprijsindicaties van potplanten zijn gebaseerd op prognoses van de Verenigingde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA).
Bij deze veiling kan het IKC per gewas/cultivar/potmaat de gemiddelde prijs
van het afgelopenjaar opvragen.Daaraanvoegt deVBAeenverwachting voor
de komende periode toe. De in de KWIN-Glastuinbouw opgenomen geldopbrengsten in de saldobegrotingen zijn het produkt van de aldus berekende
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gemiddelde veilingprijzen per periode en de op goed geleide bedrijven haalbaar geachte fysieke opbrengsten. Insommige gevallen wordt in de KWIN van
de hierboven vermelde berekeningswijze afgeweken. Dereden daarvan wordt
bij de desbetreffende saldobegroting vermeld. Deze kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een afwijkende kwaliteit/prijs bij enkele knop bij trosrozen,
een lagere kwaliteit in het begin van de teeltperiode, enzovoort.
2.3.3 Groenteteelt onder glas
In de KWIN-Glastuinbouw zijn voor de produkten uit de groenteteelt
onder glas met de aanvoer gewogen gemiddelde prijzen per aanvoerperiode
opgenomen. Dezeprijzen zijn berekend uitveilingprijzen over een periode van
driejaar en gelden voor het aankomende jaar. Uiteraard komen niet alle soorten gewassen en plantdata voor. Bijnieuwe produkten waarvan slechtseen beperkte reeks prijzen beschikbaar is,wordt een bijzondere weging toegepast.
Zo isvoor de prijs van tomaat "tussentype" in de KWIN-Glastuinbouw '93-'94
de gemiddelde prijsgenomen vantwee keer degewogen gemiddelde prijs van
vleestomaat en een keer de gewogen gemiddelde prijs van tomaat "tussentype .
2.3.4 Opengrondsgroenteteelt
De groenteteelt in de volle grond kent een groot scalaaan gewassen die
dikwijls slechts in een deel van het jaar op de veiling worden aangevoerd. De
hoogte van de veilingprijs per deelperiode issterk afhankelijk van de omvang
van de aanvoer. Bijde berekening van het vijfjaarlijks gemiddelde van de veilingprijzen door het IKCwordt daarom gewogen met de aanvoer. Hoge prijzen
van "primeurs" in het begin van de aanvoerperiode wegen naar verhouding
minder zwaar dan de lagere prijzen tijdens pieken in de aanvoer. De berekende prijzen gelden voor de middellange termijn.
Inde sector isveel prijsinformatie beschikbaar zodat gedetailleerde begrotingen kunnen worden opgesteld. Probleem isdat de gerealiseerde prijs in
een bepaald jaar somssterk onderhevig isaan weersinvloeden die onvoorspelbaar zijn. Niettemin blijken de berekende gemiddelde prijzen in de praktijk
naar de mening van de gebruiker goed te voldoen.
2.3.5 Boomkwekerij
Deboomteeltsector kent eveneenseengrote diversiteit aansoorten cultivars die weer te onderscheiden zijn naar verschillende afzetmarkten. Daar
komt bij dat er geen prijsstatistieken bestaan. Bij de prijstelling door het IKC
wordt gebruik gemaakt van "prijzen" die afkomstig zijn uit "Kwaliteitsomschrijvingen en Indicatieve Kostprijzen",een uitgave van de Nederlandse Bond
van Boomkwekers. Deze,oorspronkelijk op door LEI-DLO berekende kostprijzen gebaseerde, prijzen worden periodiek aangepast aan veranderde prijzen
van produktiemiddelen. Zo mogelijk zijn de in de KWIN opgenomen opbrengstprijzen mede gebaseerd op gegevens uit opbrengstregistraties. Met
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behulp van beide informatiebronnen worden opbrengsten berekend van groepen eindprodukten met een zelfde vermeerderingswijze, soort aanwending
en/of markt. De opbrengsten worden verwerkt in normatieve saldi per
oppervlakte-eenheid die in de KWIN-boomteelt worden gepubliceerd.
2.3.6 Bloembollenteelt
In de KWIN-bloembollen zijn voor de laatste vier jaar prijzen van een
tiental soorten bloembollen opgenomen. Het zijn gemiddelde gerealiseerde
"voorverkoopprijzen" over de periode november tot en met maart. Indie periode wordt rond 70% van de totale omzet van bloembollen gerealiseerd. Eris
gekozen voor prijzen indevoorverkoop omdat dezeeenstabieler verloop hebben dan de dagprijzen op de veiling waar vanaf juni gehandeld wordt. Er is in
de KWIN-Bloembollen geen prognose voor de toekomst opgenomen.
2.3.7 Champignonteelt
Bij champignons worden alleen prijzen verzameld van de afzet die via de
veiling verloopt. Het betreft ongeveer 50% van de totale produktie, waarvan
20% via de klok wordt verhandeld en 30%viaveilingcontracten. Uitdeveilingprijzen berekent het IKC een vijfjaarlijks gemiddelde, dat in de KWIN wordt
opgenomen. Omdat er in de praktijk grote verschillen in afzetkosten bestaan
(alsgevolg vanverschillen in provisie,heffing,fust- envrachtkosten endergelijke) worden deze buiten de berekeningen gelaten. Aan de aldus berekende
gemiddelde prijzen ligt een bepaalde sortering ten grondslag. De daarbij gebruikte uitgangspunten worden in samenwerking met de Dienst Landbouw
Voorlichting (DLV) opgesteld.
2.3.8 Akkerbouw
Voor de akkerbouwprodukten aardappelen, uien en handelsgewassen
w o r d t door het IKC een vijfjaarlijks gemiddelde ontleend aan de publikatie
BUL("Bedrijfsuitkomsten Landbouw") van het LEI-DLO.Dedaar gepresenteerde prijzen zijn ontleend aan rentabiliteits- en financieringsonderzoek van dat
instituut.
De prijzen van vrije marktprodukten, zoals fabrieksaardappelen, suikerbieten, peulvruchten, luzerne en graszaad,worden in overleg met de verwerkende bedrijven vastgesteld. Het zijn voor een belangrijk deel de actuele prijzen. Voor handelsgewassen zoals vlas, mais en dergelijke, wordt uit diverse
prijsstatistieken een vijfjaarlijks gemiddelde berekend.
Voor granen geldt een inschatting van het prijsverschil tussen de marktprijs en de interventieprijs.
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2.3.9 Varkenshouderij 1)
In de varkenshouderij zijn in 1992 wijzigingen in de methode doorgevoerd. Sinds die tijd is men bij het samenstelling van de begrotingsuitgangspunten niet zozeer gericht op de afzetprijzen, maar op het bedrijfsresultaat.
De eerste stap daarbij is het ramen van de toekomstige ontwikkeling in het
saldo. De inschatting van het toekomstig saldo per gemiddeld aanwezige fokzeug en per gemiddeld aanwezig vleesvarken gebeurt in drie stappen:
a.
analyse van de ontwikkeling in saldo's,technische en economische kengetallen over meerderejaren uit circa 2.000 deelboekhoudingen op basis
van de Technisch-Economische Administraties (TEA);
b.
analyse van internationale ontwikkelingen (onder andere GATT, Mac
Sharry, produktie-omvang, milieu,welzijn, gezondheid en dergelijke);
c.
analyse van ontwikkelingen in Nederland (onder andere produktie-omvang, milieu,welzijn, gezondheid en dergelijke).
Vervolgenswordt een raming gemaakt vandeontwikkeling inde kosten.
Dat gebeurt door ramingen op te stellen van de voerprijzen, van de overige
variabele kostprijzen en van technische ontwikkelingen op de bedrijven. De
variabele kostenworden het meest bepaalddoor devoerprijzen. Dezevoerprijzen hebben in het verleden flink geschommeld. Ook in de toekomst zullen de
voerprijzen bepaald worden door de markt en door (EU-)maatregelen. De raming van de voerprijzen isvoor een belangrijk deel gebaseerd op de historische prijzen.
Tot slot wordt een raming gemaakt van de ontwikkeling van de opbrengstprijzen. Ook deze raming isgrotendeels gebaseerd op de historische
ontwikkeling.
Op grond van al deze prognoses wordt voor de produktie van mesterijbiggen en van vleesvarkens een gemiddelde saldoberekening gepresenteerd.
Over deze saldoberekeningen wordt gesproken met vertegenwoordigers van
deveevoerbranche,slachterijen.Landbouwschap,DienstUitvoering Regelingen
(DUR),Rabobank enSociaal-Economische Voorlichting (SEV).Met de informatie
enadviezen vandeze klankbordgroep stelt het IKCde begrotingsuitgangspunten vast.
2.3.10

Melkveehouderij

In Nederland wordt veruit het merendeel van de melk geleverd aan drie
grote coöperatiesdie melkverwerkentot verschillende soorten eindprodukten.
De prijs die de producent van melk uitbetaald krijgt, isonder meer afhankelijk
van het vet-en eiwitgehalte. Daarvanworden verwerkingskosten afgetrokken.
Uitdeze uitbetaalprijswordt volgens bepaaldeformules eengemiddelde eiwiten vetprijs berekend zoals deze in het verleden gold. Deze prijzen worden opgenomen in de KWIN.

1)
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Gebaseerd op Paul Bens,IKC-afdelingVarkenshouderij, Begrotingsuitgangspunten, 28maart 1995.

2.3.11

Pluimveehouderij

Marktprijzen van batterij-eieren (scharreleieren niet meegerekend) worden door de afdeling Statistiek van het LEI-DLOomgezet in maandcijfers. Het
IKC-Pluimveehouderij maakt hier door middeling jaarcijfers van. Prijzen gebruikt in begrotingen zijn gemiddelden over de afgelopen drie jaar. Voor het
economische resultaat van eierproduktie zijn ook de prijzen van uitgelegde
hennen van belang. Ze komen eveneens door middeling over de afgelopen
drie jaar t o t stand.
Bij vleeskuikens bestaan "vrije" marktprijzen en contractprijzen. Van de
"vrije" marktprijzen worden door het Produktschap voor Vee en Vlees prijsstatistieken bijgehouden. Contractprijzen van integratiecontracten waarin veevoederfabrikanten, kuikenmesters en handelaren in eieren participeren worden door het LEI-DLObij de contractdeelnemers opgevraagd.Ten behoeve van
de KWINwordt daarvan in beide gevallen het driejaarlijkse gemiddelde genomen 1).

2.4

Conclusies

De methoden die door het IKCworden gebruikt om afzetprijsindicaties
op te stellen, bestaan vrijwel allemaal uit een eenvoudige vorm van tijdreeksanalyse (ziefiguur 2.1voor een overzicht). Inenkele gevallen worden de historische gemiddelden op kwalitatieve gronden aangepast. De methode voor de
varkenshouderij onderscheidt zichvandeandere methoden, doordat deze niet
alleen gericht isop het maken van afzetprijsindicaties, maar het bedrijfsresultaat beoogt te ramen.Verder wordt daarbij meer dan bij de andere methoden
meer aandacht geschonken aan de diverse achterliggende factoren bij de
opbrengstprijs- en kostprijsontwikkeling. De beoordeling van deze methoden
en andere methoden van afzetprijsvoorspelling, die in hoofdstuk 3zullen worden beschreven, zal in hoofdstuk 4 plaatsvinden.

Door deRabobankwordt overigenseenlangeretermijn aangehouden omdat
datmeerovereenzoukomenmetdelengtevandecyclusindeprijsbeweging.
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Produkten

Sector

Methode

Fruitteelt

appel, peer
5-jaarsgemiddelde waarde/aanvoer
(aangepast met "expert'-meningen)
3-jaarsgemiddelde veilingprijzen
snijbloemen, pot+ VBA-prognoses
planten
3-jaarsgemiddelde veilingprijzen
"alle" produkten
5-jaarsgemiddelde veilingprijzen
"alle" produkten
ramingen op basisvan kostprijzen
"grotere" produkten
4-jaarsgemiddelde voorverkoopprijzen bloembollen
bolbloemen
champ,vers-en
5-jaarsgemiddelde veilingprijzen
cons,markt
oesterzwam
aard., ui,en dergelijke
5-jaarsgemiddelde opbrengstprijzen
industr. prod,
actuele prijzen
graan
actuele prijsversus interventieprijs
raming saldi,raming kosten,
mestbiggen,
raming opbrengsten
varkensvlees
actuele prijzen
melk
3-jaarsgemiddelde marktprijzen
eieren, kuikens

Bloemisterij
Glasgroenteteelt
Opengrondsgroenteteelt
Boomkwekerij
Bloembollenteelt
Champignonteelt

Akkerbouw

Varkenshouderij
Melkveehouderij
Pluimveehouderij
Figuur 2.1
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Overzicht methoden vanopstellen afzetprijsindicaties door IKCpersector

3. PRIJSVOORSPELLINGSMETHODEN

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een globaal overzicht gegeven van de methoden
die kunnen worden gebruikt om prijzen te voorspellen. In bijlage 1wordt verder op deze methoden ingegaan.Van de kwantitatieve prijsvoorspellingsmethoden wordt een uitvoerige beschrijving gegeven in Van Kranenburg (1995).
Inde bijlage istevenseen samenvattend overzicht van devoor- en nadelen van
de verschillende methoden opgenomen.
Deprijsvoorspellingsmethoden kunnen indrie hoofdgroepen onderscheiden worden,te weten de economisch gefundeerde methoden, de statistische
methoden en methoden die uit combinaties van deze twee bestaan.Binnen de
groep van economisch gefundeerde methoden kunnen onder meer worden
onderscheiden de econometrische methode, de scenariomethode, de Delphimethode en een groep overige economisch gefundeerde methoden (zie bijvoorbeeld Nicolai et al., 1990). Binnen degroep vanstatistische methoden kunnen worden genoemd de tijdreeksregressiemethode, Box-Jenkins-methode en
de multiple-tijdreeksmethode. Binnen de groep van combinaties gaat het met
name om combinaties vantijdreeksanalyse met vormen van scenariomethoden
en/of Delphi-methoden. In de volgende paragrafen worden de eerste twee
groepen van methoden, in kort bestek, beschreven.Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar bijlage 1. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
een samenvattend overzicht van de voor- en nadelen van de diverse beschreven methoden.

3.2

Economisch gefundeerde methoden

Bij de econometrische methode formuleert men onder meer vraag- en
aanbodvergelijkingen. Indezevergelijkingen worden factoren opgenomen die
in belangrijke mate bepalend zijn voor de omvang van de vraag en het aanbod. Met behulp van regressieanalyse wordt daarna op basis van historisch
cijfermateriaal bepaald wat het belang isvan de verschillende factoren op het
prijsniveau. Hettoekomstige prijsniveauwordt na invulling van ontwikkelingen
in deze factoren uit de vergelijkingen afgeleid. Het belangrijkste probleem bij
deze methode ishet ontwerpen van de aanbodvergelijking. Dit iseen gevolg
van het gegeven dat de prijsverwachting een significante rol speelt in de aangeboden hoeveelheid van produkten.
De scenariomethode wijkt hier nogal van af. Het is een vorm van toekomstverkenning waarbij een beschrijving van denkbare toekomstige ontwikkelingen gegeven wordt. De methode bestaat uit minstens drie componenten.
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te weten a) een analysevande uitgangssituatie, b)een beeldvan een mogelijk
geachte situatie in detoekomst en c)een beschrijving van een ontwikkelingspad van de bestaande situatie naar het toekomstbeeld (De Vlieger, 1992). De
scenariomethode levert niet zo zeer voorspellingen op, alswel beschrijvingen
van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het iseen kwalitatieve methode.
Eveneens kwalitatief van aard isde Delphi-methode. Het iseen "ondersteuningsmethode voor gestructureerde meningsvorming via herhaalde terugkoppeling van informatie". In het algemeen bestaat de werkwijze uit het vergaren vanfeiten en het bereiken van overeenstemming daarover tussen de bij
het overeenstemmingsproces betrokkenen. Dekritiek op deze methode vanuit
de rationeel-analytische hoek, namelijk dat de conclusies van een dergelijke
benadering elke theoretische fundering kunnen missen, heeft geleid t o t een
Delphi-methode waar gebruik wordt gemaakt van algoritmes en andere vormen van formalisering en standaardisering (zie hiervoor bijlage 1). Zou de
Delphi-methode wordentoegepast op het probleem vandetoekomstige afzetprijsontwikkeling, dan lijkt de rationeel-analytische benadering de aangewezenweg. Hetprobleemveld isredelijk inzichtelijk, ener bestaat een theoretisch
kader waarlangs de analyse kan plaatsvinden.
Weer geheel anders van aard is de zogenaamde kostprijsmethode. De
methode zelf behoeft geen toelichting.Wel moet worden vermeld dat de methode (impliciet) uitgaat van een aantal veronderstellingen omtrent de werking van de afzetmarkt en de prijsvorming.Zeworden beschreven in bijlage 1.

3.3 Statistische methoden
Deze groep methoden, waaronder de tijdreeksanalyse, is (vrijwel) niet
gebaseerd op de economische theorie, maar bestaat (grotendeels) uit statistische analyse. De prijsvoorspellingen hebben om die reden (nagenoeg) geen
economische basis.Toch isuit empirisch onderzoek gebleken dat deze methode betrouwbare voorspellingen kan genereren (Lewis, 1989).
Decentrale veronderstelling bij tijdreeksanalyse isdat het patroon in de
historische data zichzalvoortzetten indetoekomst. Devoorspellingen zijn dus
nietsandersdan eenextrapolatie van het waargenomen patroon. Hieruit volgt
dat tijdreeksanalyse niet geschikt isom de veranderingen in het datapatroon
te voorspellen.Om een enigszins betrouwbare voorspelling te kunnen krijgen,
moet aan enkele (statistische) voorwaarden voldaan zijn (zie bijlage 1).
Eenbelangrijk onderscheid bijtijdreeksanalyse isdietussen methoden die
de variabele tijd op een of andere manier alsverklarende variabele nemen, en
methoden die historische waarnemingen van de grootheid in kwestie als verklarende variabelen beschouwen. Dit laatste onderscheid isde ingang voor de
in het nu volgende beschreven methoden.
Degroep van methoden waarbij devariabeletijd alsverklarende variabelevoor de waarnemingen in de tijdreeks worden genomen, staat ook bekend
als "curve-fitting".Debasismethode indeze groep isdeschatting vaneen rechte lijn in detijdreeks.Van een rechte lijn afwijkende "vormen" in deze groep
zijn hiervan afgeleid.
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Door het gebruik van regressie wordt deze vorm van statistische analyse
ook wel tijdreeksregressie-analyse genoemd. Uitgangspunt isdat het met behulp van een regressievergelijking gevonden patroon zich in de tijd voortzet.
Hetzelfde uitgangspunt geldt bij eenvoudige schattingsmethoden waarbij de historische waarden van een tijdreeks alsverklarende variabele voor de
actueleentoekomstige waardewordt genomen.Demethode van rekenkundig
gemiddelde berekent over de gehele tijdreeks het rekenkundige gemiddelde.
In deze methode wordt aan waarden aan het begin van de tijdreeks evenwel
gewicht toegekend alsaan waarden aan het einde van de tijdreeks. Wanneer
er sprake isvan een trendmatige ontwikkeling, ligt deze methode niet voor de
hand. Schuift de periode waarover het rekenkundig gemiddelde wordt berekend op met het voorschrijden van de tijd, dan is er sprake van de methode
van het voortschrijdende gemiddelde. Indat geval wordt wel rekening gehouden met eventuele trendmatige ontwikkelingen, terwijl daarnaast net als bij
het rekenkundig gemiddelde fluctuaties worden "uitgemiddeld".
De Box-Jenkins(BJ)-methode iseen geavanceerde methode van tijdreeksanalyse waarbij de toekomstige waarden van een tijdreeks eveneens bepaald
worden op basisvan de historische waarden van die tijdreeks. Een BJ-model is
geschikt wanneer detrend endeseizoeneffecten van eentijdreeks stochastisch
zijn, dat wil zeggen wanneer detrend en de seizoeneffecten veranderen in de
loop der tijd. In dat geval is het niet mogelijk door middel van tijdreeksregressie-analyse een schattingsmodel op te stellen.
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4. BEOORDELING
PRIJSVOORSPELLINGSMETHODEN

4.1

Inleiding

Invervolg op de beschrijving van de verschillende te onderscheiden methoden voor het maken van prijsvoorspellingen (hoofdstukken 2en 3), vindt
in dit hoofdstuk de beoordeling vandie methoden op hun toepasbaarheid per
produktgroep plaats.Deeerstestap bij de beoordeling isde vaststelling van de
beoordelingscriteria (paragraaf 4.2).Vervolgens wordt in de navolgende paragrafen per methode aan de hand van die criteria daar een oordeel over gegeven.
4.2

Beoordelingscriteria

Zoals in hoofdstuk 1isaangegeven,geldt een aantal criteria waarmee de
methodes voor het opstellen van afzetprijsindicatie moeten worden beoordeeld. De criteria die door de opdrachtgever zijn gesteld, hebben met name
betrekking op de inzichtelijkheid,degebruikersvriendelijkheid,de objectiviteit,
de tijdshorizon en de kwaliteit van de voorspelling. Uit literatuur over de toepasbaarheid van voorspellingsmethoden komt naar voren dat gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid en objectiviteit door veel gebruikers als belangrijke criteria worden beschouwd (Nicolai et al., 1990). In de literatuur zijn eveneenstermen te vinden om het kwaliteitscriterium te kunnen invullen. Oskam
(1992) bijvoorbeeld noemt alseisenvoor een "goed voorspellingsonderzoek":
*
de methode moet herhaalbaar zijn;
*
de methode moet controleerbaar zijn;
*
eventueel tegebruiken exogenendienen met minder onzekerheid omgeven te zijn dan de endogenen;
*
de methode moet consistent zijn;
*
de methode moet bij een gegeven beschikbare tijds- en kosteninzet het
beste resultaat opleveren.
Op grond van de door de opdrachtgever genoemde criteria en de in de
wetenschappelijke literatuur te vinden eisen,worden in dit hoofdstuk bij de
beoordeling van de prijsvoorspellingsmethoden de volgende criteria gehanteerd:
a.
consistentie;
b.
economische argumentatie;
c.
empirische validatie;
d.
tijdshorizon;
e.
objectiviteit;
f.
doorzichtelijkheid;
g.
gebruikersvriendelijkheid.
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Het criterium "draagvlak" wordt hier niet als een zelfstandig criterium
gezien, maar als een afgeleide van de andere criteria. Een methode die goed
scoort op andere criteria zal ook voldoende draagvlak weten te behalen.
Deeerstevoorwaarde waar een methode aan zou moeten voldoen,isdat
het gebaseerd isop een stelsel van met elkaar consistente aannames. De methode dient in zich zelf logisch te zijn en niet uit met elkaar in strijd zijnde elementen te bestaan.
Vanuit de economische theorie bezien, ishet wenselijk dat een methode
rekening houdt met de diverse factoren die van invloed kunnen zijn op de
prijsvorming.
Verder is het belangrijk de afzetprijsindicaties die een methode genereert, te vergelijken met de werkelijke afzetprijzen. Een methode die theoretisch isonderbouwd, maar waarvan niet aangetoond kan worden dat het t o t
empirisch goede resultaten leidt, isalsmethode voor het vaststellen van afzetprijsindicaties van beperkte waarde.
De methode dient verder over de mogelijkheid te beschikken om zowel
voor de korte termijn (ongeveer 1 jaar) alsvoor de middellange termijn (1 t o t
5jaar) prijsindicaties te kunnen geven.Dit betekent dat zowel rekening gehouden kan worden met een structurele ontwikkeling in een prijsbeweging, als
met conjuncturele schommelingen daaromheen.
Deobjectiviteit vaneen methode hangt afvande mate waarin de methode gebaseerd isop eenduidig vastgelegde uit te voeren handelingen. Om te
voorkomen dat al naar gelang de belangen van een actor in een bedrijfstak,
via één en dezelfde methode andere uitkomsten kunnen worden verkregen,
ishet nodig dat over het gebruik van een methode geen meningsverschil kan
bestaan.
Voor de acceptatie van een methode ishet nodig dat de diverse belanghebbenden op relatief eenvoudige wijze inzicht kunnen verkrijgen in de wijze
waarop een methode werkt. Het gaat daarbij niet alleen om de wijze waarop
een methode moet worden gebruikt, maar ook om de daaraan ten grondslag
liggende veronderstellingen.
Tot slot geldt de voorwaarde van de gebruikersvriendelijkheid. De afzetprijsindicaties worden opgestelddoor verschillende afdelingen en verschillende
personen van het IKC. Een grote gebruikersvriendelijkheid zal om die reden
het gebruik van een methode bevorderen.
Met behulp van deze criteria zullen de in de hoofdstukken 2 en 3 beschreven methodes worden beoordeeld. De beoordeling van de empirische
geldigheid zal voor een aantal methodes kwantitatief worden bepaald. De
volgende formule wordt daarvoor gebruikt:
t=n
£ [100%x(raming,-werkelijk,) /werkelijk,] /n
t=1

Indezeformule wordt voor elkesubperiode (bijvoorbeeld eenjaar of een
vierwekelijkse periode) van de schattingsperiode (t=1...n) de afwijking tussen
de geraamde enwerkelijke prijs gepercenteerd ten opzichte van de werkelijke
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prijs,waarna deze percentages over de periodes worden gemiddeld. De motivatievoor deze laatste handeling isdat de ramingen immersdoorgaans betrekking hebben op een langjarige ontwikkelingen en daarom op korte termijn
(grote) afwijkingen mogen laten zien. Idealiter zouden de korte-termijnafwijkingen elkaar op lange termijn moeten compenseren.
Ten behoeve van de overzichtelijkheid zal per analysemethode in een
figuur dewaardering per criterium,met uitzondering vandetijdshorizon, worden weergegeven op een schaal die loopt vanslecht, via zwak, matig, redelijk
t o t goed. Bijhet criterium tijdshorizon zalhet aantaljarenworden aangegeven
waarvoor de methode redelijkerwijs te gebruiken is.In de tekst bij de figuur
zal de waardering worden gemotiveerd.
De beoordeling vindt plaats onder de veronderstelling dat de methoden
goed ("volgens het boekje") wordentoegepast. Eenniet-goede toepassing van
een methode kan immers op zichzelf niet de methode in de schoenen worden
gelegd. Hoogstens wordt de methode "verweten" niet gebruikersvriendelijk
te zijn.

4.3 Economisch gefundeerde methoden
4.3.1 Econometrische methode
De econometrische methode scoort goed op de criteria consistentie en
economische argumentatie. De basis bij de uitvoering van deze methode is
immersdeformulering vaneen(economisch) theoretisch raamwerk, datvervolgenswordt gekwantificeerd op basisvanempirischewaarnemingen. Deempirische validatie van deze methode is daardoor sterk afhankelijk van de mate
waarin de grillige werkelijkheid zich modelmatig laat vangen. In het geval het
gaat om redelijk constante verbanden tussen bekende grootheden die bovendien niet sterk afhankelijk zijnvan schokken in omgevingsfactoren, dan zal de
econometrische methode t o t goede voorspellingen kunnen leiden. Wanneer
het echter gaat om het voorspellen van afzetprijzen die tot stand komen op
een turbulente markt, waarin er geen sprake isvan constante verbanden en
waarin de invloed van omgevingsfactoren groot is,dan biedt deze methode
weinig soelaas als het gaat om het genereren van goede voorspellingen.
Doordat in deze methode doorgaans wordt uitgegaan van veronderstellingen omtrent het gedrag van de economische actoren, is de tijdshorizon
waarvoor deze methode voorspellingen kan bieden, meestal de lange termijn.
Op korte termijn kan het aanpassendgedrag zichnog onvoldoende manifesteren (zie bijlage 2), zodat de marktuitkomsten dan niet in overeenstemming
hoeven te zijn met economisch theoretische verwachtingen.
Deobjectiviteit van de methode isniet optimaal, omdat tussen model en
werkelijkheid de modelbouwer zit, die doorgaans gaandeweg de bouw verschillende minder goedte onderbouwen aannames maakt. De doorzichtigheid
isom die reden eveneens redelijk. Door de complexiteit van deze methode is
de gebruikersvriendelijkheid slecht te noemen.
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Criteria
Consistentie
Economische argumentatie
Empirische validatie
Tijdshorizon
Objectiviteit
Doorzichtigheid
Gebruikersvriendelijkheid

Waardering
goed
goed
afhankelijk vanturbulentie markt
lange termijn
redelijk
redelijk
slecht

Figuur 4.1 Beoordeling van "Econometrischemethode"

4.3.2 Scenariomethode
De scenariomethode is een methode waarbij op consistente wijze van
belang zijnde factoren met elkaar inverband worden gebracht. Bij het maken
van afzetprijsvoorspellingen zalveel aandacht moeten worden besteed aan de
economische argumentatie. De empirische geldigheid van de voorspellingen
hangt sterk af van de weerbarstigheid van de werkelijkheid. De scenariomethode onderscheidt zich overigens van diverse andere toekomstgerichte methoden doordat het oogmerk bij de toepassing niet zozeer is het maken van
goede voorspellingen, alswel het verkennen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen.Voor devaststelling vandeempirische geldigheid van descenariomethode moet dan ook niet zozeer beoordeeld worden of een geschetst scenario overeenkomt met de realiteit, maar of de verzameling van geschetste
scenario'seengoed beeldgeeft vandemogelijke toekomstige ontwikkelingen.
De beoordeling vantoepassingen van deze methode op deze maatstaf kan om
die reden alleen langs kwalitatieve weg plaatsvinden.
Detijdshorizon bij descenariomethode isdoorgaans de langetermijn.De
objectiviteit en de doorzichtigheid zijn matig, omdat de te maken verbanden
vaak deelseen subjectieve basishebben.Door decomplexiteit vandeze methode isde gebruikersvriendelijkheid eveneens matig.

Criteria

Waardering

Consistentie
Economische argumentatie
Empirische validatie
Tijdshorizon
Objectiviteit
Doorzichtigheid
Gebruikersvriendelijkheid

goed
goed
afhankelijk van turbulentie markt
lange termijn
matig
matig
slecht

Figuur 4.2 Beoordeling van "Scenariomethode"
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4.3.3 Delphi-methode (rationeel analytische benadering)
Inde rationeel analytische benadering vande Delphi-methode ishet mogelijk om op consistente wijze en met inachtneming van economische argumenten prijsvoorspellingen te genereren. Detijdshorizon isin beginsel zowel
de korte alsde lange termijn.Doordat de uitkomsten deelsafhankelijk zijn van
de subjectieve meningen van de deelnemers aan de discussie,zijn de objectiviteit, de doorzichtigheid en de gebruikersvriendelijkheid niet optimaal.
Ook hier geldt dat de empirische geldigheid van de uitkomsten afhankelijk isvan de turbulentie van de markt en de daarmee samenhangende mogelijkheid om toekomstige ontwikkelingen goed te voorzien.

Criteria

Waardering

Consistentie
Economische argumentatie
Empirische validatie
Tijdshorizon
Objectiviteit
Doorzichtigheid
Gebruikersvriendelijkheid

goed
goed
afhankelijk vanturbulentie markt
korte en lange termijn
redelijk
matig
slecht

Figuur4.3 Beoordeling van "Delphi-methode (rationeel analytische benadering)"

A3 A Overige economisch gefundeerde methoden
Een andere methode waarin de aandacht gericht is op het maken van
prijsvoorspellingen op basisvan economische argumentatie, isde kostprijsmethode. Deze methode werd in het verleden onder meer toegepast door de
Rabobank voor deglasgroenteprijzen (zie hoofdstuk 2).Het uitgangspunt hierbij isdat op langere termijn de afzetprijs tendeert naar dat niveau waarbij efficiënte bedrijven hun kosten net kunnen goed maken. Deze methode gaat dus
(impliciet) uit van een aantal veronderstellingen omtrent de werking van de
afzetmarkt endeprijsvorming (ziebijlage 2).Wanneer deze veronderstellingen
opgaan, ishetjuist de langere-termijnprijsontwikkeling gelijk te stellen aan de
lange-termijnkostenontwikkeling. Devraag isdan wel hoe de prijsontwikkeling op de korte termijn zal zijn. Op korte termijn vinden aanpassingen niet
volledig plaats, zodat er (tijdelijk) sterke prijsschommelingen ontstaan bij bijvoorbeeld een (tijdelijke) verandering van de vraag of het aanbod. De methode "afzetprijs=kostprijs" geldt dus niet voor de korte termijn.
Voor de lange-termijnvoorspellingen heeft de methode in principe een
consistentdenkraam.Demethode kentverder eeneconomische argumentatie.
Doordat in de analyse een aantal wezenlijke aannames gemaakt moet worden
omtrent de werking van de afzetmarkt, ishet de vraag of deze methode voor
elke gebruiker goed doorzichtig is.Bij de bepaling van de kostprijs spelen nog
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diverse subjectieve criteria een rol (zie hoofdstuk 2),zodat de methode op het
aspect "consistentie" niet meer dan redelijk scoort.
Feitelijk isde methode bovendien moeilijk toe te passen,omdat inschattingen moeten worden gemaakt omtrent de toekomstige ontwikkelingen in
de kostprijs op de efficiënte bedrijven. Gesteld kan worden dat het probleem
in zekere zin isverplaatst van het maken van een afzetprijsprognose naar een
kostprijsmethode. Het probleem is daarmee wel vereenvoudigd, omdat de
kostprijsontwikkeling doorgaans met minder onzekerheden omgeven is dan
de afzetprijsontwikkeling.

Criteria
Consistentie
Economische argumentatie
Empirische validatie
Tijdshorizon
Objectiviteit
Doorzichtigheid
Gebruikersvriendelijkheid

Waardering
redelijk
goed
afhankelijk van kenmerken markt
afhankelijk van kenmerken markt
redelijk
redelijk
matig

Figuur4.4 Beoordeling methode "afzetprijs =kostprijs"

Bij de beoordeling van de empirische geldigheid bij de toepassing voor
bijvoorbeeld groenten dient eerstafgevraagd te worden, in hoeverre de markt
voor glasgroenten een markt van volledige mededinging is. De markt voor
glasgroenten wordt in redelijke mate gekenmerkt door volledige mededinging. Door de marktmacht van de andere schakels in de bedrijfskolom, is de
prijsdie de glasgroentetelers voor hun produkten ontvangen in "afgezwakte"
mate van de marktontwikkelingen afhankelijk. In landen buiten Nederland is
het weliswaar relatief eenvoudig om tot de bedrijfstak toe te treden, maar in
Nederland gaan alsgevolg van detoenemende schaalvergroting, maar ook als
gevolg van het milieubeleid van de overheid, de toetredingsdrempels steeds
meer gewicht in de schaal leggen. Eenen ander betekent dat het aanbod zich
niet snel zal kunnen aanpassen aan de vraag totdat de gelijkheid "afzetprijs
= kostprijs" isbereikt. Eenfactor die dit nog versterkt wordt gevormd door de
invloed van het weer op zowel vraag als aanbod, die op de korte termijn een
grote invloed op de prijzen kan hebben. Al met al kan gesteld worden dat
deze toepassing van de methode "afzetprijs = kostprijs" uitgaat van een visie
op de markt voor glasgroenten die zeker op de korte termijn niet helemaal
opgaat.
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4.4 Statistische methoden
4.4.1 "Curve-fitting"
De "curve-fitting"-methoden kenmerken zich door het zoeken naar die
wiskundige vergelijking die het historische datamateriaal het beste beschrijft.
Wanneer deze methode gebruikt wordt zonder enige economische interpretatie van de uitkomsten, isdescoreop de maatstaf "economische argumentatie"
vanzelfsprekend slecht. De methode scoort daarentegen goed op de maatstaven "consistentie", "objectiviteit", "doorzichtigheid" en "gebruikersvriendelijkheid". Zoals in bijlage 1bij de beschrijving van deze methode is aangegeven, is de methode immers op een eenvoudige manier en volgens een vast
schema toe te passen.Descore op de empirische validatie isafhankelijk van de
toepassing slechtt o t goed. Het hangt er helemaal van af of de gevonden curve
die het historische datamateriaal beschrijft ook in de toekomst zal gelden. In
het geval de methode in een bepaalde situatie een goede voorspelling oplevert, kan het ook nog zo zijn dat dat een toevalstreffer is.

Criteria

Waardering

Consistentie
Economische argumentatie
Empirische validatie
Tijdshorizon
Objectiviteit
Doorzichtigheid
Gebruikersvriendelijkheid

goed
slecht
slechttot goed
korte en lange termijn
goed
goed
goed

Figuur 4.5 Beoordeling vandemethode "curve-fitting"

Alsvoorbeeld vandeempirische geldigheid vande curve-fitting-methode
is deze toegepast op de prijzen van twee rozencultivars, te weten de grootbloemige roos Madeion en de kleinbloemige roos Frisco.

Tabel4.1

Afwijkingen *) (in %)tussen opbasis vancurve-fitting geraamde ende werkelijke
opbrengstprijzen in 1994bij twee bloemisterijcultivars

Cultivar

Gefitte curve

Afwijking

Madeion
Frisco

kwadratisch
kwadratisch

19,7
16,9

*)Zieparagraaf 4.2voor berekeningswijze;deraming isindit gevalgebaseerd op decurve die
"gefit" isop de gemiddelden vandevierwekelijkse prijzen indejaren 1991tot en met 1993.
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Op grond van het gemiddelde van devierwekelijkse prijzen over de jaren
1991tot en met 1993iseen curve gefit, waarna op basisdaarvan ramingen zijn
gemaakt voor 1994, die vervolgens weer zijn vergeleken met de werkelijke
prijzen in dat jaar. Uit tabel 4.1 blijkt dat de afwijking tussen de 15 en 20%
bedroeg. Hiermee wordt gedemonstreerd dat de curve-fitting-methode alleen
geen goede basis isvoor het maken van voorspellingen.
4.4.2 Historische waarden alsverklarende variabele
4.4.2.1

Eenvoudige schattingsmethoden

De eenvoudige schattingsmethoden waarbij de historische afzetprijzen
als verklarende variabele voor de toekomstige worden genomen, scoren op
verschillende criteria goed (ziefiguur 4.6). De methoden zijn in zich zelf consistent, objectief, doorzichtig en gebruikersvriendelijk. De methoden ontberen
echter elke economische argumentatie. De methoden gaan immers uit van
stationariteit in het datapatroon,terwijl deafzetmarkten zich kenmerken door
diverse ontwikkelingen die detoekomst anders kunnen doen zijn dan het verleden.

; Criteria

Waardering

j Consistentie
Economische argumentatie
Empirische validatie
Tijdshorizon
! Objectiviteit
; Doorzichtigheid
; Gebruikersvriendelijkheid

goed
slecht
matig
korte en middellange termijn
goed
goed
goed

Figuur 4.6 Beoordeling methoden "eenvoudige schattingen met historischeafzetprijzen als
verklarende variabele"

Deze methode wordt onder meer toegepast door het IKCvoor de bloemisterijprijzen en voor de fruitteeltprijzen (zie hoofdstuk 2). De empirische
geldigheid van deze toepassingen wordt in de tabellen 4.2 en 4.3 beschreven.
De ramingen bij Golden Delicious waren diverse malen structureel te laag, terwijl die van Jonagold structureel aanzienlijk te hoog zijn geweest. De verklaring voor dit laatste is dat Jonagold bij de introductie relatief hoge prijzen
kreeg en daarna een daling van de prijs moest verwerken. De methode van
rekenkundig gemiddelden houdt met deze factoren vanzelf geen rekening.
De afwijkingen bij de fruitprijzen zijn groot in vergelijking met die bij
(althansenkele) bloemisterijprijzen.Deprijzenvan met namedecultivar MadeIon en in minder sterke mate de cultivar Frisco kenmerken zich in de onderzochte periode dooreen redelijk stabiel prijsverloop. Devooral op historische
basisgemaakte ramingen wijken minder sterk af van dewerkelijke prijzen dan
bij de twee appelrassen het geval was.
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Tabel4.2

Afwijkingen *) (in %) tussengeraamde en werkelijke opbrengstprijzen bij twee
appelrassen

Prognoseperiode

Golden Delicious

1983/'84-1987/'88
1984/,85-1988/'89
1985/'86-1988/'90
1986/'87-1989/'91
1987/'88-1991/,92
1988/'89-1992/'93
1989/'90-1993/'94

-15,2
7,9
9,7
-7,1
-27,3
14,4
19,2

Jonagold

17,0
63,7
60,0

*) Zieparagraaf 4.1voor berekeningswijze; de raming isindit geval gebaseerd op het 5-jaarsvoortschrijdende gemiddelde.

Tabel4.3

Afwijkingen *) (in %) tussengeraamde en werkelijke opbrengstprijzen bij twee
bloemisterijcultivars

Prognoseperiode **)

Grootbloemige roos,
cultivar Madeion

1992
1993
1994

-4,1
1,6
7,7

Kleinbloemigeroos,
cultivar Frisco
-10,9
-8,4
11,7

*) Zie paragraaf 4.2voor berekeningswijze; de raming isin dit geval gebaseerd op a) het rekenkundig gemiddelde van dewaarnemingen in devoorgaande driejaren en b) eenaanpassingdaarvanop kwalitatieve gronden (ziehoofdstuk 2);**) Bestaandeuit dertien periodes van
vier weken;de prijzen hebben dusbetrekking op vierweeksgemiddelden.

4.4.2.2

Box-Jenkins-methode

De Box-Jenkins-methode scoort goed op het criterium consistentie. De
scoreop deoverigecriteria isdaarentegen minder goed.Demethode ontbeert,
net als de andere vormen van statistisch onderzoek, een economische argumentatie. De empirische geldigheid is op de zeer korte termijn goed, maar
voor verder weg gelegen momenten zwak t o t slecht. Detijdshorizon waarvoor
deze methode gebruikt kan worden isom die reden de zeer korte termijn. De
objectiviteit van deze methode isenigszins dubieus, doordat de gebruiker met
de parameters w, q en d kan "stoeien" teneinde een zo goed mogelijke " f i t "
te krijgen.Dedoorzichtigheid wordt beperkt door de relatief complexestatistischetechniek. Om dezelfde reden isde gebruikersvriendelijkheid matig.
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Criteria

Waardering

Consistentie
Economische argumentatie
Empirische validatie
Tijdshorizon
Objectiviteit
Doorzichtigheid
Gebruikersvriendelijkheid

goed
slecht
redelijk tot goed
zeer korte termijn
redelijk
redelijk
matig

Figuur 4.7 Beoordeling Box-Jenkins-methode

Centen perkg
250 r-

200

150 -

100 -

' '

'

1

5
3

'

9

13

7
11 15
Werkelijkeprijs

i i i i i

17

21
19

25
23

29
27 31
ARIMA

33

37
35

41
39

45
43

47
maanden

Figuur 4.8 Prijsontwikkeling appels, werkelijk engeschatvolgensARIMA (2,0,0) (gemiddelde
maandprijzen vanaf1989)

De Box-Jenkins-methode is toegepast op de gemiddelde (nominale)
maandprijzen van appels sinds 1989. Het geschatte model iseen ARIMA (2,0,0)
model. De schatting heeft plaatsgevonden op basis van de gegevens over de
jaren 1989tot en met 1991.Het gevonden model volgt de werkelijke ontwikkeling in deze periode op de voet, zij het met enige vertraging (ziefiguur 4.8).
De voorspelhorizon van dit model is beperkt t o t een maand. De voorspelling
voor maand 37 ligt boven de werkelijke waarde. De werkelijke waarde ligt
echter wel om en nabij het berekende betrouwbaarheidsinterval. Met het mo-

39

del ishet echter niet mogelijk voor verder weg liggende periodes voorspellingen te genereren.

4.5 Combinaties van economische en statistische methoden
In deze groep van methoden worden de uitkomsten van een tijdreeksanalyse (zoals een rekenkundig gemiddelde) op grond van (kwalitatieve) economische overwegingen aangepast. Een voorbeeld van een toepassing van
deze methode isde bepaling van de begrotingsuitgangspunten door IKC voor
de varkenshouderij (zie hoofdstuk 2en Bens(1995)). Detijdshorizon van deze
toepassing isde middellange termijn.Op kortere termijn kunnen er zich grote
schommelingen voordoen en daarmee grote afwijkingen ten opzichte van de
ramingen.
In deze toepassing worden van de historische saldi,de historische voerprijzen en de historische opbrengstprijzen voortschrijdende gemiddelden dan
wel trendmatige ontwikkelingen berekend. Op grond van kwalitatieve overwegingen worden de uitkomsten al dan niet aangepast.
Doordat de indicatie onder meer t o t stand komt door op kwalitatieve
wijze aanpassingen op het berekende historische gemiddelde aante brengen,
is de kans op subjectiviteit duidelijk aanwezig. In de notitie van Bens (1995)
wordt aandiverse relevante factoren aandacht geschonken.Devertaling daarvan naar kwantitatieve inschattingen van het effect op saldo, kostprijs en/of
opbrengstprijs is echter (voor een buitenstaander) niet altijd duidelijk. Zo
wordt op grond van een (deels kwalitatieve) beschouwing over de diverse factoren die de voerkosten bepalen (zoals: prijzen granen en graanvervangers,
voersamenstelling diverse landen,aandeel zelfgeteeld graan, relatie voerkosten entechnische resultaten,bedrijfsvoering mengvoederindustrie) gesteld dat
"de daling van de voerkosten voor het buitenland ten opzichte van Nederland
maximaal 3% meer zal zijn". Ook de aanpassing van de trenduitkomst van de
historische saldi aan de hand van de inschatting van de ontwikkelingen in de
concurrentiepositie, de extra kosten van de gezondheidsproblematiek en het
effect van afvallen van bedrijven (met relatief hoge kosten) op het gemiddelde
kostenniveau), lijkt nogal willekeurig. De aanpassing van de voortschrijdende
gemiddelden van de voerprijzen en de opbrengstprijzen is eveneens nogal
matig beargumenteerd.
Wat betreft de empirische geldigheid van de 5-jaars-voortschrijdende
gemiddelden van de opbrengstprijzen als basis voor de toekomstige prijzen,
blijkt uit tabel 4.4 dat deze nogal varieert.Wanneer de 5-jaars-voortschrijdende gemiddelden alsbasisworden genomen voor de raming van de opbrengstprijzen in de volgende vijfjaar, dan blijkt voor het achterliggende decennium
dat de ramingen gemiddeld over de periodes genomen systematisch te hoog
liggen. Dit betekent dat de voortschrijdende gemiddelden niet zomaar naar
de toekomst kunnen worden geprojecteerd.
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Tabel 4.4

Afwijkingen *) (in %) tussen geraamde en werkelijke opbrengstprijzen
en varkensvlees

Prognoseperiode
1986/'90
1987/'91
1988/'92
1989/'93
1990/'94

bij biggen

Biggen

Varkensvlees

17,22
13,97
0,01
3,80
7,66

22,33
14,33
4,14
4,15
6,06

*) Zie paragraaf 4.2 voor berekeningswijze; de raming is in dit geval gebaseerd op het 5-jaarsvoortschrijdend gemiddelde.

Al met al heeft deze toepassing van de methode "economische en statistische analyse" qua opzet goede elementen, maar ishet in de uitvoering niet
sterk. Er ontbreekt een helder raamwerk waarlangs geredeneerd wordt,
waardoor diverse conclusies een goede onderbouwing ontberen.
Wanneer alle gemaakte overwegingen wel systematisch worden vastgelegd, neemt de subjectiviteit aanzienlijk af. Dedoorzichtigheid van de methode is dan ook groter, omdat er zodoende voldoende inzicht verkregen kan
worden omtrent de wijze waarop de aanpassingen plaatsvinden. Gebruikers
zijn bovendien ook zelf instaat de prognoses te maken wanneer de procedure
daarvoor goed is beschreven. De beoordeling van deze methode hangt dus
sterk af van de toepassing.

Criteria

Waardering

i Consistentie
i Economische argumentatie
Empirische validatie
Tijdshorizon
Objectiviteit
Doorzichtigheid
Gebruikersvriendelijkheid
Figuur4.9

4.6

Beoordeling

matig t o t goed
matig t o t goed
matig t o t goed
lange termijn
matig t o t goed
matig t o t goed
matig t o t goed

methode "combinatie

economische en statistische

analyse"

Conclusies

Deeconometrische methode scoortgoed wat betreft consistentie eneconomische argumentatie, maar redelijk tot slecht op criteria als doorzichtigheid
en gebruikersvriendelijkheid (zie figuur 4.10). Een nadeel is de complexiteit
vanwege deformulering van een model en detoepassing van statistische technieken.
Ook descenariomethode ende Delphi-methode zijn complex te noemen,
al ishier de complexiteit van een ander gehalte. De methoden kunnen echter
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goed scoren op de punten consistentie en economische argumentatie, maar
zijn moeilijk doorzichtig en gebruikersvriendelijk te houden.
Bij de kostprijsmethode moeten een groot aantal aannames worden gemaakt omtrent ontwikkelingen in de achterliggende factoren. Het is daarom
de vraag of elke gebruiker van deze methode t o t dezelfde uitkomst zou komen. Om die reden scoort deze methode op het aspect consistentie en objectiviteit niet meer dan redelijk. Vanwege een aantal veronderstellingen omtrent
de werking van de afzetmarkt en prijsvorming isdeze methode alleen bruikbaar voor prijsvoorspelling op de langere termijn.

Methode

Econometrisch
Scenario
Delphi
Kostprijs
Curve-fitting
IKC-fruit e.a.
Box-Jenkins
IKC-varkens

Consistentie

Econ.
argumentatie

Empir.
validatie

Tijdshorizon

++
++
++

0?
0?
0?

+

++
++
++
++

++
++
++

~
-

--/++

lang
lang
kort/lang
lang
kort/lang
kort/lang
zeer kort
lang

-/++

-/++

+

-

+
0?

Objec- Doortivizichteit
tigheid

+

+

-

-

Gebr.vriendelijkheid

+
+
++
++
+

+
++
++
+

++
++

-/++

-/++

-/++

-

Legenda:++=goed;+=redelijk; 0=matig;-=zwak;- =slecht.
Figuur 4.10 Beoordeling prijsvoorspellingsmethoden per methode

Van degroep vanstatistische methoden,teweten curve-fitting, "eenvoudig" en de Box-Jenkins-methode scoren de eerste tweede methoden over het
geheel genomen het beste. Deze methoden zijn in zichzelf consistent, objectief,doorzichtig engebruikersvriendelijk. Zijontberen echter elke economische
argumentatie terwijl ook deempirischevalidatie tewensenover kan laten.Een
belangrijke voorwaarde voor het kunnen toepassen van de genoemde typen
statistische methoden isdat het historische datamateriaal informatie over de
toekomst bevat. Zonder de aanwezigheid van dergelijke informatie, bijvoorbeeld in de vorm van een trend, kan met tijdreeksanalyse (te weten de Box
Jenkins-analyse) alleenvoor de (zeer) kortetermijn een betrouwbare prijsprognose worden gemaakt.
De methoden die door het IKCworden gebruikt om afzetprijsindicaties
op te stellen,bestaan vrijwel allemaal uit een eenvoudige vorm van tijdreeksanalyse.Inenkele gevallenworden de historische gemiddelden op kwalitatieve
gronden aangepast. Deze methoden scoren over het algemeen goed op de
criteria consistentie,gebruikersvriendelijkheid, doorzichtigheid en objectiviteit.
Economische argumenten spelenechter eenondergeschikte rol indeze methoden. Vooral daardoor is de empirische geldigheid van de uitkomsten niet
groot.
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Concluderend kan dus gesteld worden dat van genoemde methoden
geen enkele op alle maatstaven goed scoort. De ene methode is heel eenvoudig in het gebruik, maar ontbeert een economische fundering. Een andere
methode isweliswaar economisch goed onderbouwd, maar zeer complex in
het gebruik. In een weer andere methode iszowel ruimte voor economische
argumentatie alsvoor de gebruikersvriendelijkheid, maar isde methode daarentegen in de uitvoering te weinig consistent.
De methoden die bestaan uit combinaties van statistische analyse en economische argumentatie hebben in zich om op de diverse maatstaven zowel
matig als goed te scoren. De uiteindelijke score hangt grotendeels af van de
vormgeving van deze methode.
De IKC-methode voor de varkenshouderij iseen voorbeeld van een toepassing van deze methode. Deze methode scoort goed op het criterium "economische argumentatie". Hoewel de economische analyse ter onderbouwing
van de prijsprognoses schriftelijk wordt vastgelegd, kunnen vraagtekens gezet
worden bij deconsistentie,deobjectiviteit, doorzichtigheid en gebruikersvriendelijkheid van de methode. Gezien a) het grote aantal veronderstellingen dat
in de economische analyse wordt gemaakt, b) de niet altijd even duidelijke
verwoording van achterliggende gedachtengangen in de door het IKC opgestelde achtergronddocument en c)het feit dat over de uitkomsten van de analysevoornamelijk met een groot aantal betrokkenen overleg plaatsheeft alvorenst o t definitieve afzetprijsindicaties te komen,heeft deze methode als zwak
punt de relatief grote mate van subjectiviteit. Daartegenover staat dat het
brede overleg met debetrokkenen tot eenstevig draagvlak voor de uiteindelijke uitkomsten leidt.
Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde methode voor de bepaling
van afzetprijsindicaties er een iswaar zo mogelijk gebruik wordt gemaakt van
eenvoudige statistische technieken, maar waar ook op kwalitatieve wijze, via
bijvoorbeeld een eenvoudige scenariomethode of Delphi-methode, economischeoverwegingen inde analyse worden betrokken en waarbij gelet wordt op
de voorwaarden voor het goed scoren op de diverse maatstaven. Het gaat om
die reden om het vinden van een goede mix tussen eenvoud en inhoudelijkheid en tussen statistische analyse en economische argumentatie.
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5. AANZETTOT EENNIEUWE METHODE VOOR
AFZETPRIJSINDICATIES

5.1

Inleiding

Dealternatieve methode voor de vaststelling van afzetprijsindicaties die
indit hoofdstuk wordt beschreven, isgebaseerd op een combinatie van diverse
methoden. Erisdaarbij naar gestreefd om de positieve elementen uit de diverse methoden op een consistente wijze bij elkaar te brengen.
Dein hoofdstuk 4genoemde criteria voor devaststelling van afzetprijsindicaties komen er op neer dat deze vaststelling de resultante zou moeten zijn
van een heldere economische argumentatie die door de diverse betrokkenen
te volgen isc.q.wordt gedeeld en waarbij, gegeven de doelgroep, een optimaal gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve gegevens en methoden. Hieruit volgt dat het raadzaam isdevaststelling van de afzetprijsindicaties te doen
plaatsvinden in een proces van collectieve meningsvorming (zie paragraaf 5.2).
Dit proces zou echter wel moeten worden gestructureerd door middel van een
algoritme (zie paragraaf 5.3).

5.2 Collectieve meningsvorming
5.2.1 Inleiding
Erzijn diverse redenen voor het organiseren van een procesvan collectieve meningsvorming bij devaststelling van afzetprijsindicaties. Eenvan de redenen is dat de afzetprijsindicaties door diverse partijen worden gebruikt (zie
paragraaf 2.2.1),waardoor het belangrijk isdat deze partijen zich zowel kunnen scharen achter de methode van de vaststelling daarvan als daadwerkelijk
worden betrokken bij detoepassing van deze methode. Uit hoofdstuk 2 isgebleken dat ook in de huidige situatie diverse partijen bij de vaststelling van
afzetprijsindicaties worden betrokken.Zoworden in de varkenshouderijsector
de uitgangspunten waarmee het IKCrekent, besproken ineen klankbordgroep
waarin zitting hebben vertegenwoordigers vandeveevoerbranche, de slachterijen, het Landbouwschap, de Dienst Uitvoering Regelingen van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij,de Rabobank ende Sociaal-Economische Voorlichtingsdienst.
Een andere reden voor het organiseren van een proces van collectieve
meningsvorming isdat op die manier gebruik kanworden gemaakt van meerdere (verschillende) inzichten over toekomstige ontwikkelingen. Daarbij is de
veronderstelling dat de "kennis" omtrent detoekomst isverspreid over diverse
individuen en organisaties. Door het samenbrengen van deze kennis op deelterreinen kan kennis ontstaan omtrent het gehele onderzoeksterrein.
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Het procesvancollectieve meningsvorming kan plaatsvinden via de zogenaamde Delphi-methode (zie hoofdstuk 3).Gezien het feit dat het hier in principegaatom een redelijk doorzichtige situatie (datwil zeggen de ontwikkeling
van afzetprijzen), waarbij er a priori-overeenstemming kan bestaan over de
determinanten daarachter (dat wil zeggen de marktwerking en dergelijke),
hoeft er indegroepsdiscussies niet gediscussieerdteworden overwelke economischetheorie of welke economische argumenten van toepassing zijn. De collectieve meningsvorming kan volgens een "rationaal analytische" werkwijze
plaatsvinden, dat wil zeggen dat de discussies zich binnen een algemeen aanvaard denkraam of algoritme richten op de hoogte van "modelparameters",
"richtingscoëfficiënten" en dergelijke.
5.2.2 Participanten
Het ligt, zoals hierboven gesteld, dus voor de hand bij het proces van
collectieve meningsvorming zowel direct betrokkenen (belanghebbenden) als
externe deskundigen (niet-belanghebbenden) te betrekken. Wat betreft de
eerste groep gaat het in dit verband om vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven, de overheid en de banken (ziefiguur 5.1). De groep externe deskundigen zou kunnen worden samengesteld uit deskundigen op het
vlak van de economische analyse, op het vlak van afzetmarktontwikkelingen
en op het vlak van sectorontwikkelingen. Deze deskundigen zouden kunnen
worden gezocht onder wetenschappelijk onderzoekers van onderzoekinstituten of universiteiten. Daarnaast ishet belangrijk dat de leiding van de discussie
in handen isvan iemand die geen belang bij de uitkomsten heeft. Deze persoonzou met name in procesmatige zin moeten toezien op het verloop van de
discussie. Daarnaast zou er een secretariaat moeten zijn, dat zorgdraagt voor
de organisatie van de groepsbijeenkomsten en de schriftelijke vastlegging van
de groepsdiscussies en de uitkomsten daarvan.

i
! Discussianten:
* belanghebbenden:
vertegenwoordigers van
- landbouwbedrijfsleven
- banken
- overheid
* niet-belanghebbenden:
externe deskundigen opterreinen van
- (micro-)economischeanalyse
- afzetmarkt
- sectoren en keten
Niet-discussianten en niet-belanghebbenden:
* technisch voorzitterschap
* secretariaat
Figuur 5.1 Participantenin hetprocesvancollectievemeningsvorming rondom devaststelling
van afzetprijsindicaties
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5.2.3 Werkwijze
Aangezien deafzetprijsindicatiesjaarlijks moetenworden vastgesteld,zal
het proces van collectieve meningsvorming eenjaarlijkse cyclus kennen. Elke
cycluszou uit een aantal stadia (lees:bijeenkomsten) kunnen bestaan. In grote
lijnen kunnen drie stadia worden genoemd, te weten:
1 e bijeenkomst: * heroverweging en eventuele aanpassing van het algoritme
waarlangs de groepsdiscussie plaats vindt;
* "ex post"-analyse van prognoses in voorgaande jaren;
2e bijeenkomst: invulling van het algoritme door middel van discussie tussen
de participanten;
3e bijeenkomst: vaststelling en het publiekelijk maken van de afzetprijsindicatie.
Debedoeling isdat in beginsel allefactoren tijdensde bijeenkomsten van
deskundigen stuk voor stuk de revue passeren.
Indeeerste bijeenkomst gaat het omdevraagwelke factoren van belang
zijn voor de prijsontwikkeling en zoja, in welke mate dat het geval is. Het is
immers mogelijk dat met het verstrijken van de tijd bepaalde factoren in belang toenemen, terwijl andere juist van een steeds minder belang worden.
Verder gaat het in deze bijeenkomst om de vraag in hoeverre de inschatting
van de effecten van diverse factoren in het voorgaande jaar goed is geweest.
Indeze bijeenkomst wordt ook bepaald hoe uitvoering de analyse zou moeten
plaatsvinden. De beslissing daaromtrent iste herleiden t o t een kosten/batenanalyse van de gehele exercitie (zie verder hierover hoofdstuk 7).
Inde tweede bijeenkomst gaat het om invullen (beschrijven, kwantificeren) van de factoren. Indeze bijeenkomst gaat men dus per factor in "het diepe".
Dederde bijeenkomst tot slot heeft alstaak de analyse per factor te integreren t o t een prognose van de afzetprijsontwikkeling.

5.3

Het algoritme

5.3.1 Vier hoofdstappen
Omte kunnen voldoen aan de eisenvan consistentie, doorzichtigheid en
gebruikersvriendelijkheid, is het belangrijk dat een eenduidig "algoritme"
bestaat, dat aangeeft langswelke lijnen de groepsdiscussie zou moeten plaatsvinden. De ontwerper van dit algoritme bepaalt "hoe" geredeneerd dient te
worden, terwijl de gebruikers van het algoritme alleen de parameters hoeven
intevullen.Deuitkomsten vandezeanalysedienenopeveneens gestandaardiseerde wijze te worden vastgelegd en gepubliceerd.
Startpunt voor een algoritme voor de vaststelling van afzetprijsindicaties
zou kunnen zijn devooronderstelling dat een prijsbeweging isopgebouwd uit
een deel structurele beweging en een deel stochastische c.q. korte-termijnbe47

weging. Deze vooronderstelling isin de tijdreeksanalyse zeer gebruikelijk. De
toepasbaarheid van tijdreeksanalyse immers valt of staat met het al of niet
aanwezig zijn van een patroon (een structurele beweging) in een tijdreeks (zie
hoofdstuk 3).Ook bij de huidige methoden van vaststelling van afzetprijsindicaties wordt deze vooronderstelling gemaakt, aangezien in vrijwel alle sectoren de aandacht gericht isop het prognosticeren van de ontwikkeling op de
lange termijn (ziehoofdstuk 2).Hetonderscheiden van het stochastische aspect
isin de huidige methoden minder gebruikelijk, maar iswel nodig om te kunnen voldoen aan de wens van de opdrachtgever om ook inzicht te kunnen
verkrijgen in de prijsontwikkeling op de korte termijn (zie hoofdstuk 1).
Een implicatie van de genoemde vooronderstelling isdat de (toekomstige) prijsbeweging door drie parameters kan worden beschreven,te weten a)
het structurele prijsniveau aan het begin vandetoekomstige periode 1),b) de
structurele ontwikkeling gedurende detoekomstige periode enc)destochastische ontwikkeling gedurende de toekomstige periode. De prognose van de
toekomstige afzetprijzen c.q.het vaststellen van de afzetprijsindicatie kan om
die reden worden teruggebracht t o t het inschatten van deze drie parameters
(zie figuur 5.2).

Stap I

Structureel beginniveau
Actuele prijscorrigeren voor korte-termijnschommelingen, met als uitkomst de
vaststelling van het actuele structurele niveauvande afzetprijzen

Stap II

Structurele toekomstige ontwikkeling
Analyserenvanfactoren achter structurele toekomstige ontwikkeling van afzetprijzen, metalsuitkomst eenschattingvandezestructureletoekomstige prijsontwikkeling

Stap III

Stochastische toekomstige ontwikkeling
Analyseren van factoren die de korte-termijnontwikkeling van de afzetprijzen
(mede)bepalen,metalsuitkomst eenschattingvandemargerondom destructurele prijsontwikkeling (= korte-termijnontwikkeling)

Stap IV

Integratie
Bepaling afzetprijsindicatie alsfunctie vanuitkomsten stappen I,IIen III

Figuur 5.2 Het algemene algoritme voor de vaststelling van afzetprijsindicaties

Door een structureel beginpunt te kiezen, kan de schatting van de toekomstige structurele en stochastische ontwikkeling grotendeels in kwalitatieve termen plaatsvinden. Deze inschattingen kunnen dan uitgedrukt worden in procentuele jaarlijkse veranderingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Zonder een beginpunt te hebben gedefinieerd, zou men daarentegen de toekomstige prijsniveaus (in absolute zin) moeten inschatten, w a t vanzelfsprekend
beduidend moeilijker is.
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Stap I in het algemene algoritme is de vaststelling van het structurele
beginniveau van de afzetprijs. Het structurele beginniveau isgelijk aan de huidige prijs wanneer die gecorrigeerd wordt voor de stochastische component.
Het structurele beginniveau ishet (analytische) beginpunt van de toekomstige
structurele ontwikkeling. De schatting van deze grootheid is stap II van het
algemene algoritme. De gedachte is dat deze structurele ontwikkeling zich
voordoet op de langere termijn. Op de kortere termijn kunnen zich echter allerlei fluctuaties daaromheen voordoen. De raming van deze marges rondom
de langere-termijnontwikkeling gebeurt in stap III. Instap IVtenslotte vindt de
integratie vandevoorgaande stappen plaats indevorm vandevaststelling van
de afzetprijsindicatie.
5.3.2 Stap I
In figuur 5.3 isstap Iverder uitgewerkt. De eerste activiteit (stap 1.1) in
deze stap ishet verzamelen van eentijdreeks betreffende de afzetprijzen van
het produkt in kwestie.Vervolgens (stappen 1.2)kan met eenvoudige onderdelen van de tijdreeksanalyse worden onderzocht of in deze tijdreeks een pat r o o n bestaat. De toepassing van tijdreeksanalyse is echter niet eenduidig,
aangezien meerdere min of arbitraire keuzes moeten worden gemaakt. Deze
methode isbijvoorbeeld alleen vantoepassing,wanneer men het er over eens
is, dat er in de jaren die voor de trendanalyse worden gebruikt, geen trendbreuk is opgetreden. Dit betekent onder meer dat de keuze van het aantal
jaren dat bij detijdreeksanalyse een belangrijke is.Argumenten die de uiteindelijke keuze onderbouwen, moeten gezamenlijk een consistente redenering
vormen, die in overeenstemming ismet de economische analyse. De conclusies
van de statistische analyse moeten daarom te rijmen zijn met bevindingen uit
een economische analyse (stap1.4).
Om te kunnen voldoen aan de doorzichtigheidseis ishet belangrijk dat
expliciet wordt vastgelegd, welke redenen er zijn geweest om voor bijvoorbeeld een bepaalde periode te kiezen of om de conclusie van de statistisch
analyse ondergeschikt te maken aan de kwalitatieve economische overwegingen. Indien er onzekerheid blijft bestaan over de vaststelling van het beginniveau, valt te denken aan het benoemen van varianten. Op die manier w o r d t
expliciet en gemotiveerd (aan de gebruikers van de afzetprijsindicaties) aangegeven dat de toekomstige prijsontwikkeling onzeker is.De resultante daarvan
isdat meerdere beginprijzen worden genoemd ener uiteindelijk dus meerdere
afzetprijsindicaties worden gegeven.
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Stap 1.1 Verzamel data afzetprijzen perprodukt over een reeksvanhistorischejaren.
Stap 1.2 Analyseer met behulpvandestatistischetechniek van "curve-fitting" (zie hoofdstuk4)ofindezetijdreekseenpatroon iste ontdekken.Bestaatereensignificante trendmatige ontwikkeling,gadan naar stap4,andersnaar stap3.

i

Stap 1.3 Bestaatinhethistorische datamateriaal geensignificantetrendmatige ontwikkeling (oftewel: devariabele "tijd" speelt geenrolalsverklarende variabele voor
deprijsontwikkeling), danligt hetvoor dehandteonderzoeken ofde historische
waardenvandetijdreekszelf alsvoorspeller voor het structurele beginniveaute
gebruikenzijn.Aangeziendevariabele "tijd" inditgevalgeenverklarende factor
is,vallende"exponential smoothing"-methoden inditgevalaf. Indie methoden
worden immersverschillendegewichtentoegekend aandewaarnemingen op de
verschillendetijdsmomenten. Demethoden die resteren zijn diewaarin gewerkt
wordt metrekenkundig gemiddelden.
Stap 1.4 Vergelijk deactuele prijs metdeprijs volgens deinstap 2of stap 3 bepaalde
structurele prijsvoor hetactuele moment. Isereen(wezenlijk) verschil,dan lijkt
heteropdat deactuele prijsalsgevolgvankorte-termijn factoren vanhetstructurele niveauafwijkt. Voordat dezeconclusiegetrokken kanworden,ishet nodig
door middelvaneeneconomische analysetot eenverklaring daarvoorte komen.
Met andere woorden:destatistische conclusie moet economisch onderbouwd
kunnenworden.Bestaaternaeconomische analysegeredetwijfel aandeconclusie uitdetijdreeksanalyse (namelijk datdeactuele prijs vandestructurele prijs
afwijkt), danishetraadzaam deactuele prijs(tochmaar)alshet structurele prijsniveautebeschouwen.
Stap 1.5 Deuitkomst van stap Iisdevaststelling vanhetstructurele beginniveau (ofvan
verschillendevarianten c.q.scenario'sdaarvoor) vandetoekomstige prijsontwikkeling.

Figuur 5.3 Het algemene algoritme vanstapI:debepaling vanhetstructurele beginniveau
vandetoekomstige afzetprijzen

5.3.3 Stap II
Infiguur 5.4 ishet algoritme voor de bepaling van de toekomstige structurele ontwikkeling uitgewerkt. De structurele ontwikkeling in de toekomst
kan een geheel andere zijn dan in het verleden. Om daarop z i c h t t e krijgen is
eengestructureerde economische analysenoodzakelijk. Dezeanalysezou moeten plaatsvinden aande handvaneen algoritme waarin deverschillende determinanten van de prijsbeweging zijn opgenomen.
De elementen voor de formulering van dat algoritme worden gevormd
door de micro-economische theorie en de toepasbaarheid daarvan voor de
agrarische afzetmarkten. Inbijlage 2wordt op dezeelementen ingegaan.Grosso modo komt het er op neer dat een analyse dient plaats te vinden van verwachte ontwikkelingen in de aanbodfactoren, de vraagfactoren en in de
marktvorm.
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Stap 11.1 Analyseerdefactorendiedetoekomstige structurele ontwikkeling inhet aanbod
bepalen.
Stap 11.2 Analyseer defactoren die detoekomstige structurele ontwikkeling in de vraag
bepalen.
Stap 11.3 Analyseer defactoren die detoekomstige structurele ontwikkeling in de marktvorm bepalen.
Stap 11.4 Integreer deuitkomsten vandezeanalysestot eenprognosevande toekomstige
structurele prijsontwikkeling (eventueel in relatie tot de historische structurele
ontwikkeling die in stap1.2 bepaaldis).
Figuur 5.4 Het algemene algoritme vanstap II:debepaling vandestructurele ontwikkeling
vande toekomstige afzetprijzen

5.3.4 Stap III
Dete verrichten activiteiten bij de bepaling van de korte-termijnontwikkeling (stap III)zijn eerst het bepalen van de factoren die de korte-termijnontwikkeling in het aanbod bepalen,vervolgens die van invloed zijn op de vraag
entenslotte deze prognoses integreren t o t een prognose van de toekomstige
"stochastiek" (zie figuur 5.5).

Stap 111.1 Analyseer defactorendiedetoekomstige korte-termijnontwikkeling in het aanbod bepalen.
Stap 111.2 Analyseer defactoren diedetoekomstige korte-termijnontwikkeling inde vraag
bepalen.
Stap III.3 Integreer deze prognosestot een prognose van detoekomstige ontwikkeling in
dekorte-termijnontwikkeling vandeafzetprijzen (eventueel inrelatietot dehistorische stochastische ontwikkeling).
Figuur 5.5 Hetalgemenealgoritme vanstapIII:debepaling vande korte-termijnontwikkeling
vande toekomstige afzetprijzen

De stochastische ontwikkeling zou kunnen worden gebaseerd op het
verleden, tenzij er reden bestaat om aante nemen dat detoevallige verstoringen in de toekomst anders van karakter zullen zijn dan in het verleden. De
historischestochastischeontwikkeling kandoor middelvaneenvoudige statistischeanalyseworden gekwantificeerd. Argumenten voor het kiezen voor een
andere stochastische ontwikkeling in de toekomst dan die in het verleden
heeft plaatsgevonden,moetengezamenlijk eenconsistenteredenering vormen
en expliciet worden vastgelegd.
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5.3.5 Stap IV
De vierde en laatste stap in het algemene algoritme isin de integratie
van de bevindingen uit de eerste drie stappen tot een afzetprijsindicatie (zie
figuur 5.6).

Stap IV

Bereken de afzetprijsindicatie voor elk gewenst toekomstig jaar alsvolgt:
Struct,beginniveau ± (Struct.mut./jaar ± korte-termijnmarge/jaar)

Figuur 5.6 Het algemene algoritme vanstap IV:deberekening vande afzetprijsindicatie

Deopbouwvandeafzetprijsindicatie wordt infiguur5.7grafischweergegeven.

Prijs

tijdreeks

.1
2 •••
p- - _

marge
op KT

Tijd
Verleden

Heden

x 1 structurele beginprijs
x2 actueleprijs
Figuur 5.7 Opbouw vande afzetprijsindicatie
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Toekomst

"gefitte" curve
structureletoekomstige ontwikkeling

DEMONSTRATIE NIEUWE METHODE VOOR
DRIESECTOREN

6.1

Inleiding

Het algoritme geeft het raamwerk waarmee in elk van de land- en tuinbouwsectoren t o t de opstelling van de afzetprijsindicaties kan worden gekomen. De invulling van dit raamwerk isvanzelfsprekend verschillend, omdat de
markten verschillend zijn. In deze paragraaf zal voor de bloemisterij, de fruitteelt en de varkenshouderij op globale wijze worden aangegeven hoe het algoritme kan worden ingevuld. Met nadruk zij gesteld dat het hier om een demonstratie van een toepassing van het algoritme gaat. Deze demonstratie
heeft niet plaatsgevonden door middel van een proces van collectieve meningsvorming, maar isdoor de auteursvan dit rapport opgesteld. Het gaat hier
dus niet om een demonstratie van de gehele methode. Detekst van dit hoofdstuk kan gezien worden alseen uitnodiging aande inte stellen werkgroep van
deskundigen om de analyse inhoudelijk te verbeteren.

6.2

Bloemisterij

6.2.1 Bepaling structureel beginniveau
6.2.1.1

Data

In tabel 6.1 zijn de gemiddelde veilingprijzen 1)van enkele belangrijke
snijbloemen over de periode 1985-1993 gegeven. Omdat de dagprijzen t o t
jaarcijfers zijn omgerekend komen alleen invloeden die op de middellange of
lange termijn spelen t o t uitdrukking.

1)

De prijzen waarvoor snijbloemen op de Nederlandse veilingen worden verkochtzijnoverigensindicatief voordeprijsontwikkeling vansnijbloemen inde
wereld.
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Tabel6.1 Gemiddeldeveilingprijs vanenkelebelangrijke snijbloemen (inct./st.), 1985-1993,
gemiddeld per jaar
Produkt
Roos
Chrysant
Anjer
Tulp
Lelie
Fresia
Gerbera

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

34
55
30
24
61
24
45

33
52
27
28
62
24
43

33
54
29
25
68
26
45

34
54
30
23
76
25
43

33
48
25
26
73
26
38

33
52
29
26
69
27
40

36
51
29
30
74
30
45

36
46
27
26
75
27
39

38
46
29
30
72
26
36

Bron: Produktschap voor Siergewassen.

6.2.1.2

Tijdreeksanalyse

De prijzen uit tabel 6.2 zijn ingelezen in een SPSSPC-programma voor
"curve-fitting" (zie bijlage 1).De uitkomsten voor de prijzen van roos worden
hier besproken, de overige worden alleen weergegeven (zie tabel 6.3). Uit tabel 6.2 blijkt dat in de tijdreeks van dejaarprijzen van roos met name de kwa-

7abe/6.2

Uitkomsten "curve-fitting" prijzen roos 1985t/m 1993 *)

M e t h o d e *)
Lineair
Logaritmisch
Inverse
Kwadratisch
Derdemacht
Samengesteld
Macht
S-curve
Groei
Exponentieel
Logistisch

R2
0,572
0,327
0,128
0,873
0,874
0,568
0,323
0,125
0,568
0,568
0,568

d.f.
7
7
7
6
5
7
7
7
7
7
7

F
9,36
3,40
1,03
20,69
11,60
9,19
3,34
1,00
9,19
9,19
9,19

a

Sign.
0,018
0,108
0,345
0,002
0,011
0,019
0,110
0,351
0,019
0,019
0,019

31,9444
32,3971
35,1582
34,8810
34,6032
32,0504
32,4678
3,5582
3,4673
32,0504
0,0312

b
0.5000
1,4393
-2,2707
-1,1017
-0.8357
1,0143
0,0407
-0,0638
0,0142
0,0142
0,9859

c

0,1602
0,0970

Legenda:R2=correlatie-coëfficiënt; d.f.=aantalvrijheidsgraden;F =F-toets;Sign.=significantie (0,002 betekent betrouwbaar op99,8%);a,b,c endzijn decoëfficiënten van devergelijkingen (zie bijlage 1 voor dewiskundige weergave).
*) Dezetabel isdeuitvoer van hetSPSSPC-programmadatuitniet meer danvijf regels bestaat
(zie bijlage1).
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d

0,0042

dratische curve een hoge significantie kent. De historische data kunnen dus
met 99,8%betrouwbaarheid beschrevenworden metdevolgende vergelijking:
prijs roos = 34,8810 - 1,1017Tijd +0.1602 Tijd 2
De statistisch berekende prijs voor 1993 (waar de variabele Tijd = 9) is dus
37,9419.
Dejaarprijzen van roos,chrysant, lelie,fresia en gerbera over de periode
1985t/m 1993 kunnen met minimaal 90% betrouwbaarheid door wiskundige
vergelijkingen beschreven worden. Op basisvan deze vergelijkingen isde statistische structurele prijs voor 1993 berekend (zie tabel 6.3).
Het verloop van de jaarprijzen van anjer en tulp daarentegen kan niet
met minimaal 90% betrouwbaarheid in curvenworden gevangen.Volgens het
algoritme dient dan stap I.3 gezet te worden, dat wil zeggen dat dan de rekenkundig gemiddelden berekend moeten worden. De uitkomsten daarvan
zijn ook in tabel 6.3 opgenomen.

Tabel 6.3

Overzicht resultaten "curve-fitting"
periode 1985 t/m 1993

per snijbloem, op basis van jaarprijzen

Produkt

Significante *) curve

Roos
Chrysant
Anjer
Tulp
Lelie
Fresia
Gerbera

kwadratisch
lineair
... geen ...
... geen ...
macht
macht
samengesteld

in de

Berekende prijs 1993
37,94
46,76
28,33 * * )
26,44 * * )
75,11
27,49
38,11

*) Minimaal significant op 0,10 (= betrouwbaar op 90%); indien meerdere curven significant
zijn, is de meest significante vermeld; * * ) Rekenkundig gemiddelde over 1985 t/m 1993.

6.2.1.3

Economische analyse

Conform stap I.4 van het algoritme dienen de uitkomsten van de tijdreeksanalyse van een economische verklaring te worden voorzien. In deze paragraaf wordt per snijbloem bekeken of structurele factoren kunnen worden
aangewezen die een (eventueel) gevonden statistisch patroon kunnen beargumenteren.
Tot 1990was het gemiddelde prijsniveau van roos zéér stabiel. De lichte
prijsverbetering die daarna isopgetreden, iseen gevolg van een aanvoerverschuiving van de zomermaanden met naar verhouding lage stuksprijzen naar
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de w i n t e r m a a n d e n m e t hogere prijzen. Bovendien zijn de i m p o r t e n o p d e v e i l i n g t o e g e n o m e n . Ze h e b b e n in h e t a l g e m e e n e e n h o o g k w a l i t e i t s n i v e a u e n
d a a r d o o r h o g e r e prijzen. In de z o m e r m a a n d e n zijn de i m p o r t e n v r i j w e l nihil 1).
Bij chrysant t r a d na 1991 een prijsdaling o p . De i n d r u k is d a t deze d a l i n g
een g e v o l g isvan verzadigingsverschijnselen o p de m a r k t c.q. h e t u i t de m o d e
r a k e n v a n deze b l o e m .
O o k de g e m i d d e l d e prijs van anjer isde a f g e l o p e n 10jaar stabiel. Het jaar
1989 v o r m t d a a r o p een u i t z o n d e r i n g . De v e i l i n g p r i j z e n van t u l p e n lelie h e b b e n een nogal wisselend v e r l o o p . Bij t u l p k a n d a t een g e v o l g zijn v a n h e t f e i t
d a t h e t broeiseizoen v a n h e t kalenderjaar a f w i j k t e n er als g e v o l g v a n w e e r s i n -

1)

Zich over langere termijn uitstrekkende sortimentsaanpassingen en nieuwe
produktietechnieken die kwaliteitsverbeteringen t o t gevolg hebben, bemoeilijken overigens de onderlinge vergelijkbaarheid van het aanbod in de tijd en
van de prijsvorming. Achter een "produktgroep", zoals rozen een mengeling
van typen (groot- en kleinbloemig inclusief trosrozen), gaan immers diverse
kleuren en karakteristieken van cultivars schuil. Met het prijsverloop van een
produktgroep kan niet geïllustreerd worden dat nieuwe cultivars met aantrekkelijke eigenschappen de oudere verdringen. De grootbloemige rozen zijn
onderling zeer goed substitueerbaar. Bij dit soort produkten zijn de gemiddelde "jaarprijzen" dan ook vrij stabiel.
Uit onderzoek naar de levenscyclus van bloemkwekerijgewassen is gebleken
dat het prijsverloop van "Sonia" ondanks een sterke afname van de veilingaanvoer een zeer stabiel verloop heeft. Ook de toename van het aanbod lijkt
op het prijsverloop van "Madelon" weinig invloed te hebben. Gebleken is dat
de levenscyclus van decultivar "Ilona" het typisch klokvormig patroon van een
(op)volger vertoont (Oprel, 1985). De levenscyclus van "Ilona" zelf w o r d t bekort door het optreden van concurrentie van andere grootbloemige rozen
("Red Succes" en "Madelon"). Overigens w o r d t de levenscyclus van een produkt niet zozeer in het prijsverloop, maar in het verloop van de-omzet t o t uitdrukking gebracht. Wel kan worden opgemerkt dat de prijsvorming bij een
aflopende levenscyclus van een cultivar afhankelijk w o r d t van de dominante
cultivar in dezelfde categorie.
Bij de cultivars Dorus Rijkers en Pink Delight van trosrozen heeft de daling van
het aanbod die vanaf 1989 respectievelijk 1988 isingezet, invloed op het prijsniveau. De aangevoerde aantallen zijn aanzienlijk geringer dan bij grootbloemige rozen.
Bij bijzondere soorten of cultivars met een gering aantal aanbieders treden
vergelijkbare verschijnselen op. De hoogte van dergelijke prijsveranderingen
is slecht voorspelbaar. Uit onderzoek is gebleken dat de naam van de teler
vrijwel het gehele jaar door een rol speelt bij de prijsvorming op de veiling
(Oprel, 1987). De invloed van de naam van de teler iseen gevolg van een gemiddeld betere steellengte, steeldiameter, partijgrootte, rijpheid en steelstevigheid. Bij roos is met name de steellengte in de periode april-november en
ook de knopdikte van invloed op de prijs.
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vloeden verschuivingen in het aanvoerpatroon voorkomen. Bij lelie traden
daarnaast sortimentswisselingen op als gevolg van de vraag naar bijzondere
soorten op buitenlandse markten.
Bij fresia treedt vanaf 1989 een prijsverbetering op. Dit zou een gevolg
kunnen zijn van de achteruitgang in het areaal die sinds dietijd plaatsvond. In
1993 is het prijsniveau echter weer gelijk aan dat van 1987. Fresia iseen produkt dat gevoelig isvoor hoge temperaturen in de zomer. De indruk isverder
dat dit produkt z'n "imago" bij de consument de laatste tijd wat tegen heeft.
Voor gerbera waren dejaren 1989en 1993naarverhouding slechtejaren.
Bijdit produkt iseensortimentswijziging naar meer kleinbloemigesoorten met
lagere prijzen opgetreden.
Het prijsniveau van het jaar 1989 is bij alle in tabel 6.1 opgenomen Produkten lager of gelijk aan het niveau van 1990 en 1991. Een uitzondering
vormt de lelie. 1989 iseen bijzonder jaar omdat in dat jaar de Berlijnse Muur
is "gevallen". Inde daaropvolgende periode ontstond tijdelijk extra vraag vanuit de voormalige Oostbloklanden.
Eenandere factor die van invloed geweest kan zijn op de prijsvorming is
de verandering in de waardeverhouding tussen de Nederlandse gulden en de
munten van concurrenten op onze belangrijke exportmarkten.
6.2.1.4

Structureel beginniveau 1993

De resultaten van bovenstaande analyse zijn intabel 6.4 weergegeven.
Met uitzondering van de prijzen van anjer en tulp liggen de geschatte prijzen
voor 1993 (vrijwel) op het niveau van de werkelijke prijs in dat jaar.
De prijs van tulp in 1993 isvanuit detijdreeksanalyse gezien de uitkomst
van een "random"-proces, zodat het vanuit die invalshoek voor de hand ligt
het structurele beginniveau op het rekenkundig gemiddeldete baseren.Gebleken isdat dejaarlijkse schommelingen van de prijs van tulp medeveroorzaakt

Tabel6.4

Roos
Chrysant
Anjer
Tulp
Lelie
Fresia
Gerbera

Structureel beginniveau prijzen enkele belangrijke snijbloemen (in ct./st.)
Werkelijke
prijs 1993

Geschatte
prijs 1993

38
46
29
30
72
26
36

38
47
28
26
75
27
38

Structureel beginniveau
toekomst ge periode
38
47
28
26
75
27
38
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worden door weersinvloeden, zodat deconclusie isdat het structurele beginniveau van de tulpprijs inderdaad op het rekenkundig gemiddelde gebaseerd
kan worden.
Bij gerbera iser sprake van een neergaande prijsbeweging, wat samenhangt met de sortimentswijziging naar kleinbloemige soorten. De relatief sterke daling in 1993 kan echter niet volledig aan deze factor worden toegeschreven, zodat ook hier de uitkomst van de "curve-fitting" als basis voor de toekomst wordt genomen.
6.2.2 Bepaling structurele toekomstige ontwikkeling
6.2.2.1

Aanbodfactoren

Op de lange termijn ishet totale aanbod op de markt afhankelijk van de
ontwikkelingen in andere produktielanden, het teeltplan van bestaande bedrijven in Nederland en de toe- en uittreding van producenten in Nederland.
Invoer
In de meeste bloemisterij-produktielanden in de wereld vindt de afzet
voornamelijk op deeigen markt plaats. Uitzonderingen hierop zijn onder meer
Nederland, Colombia en Kenia,waar in verhouding met de kleine thuismarkt
relatief veel wordt geëxporteerd. Binnen deze groep onderscheidt Nederland
zich door het gegeven dat het ook in absolute zin veel exporteert. Bloemen
afkomstig van de Nederlandse veilingen vormen 70% van de wereldexport.
Eengroeiende deeldaarvan isoverigens import. Op de belangrijkste Westeuropese markten isNederland marktleider. Naast voordelen brengt de positie als
marktleider ook risico's met zich. Als er om wat voor reden dan ook een verkeerd imago ontstaat met betrekking tot het produkt heeft dat grote gevolgen voor de prijs.
Uit Israël en landen in Zuid-Amerika en Afrika worden in toenemende
mate bloemisterijprodukten geïmporteerd. Deverwachting isdat de importen
verder toe zullen nemen.Vanwege klimatologische omstandigheden en lagere
arbeidskosten hebben deze landen bepaalde kostenvoordelen. Transportkosten spelen ook een rol.Omdat bloemen een hoge waarde vertegenwoordigen
ten opzichte van hun volume, isdeverwachting dat de concurrentie van zuidelijke landen zaltoenemen. Importbelemmeringen zijn niette verwachten. Integendeel, in de Europese Unie ishet gebruikelijk dat alstegemoetkoming voor
importbelemmeringen voor industriële produkten compensatiewordt gegeven
in de vorm van importmogelijkheden voor bloemen. Al met al kan verwacht
worden dat de invoer een relatief sterk negatief effect zal hebben op de prijzen van snijbloemen.
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Nederlandse sortiment
Wat opvalt in het Nederlandse aanbod van bloemisterijprodukten is de
zeer grote diversiteit die op langere termijn voortdurend wordt vernieuwd en
aangevuld. Introductie van nieuwe soorten of cultivars heeft invloed op het
aanbod van bestaande soorten. Dit geldt in het bijzonder voor nauw verwante
Produkten zoalsgrootbloemige rode rozen (Oprel, 1985).Alser ineen dergelijke produktcategorie nieuwe cultivars komen met gunstiger eigenschappen
treedt concurrentie op tussen de nieuwe en gevestigde cultivar(s). Bij de cultivars "Ilona", "Red Succes", "Madeion" en "Sonia" was daarvan sprake. Veelal
heeft een vergroting van het aanbod van het ene produkt een negatieve invloed op de prijs van de andere, waardoor het aanbod verder afneemt. De
invloed kan ook positief zijn. Er isdan sprake van complementaire produkten,
zoals het geval ismettakken van snijheesters bij diverse soorten bloemen. Niet
alleen bij afzonderlijke produkten, maar ook bij produktgroepen treden verdringingseffecten op. Zo was er in het verleden sprake van verdringing van
"goedkope" kleinbloemige rozen entrosrozen door de "dure" grootbloemige
roos.
Verwacht wordt dat ook in detoekomst assortimentsverbreding zal zorgen voor een positief effect op de prijzen van snijbloemen.
Produktie-omvang in Nederland
Deproduktie-omvang in Nederland isde resultante van het aantal bedrijven dat snijbloemen produceert, de grootte vande bedrijven en de produktie
per hectare.
Omdat bij uittreding het bedrijf in het algemeen wordt overgenomen,
vindt er daardoor geen grote wijziging in het aanbod plaats.Om als producent
van bloemisterijprodukten tot de markt toe te treden, moet bij kapitaalintensieve teelten onder glas een hoge financiële drempel worden genomen. De
teelt van zomerbloemen biedt echter de mogelijkheid t o t geleidelijke toetreding. Erkan ook op vrij korte termijn van groenten (onder glas) naar bloemen
worden overgeschakeld (en omgekeerd).
Persaldo wordt verwacht dat het aantal bedrijven met snijbloementeelt
een dalende tendens zal vertonen. De bedrijven zullen gemiddeld wel groter
worden, waardoor ze kunnen profiteren van positieve schaaleffecten. Verder
wordt verwacht dat de produktie per oppervlakte-eenheid verder zal toenemen. Eenenander betekent dat het aanbod in Nederland de neiging zal vertonen te stijgen, met als resultaat een negatief effect op de prijzen van snijbloemen.
6.2.2.2

Vraagfactoren

Het wereldverbruik van snijbloemen isin de periode 1985-1992 met 1 1 %
gestegen (Hack et al., 1992). De consumptie van snijbloemen in de wereld is
geconcentreerd in drie gebieden:West-Europa, Noord-Amerika en Japan. De
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rijkste landen in de wereld - de V.S.,Japan en Duitsland - kennen de grootste
snijbloemenomzet. Ook Italië draagt veel bij aan de wereldconsumptie.
Tussen de landen bestaan aanzienlijk verschillen in bestedingspatroon
van snijbloemen. Afhankelijk van het land zijn snijbloemen al dan niet luxegoed. Als luxegoed zijn bloemen hoog geprijsd en ishet verbruik per hoofd in
het algemeen laag. Dat isbijvoorbeeld inZwitserland en Noorwegen hetgeval.
Alsde prijzen indeze landen zouden dalen zou ereenaanzienlijk grotere hoeveelheid worden gekocht. Deze prijsverlaging hoeft niet uitsluitend ten koste
vande producentenprijs te gaan.Het kanook bereikt worden door het wegnemen van importbelemmeringen en herverdeling van marges in de keten. Nederland daarentegen kent een hoogverbruik inwaarde entevens inaantal per
hoofd. Bovendien wordt er relatief veel gekocht voor eigen verbruik 1). In de
V.S.bijvoorbeeld ishet bloemenverbruik niet echt ontwikkeld. De bestedingen
per hoofd zijn laag, maar stijgen wel. Door het grote aantal inwoners heeft de
markt toch een grote omvang.
Op de langere termijn treden er bij devraag naar bloemisterijprodukten
modeverschijnselen op. Een belangrijker factor isde hoogte van het inkomen.
Dat geldt met name voor "luxe"-produkten die een hoge inkomenselasticiteit
hebben. Deze situatie isechter van tijdelijke aard. Immers, met de groei van
het inkomen zullen de inkomenselasticiteiten dalen. Bij voorgaande uitbreiding van de consumptie zal in een later stadium, mede door de behoefte aan
variatie, een verzadigingsniveau worden bereikt.
6.2.2.3

Marktvormfactoren

De produktie van bloemisterijprodukten isonderdeel van een keten die
zich uitstrekt van veredelaar c.q. producenten van uitgangsmateriaal t o t de
detaillist die aan de consument verkoopt (zie ook bijlage 2). De indruk is dat
vooral aan het begin en het einde van de keten wordt geprofiteerd van toegenomen produktie. Producenten van uitgangsmateriaal zien de vraag toenemen, ook uit het buitenland, en detaillisten profiteren van de toenemende
vraag voornamelijk alsgevolgvan inkomensstijgingen. De producenten van de
eindprodukten (te weten de tuinders), uit zowel binnen- als buitenland daarentegen beconcurreren elkaar in toenemende mate. Mede hierdoor zijn de
tuinders gedwongen om constant te streven naar verhoging van de efficiëntie
van de produktie, onder meer via schaalvergroting en specialisatie. Mede als
gevolg daarvan neemt het aantal bedrijven af. Ook in de groothandel bestaan
sterke tendensen naar enerzijds schaalvergroting en anderzijds specialisatie.

Bloemisterijprodukten dievoor hetdagelijksverbruik zijnbestemd,kunnenals
impulsgoederen worden gekarakteriseerd. Deaankoop ervan kent een zéér
korte informatieperiode. Impulsaankopen treden met name op bij naar verhouding laaggeprijsde produkten.
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Door verschuiving van een deel van de aanvoer van de veiling naar deelmarkten die in de keten na de veiling zijn gesitueerd, wordt de positie van de
veiling als centrale plaats voor de prijsvorming ondermijnd. Het aantal aanvoerders en kopers neemt af, ook alsgevolg van schaalvergroting. Dit kan ertoe leiden dat de veilingprijs niet langer een betrouwbare afspiegeling is van
de marktprijs. Probleem isdat niet met zekerheid te zeggen is in welke mate
dit het geval isen hoeeen en ander zichop de langetermijn zal ontwikkelen.
De veiling kan ook zelf handelsactiviteiten gaan ontwikkelen.
6.2.2.4

Structurele ontwikkeling 1994t o t 2000

Infiguur 6.1wordt een overzicht gegeven van de effecten van de diverse
factoren op de structurele prijsontwikkeling. De invoer zal verder toenemen,
en daardoor zorgen voor een relatief sterke benedenwaartse druk op de prijzen. Het sortiment van het Nederlandse aanbod zal naar verwachting verder
verbreden, waardoor de prijzen van bepaalde snijbloemen verhoogd kunnen
worden. De produktie-omvang zal alsgevolg van enerzijds bedrijfsvergroting
en toename fysieke produktie per hectare en anderzijds vermindering van het
aantal bedrijven op een vrij constant niveau blijven. Het resultaat daarvan is
dat het produktie-omvang zich aanpast aan het volume van de vraag en dus
zelf per saldo geen effect meer op de prijzen uitoefent.
Van de vraagzijde zal naar verwachting een positief effect op de prijzen
uitgaan. Deconsumentenvoorkeuren inverschillende exportlanden ten opzichte van snijbloemen zal enigszins toenemen. Daarnaast kan het aantal exportmarkten worden vergroot.

Factor
Aanbod:
- invoer
- sortiment NI.
- produktie-omvang NI.
- aantal bedrijven
- bedrijfsgrootte
- produktie/ha
Vraag:
- consumentenvoorkeuren
- omvang exportmarkt
Marktvorm:
- marktmacht handel
- liberalisatie markt

Verwachte gebeurtenis

Effect op prijs

toename
verbreding
toename
afname
toename
toename

--

toename
vergroting

+
+

toename
toename

+

+

-

+

-

-

Totaal
Figuur 6.1 Effect vanfactoren opstructurele prijsontwikkeling
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De marktvorm oefent tegengestelde effecten uit op de structurele prijs.
De marktmacht van de handel zal verder toenemen en daarmee zorgen voor
een neerwaartse druk op de prijzen. De liberalisatie van de internationale
markten daarentegen zal een positieve invloed op de prijzen uitoefenen.
Per saldo resulteert een negatief effect op de structurele prijsontwikkeling van snijbloemen.
6.2.3 Bepaling stochastische toekomstige ontwikkeling
6.2.3.1

Aanbodfactoren

Snijbloemen zijn dagverse produkten. Hoewel er bij de grote produkten,
zoals roos en chrysant jaarrondteelt plaatsvindt, iseen belangrijk deel van het
snijbloemenaanbod een seizoensprodukt. Mede door weersinvloeden zijn snijbloemen geen homogene produkten:de kwaliteitvan deaangeboden produkten isweersafhankelijk en daardoor niet stabiel.Voor bloeiende potplanten
geldt een vergelijkbare situatie. Bij bladplanten ishet tijdstip van levering overigens minder kritisch, omdat het minder van belang isof een plant een paar
centimeter langer of korter is.
Op de korte termijn isook het volume van het aanbod van bloemisterijprodukten weersgevoelig. Dit geldt met name voor de teelt in de open grond,
maar ook voor teelt onder glas.Ook van deze laatste teelten isvan de meeste
produkten slecht voorspelbaar in welke hoeveelheden het produkt in welke
tijd zalworden aangeboden. Ofschoon er bij de grote produkten zoals roos en
chrysant sprake isvan jaarrondproduktie, is het tijdstip van afleveren vooraf
niet exact te plannen.
6.2.3.2

Vraagfactoren

Binnen het jaar kent de vraag naar bloemisterijprodukten bepaalde seizoenspatronen.Sommige soorten snijbloemen of potplanten horen bij bepaalde feestdagen. Daarbij spelen dikwijls ook kleuraspecten een rol. Voorbeelden
voor de korte termijn vraag in Nederland zijn Allerheiligen ("wit" en "geel")
en Kerstmis ("rood" en "wit"). Bekend isook de sterke opleving van de vraag
rond Moederdag.Op detijdstippen dat er veel vraag isnaar bepaalde soorten
snijbloemen neemt de vraag naar potplanten af. Ertreedt substitutie op.
Een aspect van de vraag naar bloemisterijgewassen dat voornamelijk
korte-termijneffecten heeft is het volgende. In de bloemisterijsector is sprake
van een breed scala produkten. Duidelijk isdat verschillende soorten bloemen
in dezelfde behoefte kunnen voorzien. Elke consument heeft zijn voorkeur
maar hij bepaalt zijn keuzeveelalter plekke indewinkel of het bloemenstalletje. Iseen bepaalde voorkeur niet aanwezig of te duur, dan kiestde consument
in het algemeen voor een andere soort. Erzijn altijd wel vervangende produkten beschikbaar. Door deze vorm van substitutie "lekt de vraag w e g " , wat een
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drukkend effect heeft op de prijs.Omgekeerd kiestdeconsument bij een groot
aanbod van een bepaalde soort en een daarmee samenhangende lage prijs
voor dat produkt waardoor de prijs wat aantrekt.
In de ruime aanwezigheid van vervangende produkten ligt vermoedelijk
voor een belangrijk deeldeverklaring voor een betrekkelijk stabiel prijsverloop
van de belangrijkste bloemisterijprodukten. Daarnaast treedt nog het verschijnsel op dat de consument niet telkens eenzelfde produkt kiest maar behoefte heeft aan afwisseling. Ook daardoor worden prijsverschillen gedempt.
Bijspeciale produkten (cultivars) met een bijzondere toepassing komen sterkere prijsschommelingen voor.
Eenander korte-termijnaspect isde weersafhankelijkheid. In hete perioden van de zomer worden relatief weinig snijbloemen gekocht. Ook bij extreem slecht weer zakt de vraag in.
6.2.3.3

Stochastische ontwikkeling 1994-2000

Op de korte termijn wordt zowel het aanbod alsde vraag bepaald door
de weerssituaties (figuur 6.2). De hoogte van deze schommeling kan per produkt gebaseerd worden op de historische schommelingen rond de structurele
ontwikkeling (in casude gefitte curve dan wel het rekenkundig gemiddelde).

Factor
Aanbod
- weer
Vraag
- weer

Verwachte gebeurtenissen

Effect op prijs

fluctuaties in aanbod op kortetermijn

-AM-

fluctuaties invraag op kortetermijn

--/++

Figuur 6.2 Effect vanfactoren op stochastische ontwikkeling prijzen

6.2.4 Bepaling afzetprijsindicatie
Alsvoorbeeld wordt de berekende afzetprijsindicatie voor roos in figuur
6.3 weergegeven.Zoals blijkt volgt de algebraïsche curve de werkelijke prijzen
inde periode 1985t/m 1993goed.Hetstructurele beginniveau voorde periode
1993t/m 2000 iszoals gezegd op 38 cent per roos gesteld.Verwacht kan worden dat de structurele ontwikkelingen die hebben geleid t o t een opwaartse
beweging van de roosprijs in de beginjaren negentig eerst nog actief zullen
zijn. Daarna zal ook de prijs voor roos de negatieve invloed ondervinden van
de structurele factoren.Wat betreft de korte-termijnprijzen kan gezien de historie met grote waarschijnlijkheid verwacht worden dat deze in de marge van
5% boven en onder het structurele niveau liggen.
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Figuur 6.3 Historischeprijzen enindicatie voor toekomstige prijzen vanroos(gemiddeld per
jaar)

6.3

Fruitteelt

6.3.1 Bepaling structureel beginniveau
6.3.1.1

Data

Intabel 6.5 zijnde gemiddelde veilingprijzen vantwee appelrassen inde
seizoenen 1986/'87 tot en met 1993/'94 weergegeven.
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L.

2000
Jaren

Tabel6.5

Opbrengstprijzen twee appelrassen,1983/'84 t/m 1993/'94 (in centenper kg)

Jaren

Golden Delicious

Jonagold

85
57
64
52
63
68
93
110
138
46
53

160
105
109
119
177
49
64

1983/'84
1984/'85
1985/'86
1986/'87
1987/g88
1988/'89
1989/'90
1990/'91
1991/'92
1992/'93
1993/'94
Bron:PGF.

6.3.1.2

Tijdreeksanalyse

De prijzen uit tabel 6.5 zijn ingelezen in een SPSSPC-programma voor
"curve-fitting" (zie bijlage 1).De uitkomsten voor de prijzen van Golden deliciousworden hier besproken,dievanJonagold worden alleen weergegeven (zie
tabel 6.7). Uit tabel 6.6 blijkt dat de historische prijzen van Golden Delicious
significant, met een betrouwbaarheid van 92% kunnen worden beschreven
door de volgende derde-machtcurve:
prijs Golden Delicious = 139,848 -65,458 Tijd + 14,2867 Tijd 2 -0.8306 Tijd 3
Tabel6.6

Uitkomsten "curve-fitting" prijzen GoldenDelicious, 1983l'84t/m 1993/'94

Methode
Lineair
Logaritmisch
Inverse
Kwadratisch
Derdemacht
Samengesteld
Macht
S-curve
Groei
Exponentieel
Logistisch

R2
0,030
0,023
0,003
0,077
0,602
0,007
0,005
0,000
0,007
0,007
0,007

d.f.
9
9
9
8
7
9
9
9
9
9
9

F
0,28
0,21
0,02
0,33
3,54
0,07
0,05
2.7E-03
0,07
0,07
0,07

Sign.
0,610
0,658
0,878
0,726
0,077
0,803
0,835
0,960
0,803
0,803
0,803

a
66,4182
66,1821
76,8833
49,1455
139,848
67,5010
67,5537
4,2592
4,2121
67,5010
0,0148

b

c

1,4909
5,7705
-5,5352
9,4629 -0,6643
-65,458 14,2867
1,0089
0,0329
0,0219
0,0089
0,0089
0,9912

d

-0,8306

Legenda:R2=correlatie-coëfficiënt; d.f. =aantalvrijheidsgraden; F=F-toets;Sign.=significantie (0,002 betekent betrouwbaar op 99,8%);a, b, cen dzijn decoëfficiënten van devergelijkingen (zie bijlage 1voor dewiskundige weergave).
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Het verloop van de prijzen van Jonagold isechter dermate fluctuerend
dat geen van de onderzochte curven daarvoor een goede beschrijving is. Om
die reden isstap 1.3 van het algoritme gezet, dat wil zeggen dat het rekenkundig gemiddelde isberekend (zie tabel 6.7).

Tabel6.7

Overzicht resultaten "curve-fitting" voor deprijs van twee appelrassen,opbasis
vanjaarprijzen in deperiode 1983 t/m 1994 (in centenper kg)

Produkt

Significante *) curve

Golden Delicious
Jonagold

derdemachts
...geen...

Berekende prijs 1994
43
112**)

*) Minimaal significant op 0,10 (=betrouwbaar op 90%); indien meerdere curven significant
zijn, isde meest significante vermeld; **) Rekenkundig gemiddelde over jaren 1987/'88 t/m
1993/'94.

6.3.1.3

Economische analyse

Gegeven de gevonden statistisch significante derdemachtsvergelijking in
het prijzenverloop vanGolden Delicious isdevraag of eendergelijke structurele ontwikkeling van de afzetprijzen van een economische verklaring zijn te
voorzien.
Desterke stijging van de prijs in 1990/'91en 1991/'92 isvooral het gevolg
van een lage produktie in de Europese Unie alsgevolg van nachtvorstschades.
Als gevolg daarvan was het aanbod van deze appel tijdelijk minder. In de volgende jaren toen het aanbod zich herstelde, isde prijs structureel op een lager
niveauterechtgekomen, onder meer doordat devraag naar dezeappel structureel isafgenomen door deverdringing door nieuwe "gebloste" rassenalsEstar
en Jonagold. Het berekende structurele niveau isvertekend door de stochastische hoge prijzen in de twee genoemde jaren. Het werkelijke structurele niveau zal dan ook hoger liggen.
De sterke stijging van de prijs van Jonagold in 199V92 iseveneens het
gevolg van nachtvorst. Het prijsniveau in dat jaar heeft een grote invloed op
het berekende rekenkundig gemiddelde. Een rekenkundig gemiddelde die
meer overkomt met een structureel prijsniveau isdan ook die waarin de prijs
van 1991/'92 buiten de berekening isgebleven.
6.3.1.4

Structureel beginniveau 1994

Het structurele beginniveau van de prijsvan Golden Delicious in 1994 zal
rond de 50 cent per kg liggen, een prijs die zowel hoger isdan de werkelijke
prijs en de prijs volgens de tijdreeksanalyse. Het structurele beginniveau bij
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Jonagold wordt gesteld op het niveau van het rekenkundig gemiddelde van
de jaren 1988/'89 t/m 1993/'93, exclusief 1991/'92 (zie tabel 6.8).

Tabel 6.8

Structureel

beginniveau

prijzen twee appelrassen

Werkelijke
prijs 1994
Golden Delicious
Jonagold

Geschatte
prijs 1994

52
64

Structureel beginniveau
toekomstige periode

43
110

50
90

6.3.2 Bepaling structurele toekomstige ontwikkeling
6.3.2.1

Aanbodfactoren

Buitenlands aanbod
De handel in appels blijft grotendeels beperkt t o t het noordelijk halfrond. Op het zuidelijk halfrond zijn Chili,Argentinië enZuid-Afrika belangrijke
exporteurs die een steeds groter deel van de appelexport uit dat gebied voor
hun rekening nemen. Aanvankelijk waren deze landen aanvullend op het
noordelijk halfrond door tegengestelde seizoenen en een ander sortiment. In
het algemeen gold dat in de herfst en in de winter het aanbod op de wereldmarkt afkomstig was uit het noordelijk halfrond,terwijl het zuidelijk halfrond
in het voorjaar en de zomer alsaanbieder actief was. Door de verbeterde bewaartechnieken en de teelt van vroege en late rassen wordt de concurrentie
tussen de beide halfronden sterker.
Uit de voorzieningsbalans van versfruit (zietabel 6.9) blijkt dat in de jarentachtig in Nederland zowel de invoer alsde uitvoer sterk zijn toegenomen,
terwijl de binnenlandse produktie en de binnenlandse consumptie minder
sterk zijngegroeid.Het ingevoerde fruit komt voornamelijk uit Frankrijk, Duitsland, Italië en België, maar ook uit Zuidamerikaanse landen, zoals Argentinië,
Chili en Brazilië.
Tabel6.9

Voorzieningsbalans vers fruit in Nederland (telerswaarde, in min. gld.)

Produktie
Invoer
Uitvoer
Levering aan industrie
Verbruik

1980

1985

1990

453
587
180
104
756

462
931
366
163
864

739
1.507
980
165
1.101

Bron: LEI-DLO.
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Nederlands aanbod
Het assortiment fruit dat in Nederland wordt geteeld, kan in drie groepen worden ingedeeld, te weten appelen (72%), peren (23%) en rest (5%),
zoals kersen en pruimen. Het aantal soorten fruit afkomstig uit Nederland is
dus betrekkelijk gering.
Hettotale aanbod van pit- en steenvruchten in Nederland isop te delen
in de eigen produktie, de voorraad in de Europese Unie, en de import van appels uit de Zuidelijk-Halfrondlanden. Binnen Europa neemt de produktie van
appelen in Nederland met 6% van de totale produktie in Europa een bescheiden plaats in.
De aangeboden hoeveelheid fruit in Nederland in een bepaald jaar is
sterk afhankelijk van de weerscondities in dat desbetreffende jaar. Met name
het optreden van nachtvorst of hagelschade in verschillende landen of regio's
heeft grote invloed op de produktie.Aanvoerwisselingen vanverschillende rassenvertonen daardoor van jaar tot jaar een overeenkomstige tendens. Dat is
min of meer het geval infiguur 6.4waar de veilingaanvoer van enkele belangrijke appelrassen isgegeven.
Op de korte termijn isde hoeveelheid aan te bieden fruit een gegeven,
op de middellange en lange termijn ishet aanbod variabel.
Hetfruitareaal isin Nederland sinds 1985vrijwel constant gebleven (rond
24.000 ha). Dat betekent dat er in hoofdzaak vervanging van oude plantopstanden heeft plaatsgevonden. Door afname van de levensduur van fruitopstanden en een toenemende internationalisering hebben de marktomstandigheden zichgewijzigd waardoor innovatie op gang isgekomen. Het assortiment
vanappels bijvoorbeeld isverbeterd enveranderd ten gunste van de gebloste
rassen (Elstar,Jonagold). Dat isook duidelijk zichtbaar infiguur 6.4waar vanaf
seizoen 91/92 sprake isvan een sterke stijging van de veilingaanvoer van deze
beide rassen.Dit gebeurde zonder dat er een afname van het aanbod van Golden Delicious en Cox Orange Pippin optrad.
Om t o t de sector toe te treden zijn grote investeringen in plantopstanden, machinesendergelijke nodig.Erbestaattevenseen aanloopperiode voordat fruit in volle produktie is.Voor uittreden uit de sector door overstap naar
andere sectoren bestaatvanwege eenspecifiekemachinepark en specialistische
kennis eveneens een hoge drempel. De uittreding uit de sector w o r d t bevorderd door het instellen vaneen premieregeling voor het rooien van boomgaarden vanuit de Europese Unie. In 1994/95 isareaal in de EUdoor deze regeling
met ongeveer 7% verminderd. Door een redelijk hoge premie wordt de uittredingdrempel verlaagd.
Defysieke produktie per m2 isook een significant factor. Deze hangt af
vandetechnologische,technische en biologische ontwikkelingen. Degroei van
de produktie per hectare bedraagt ongeveer 2% per jaar. De autonome groei
van de produktiviteit door nieuwe rassen,teeltverbeteringen, intensivering én
de stabiel consumptie vanappelen leidt op de langere termijn t o t steedsterug-
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kerende overproduktie binnen Europa. Bij peren is eenzelfde tendens waarneembaar (Goedegebure, 1994).
Aanvoer
xmiljoenkg
140
120
100
80
60
40
20

68/87

87/88
88/89
GoldenDelicious
CoxOrange

89/90

90/91
Jonagold
• Elstar

91/92

92/93

93/94
seizoenen

Figuur 6.4 Veilingaanvoer vanenkele belangrijke appelrassen

6.3.2.2

Vraagfactoren

Demarkt vanfruit issterk internationaal georiënteerd.Voor de internationale handel in appels,wat het belangrijkste Nederlandse fruitteeltprodukt is,
vormt de Europese Unie met een totale invoer van 2,0 miljoen ton (56% van
de wereldinvoer), de belangrijkste markt (De Kleijn, 1992). Het merendeel van
de consumptie in de Europese Unie wordt door de EU-landen zelf geleverd.
Duitsland, Groot-Brittannië, GOS en Nederland zijn de grootste importeurs.
Frankrijk, Chili, Italië en Hongarije zijn de grootste appelexporteurs.
Opvallend isdat in Europa citrus en appels zowel worden geïmporteerd
alsgeëxporteerd. Dit heeft te maken met verschillende oogstseizoenen, waardoor beide halfronden elkaar aanvullen.
Geschat wordt dat er in Europa een overproduktie van 20% van appels
is.Deconsumptie van appels isstabiel en bedraagt ongeveer 8 miljoen ton. De
produktie is ongeveer 10 miljoen t o n . De overproduktie leidt ertoe dat een
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deel van de produktie door interventie uit de markt wordt genomen. In
1994/95 iseen rooiregeling van kracht geweest. Naar schatting ishierdoor ongeveer 7% van het areaal gerooid.
Detotale vraag naar Nederlands fruit kan worden opgedeeld in de binnenlandse vraag en de export. De belangrijkste importeurs van het Nederlandsefruit zijn de lidstaten van de Europese Unie. Nederland isin de meeste jaren
een netto-exporteur van peren en een netto-importeur van appelen. Het relatieve importoverschot bij appelen isoverigens doorgaans gering. Tegen een
jaarlijkse invoer van ongeveer 240duizend ton,staat eenjaarlijkse uitvoer van
ruim 200 duizend ton (CBS/LEI-DLO, 1994). Bij peren is het relatieve verschil
tussen uitvoer en invoer groter. Tegenover eenjaarlijkse invoer van ongeveer
50 duizend ton, staat eenjaarlijkse uitvoer van ongeveer 90 duizend ton.
Appels en peren worden op rasnaam verkocht aan de consument. Er bestaatvoor deverschillende rasseneen eigen deelmarkt. Dit heeft een merkbare
invloed op de prijsvorming. Het aantal keuzemogelijkheden binnen het in Nederland geproduceerde sortiment isbetrekkelijk gering. Mede door duidelijke
smaakverschillen zijn er minder substitutiemogelijkheden dan bij bloemisterijprodukten.
Erisinzekere zinook sprakevaneen levenscyclusvan rassen.Het aandeel
van Golden Delicious isaanmerkelijk teruggelopen de afgelopen vijftien jaar
ten gunste van nieuwkomers alsElstarenJonagold.Naaanvankelijke primeursprijzen van beide rassen vertonen ze momenteel geen substantieel hogere
prijzen meer dan andere rassen.
De consumptie van fruit per hoofd van de bevolking loopt terug in Nederland. Met name bijjongeren iser een aanzienlijke achteruitgang te constateren. De vraag naar appelen en peren blijkt prijsinelastisch te zijn.
Naast de afname van het verbruik isook het kwaliteitsbewustzijn van de
consumenten toegenomen. Vooral op de buitenlandse markt isdaardoor de
concurrentie toegenomen.
Het hoogte van het inkomen heeft een belangrijke invloed op de consumptie vanfruit. Naarmate de inkomenstoenemen zaldevraag naar exotisch
fruit groter worden.
Nu en dan komen er ook nieuwe rassen "op de markt". De verwachting
isdat ze beter voldoen aan de smaak van consument dan de bestaande rassen.
Als dat het geval isverdringen ze in belangrijke mate de "verouderde" rassen.
Kwaliteit, kleur endesmaakvan het fruit zijn belangrijke determinanten in het
koopgedrag van de consument.
6.3.2.3

Marktvormfactoren

Voor de afzet van de Nederlandse appelproduktie is de binnenlandse
markt belangrijk. Zeventig procent van de Nederlandse handelsproduktie
w o r d t in Nederland afgezet, de rest wordt geëxporteerd. De positie van het
belangrijkste eindprodukt van desector op de buitenlandse markt wijkt daarin
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sterk af van de positie van hoofdprodukten uit de bloemisterijsector en groenteteelt.
Ongeveer twee derde van het Nederlandse fruitaanbod wordt verhandeld via de Nederlandse veilingen. Het overige deel wordt direct via groothandelaren verhandeld of "op het hout" verkocht. Mede daardoor zijn producenten voor een deel geen lid van een veiling.
Om het veilsysteem goed te laten functioneren is het nodig dat er een
minimum aantal aanbieders en kopers is,waardoor er voldoende concurrentie
ontstaat. De laatste jaren ishet aantal kopers teruggelopen door verlies van
het marktaandeel van de gespecialiseerde fruithandel aan het grootwinkelbedrijf. De prijsvormingsfunctie van de veiling isaltijd al beperkter geweest dan
bij groenten en bloemen. Daar komt bij dat het prijsniveau mede afhankelijk
isvan hettotale fruitaanbod inde Europese Unie.Doordat ergeen handelsbarrières meer aanwezig zijn in de Europese Unie beweegt de prijsontwikkeling
in alle lidstaten zich indezelfde richting.Ook deveranderingen in Oost-Europa
ende liberalisatie vandewereldhandel in het kadervande GATT-onderhandelingen hebben gevolgen voor de prijsvorming. Verder verloopt de import en
de handel in Nederlands fruit langs andere kanalen. Genoemde factoren maken de markt minder doorzichtig.
6.3.2.4

Structurele ontwikkeling 1994-2000

Vanuit zowel de aanbodkant, de vraagkant alsde marktvorm bestaan er
structureel negatieve invloeden op de prijzen van Nederlands fruit.

Factor
Aanbod:
- buitenlands aanbod
- binnenlands aanbod
Vraag:
- consumptie per hoofd
Marktvorm:
- handelsbelemmeringen
- concentratie

Verwachte gebeurtenis

Effect op prijs

toename
toename

-

daling

-

afname
toename

+/-

--

Totaal
Figuur 6.5 Effect vanfactoren opstructurele prijsontwikkeling vanappels
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6.3.3 Bepaling stochastische toekomstige ontwikkeling
6.3.3.1

Aanbodfactoren

Fruit isenerzijds een dagvers produkt (zomerappels, kersen,pruim) maar
kan anderzijds door koeling (enzovoort) voor langere tijd bewaard worden.
Niet alle rassen zijn geschikt voor deze bewaarmethode, omdat een aantal
soorten bij bewaring op kwaliteit (zoals: uiterlijk en smaak) moet inleveren.
Andere bewaarmethoden zijnconserveren/verwerken vanfruit inblik envruchtesappen. Fruit isdan een intermediair goed.
Nachtvorstjaren met een lage produktie en hoge prijzen zijn in belangrijke mate voor verantwoordelijk voor de sterke prijsfluctuaties vanjaar op jaar.
Duidelijk isdat de omvang van de produktie injaren met "extreme" omstandigheden, grote invloed heeft op de prijs. In 1991/'92 trad op grote schaal
nachtvorstschade op,terwijl in 1992/'93sprake wasvan een zeer goede oogst,
zowel in Nederland alsdaarbuiten. Deoorzaak van sterke prijsschommelingen
moet voornamelijk worden gezocht in verschillen in "gezamenlijke" oogst in
Nederland en andere Europese landen.
Van invloed op de korte-termijnprijsbeweging isook het feit dat het in
de fruitteelt vanwege de levensduur van plantopstanden onmogelijk isde produktiecapaciteit op korte termijn aan veranderde omstandigheden aante passen. Hoge produktiecijfers houden veelal enkele jaren aan.
6.3.3.2

Vraagfactoren

De consumptie van fruit isop langere termijn vrij stabiel. Fluctuaties op
de korte termijn worden veroorzaakt door weersomstandigheden en door de
relatieve prijsverhoudingen van de diverse fruitprodukten.
6.3.3.3

Stochastische ontwikkeling 1994-2000

Destochastische ontwikkeling in de prijsvan fruit wordt dus veroorzaakt
door weersinvloeden op zowel de vraag als het aanbod (figuur 6.6).

Factor
Aanbod
- weer
Vraag
- weer

Verwachte gebeurtenissen

fluctuaties inaanbod op kortetermijn

--/++

fluctuaties invraag op kortetermijn

--/++

Figuur 6.6 Effect vanfactoren opstochastische ontwikkeling prijzen
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Effect op prijs

6.3.4 Bepaling afzetprijsindicatie
Infiguur 6.7 wordt de berekende afzetprijsindicatie voor Golden Deliciousgegeven. Het structurele beginniveau in 1994 ligt op 50cent per kg.Ten
aanzienvandestructurele ontwikkeling wordt verwachtdat dezejaarlijks zo'n
2% zal zijn. Daarboven komt devrij grote stochastische ontwikkeling.
Centen
perkg
160
140
120
100
80
60
40
20
1984 1986 1988
— Werkelijke prijs
• • • • Derdemacht

1990

1998
1992 1994 1996
Prognose gemiddeld
Prognose boven-/ondergrens

2000
jaren

Figuur6.7 Historischeprijzenenindicatievoortoekomstigeprijzenvan GoldenDelicious(gemiddeldperjaar)

6.4

Varkenshouderij

6.4.1 Bepaling structureel beginniveau
6.4.1.1

Data

Deopbrengstprijzen van biggen en varkensvlees indejaren 1983 tot en
met 1994 staan intabel 6.10 vermeld.
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Tabel6.10 Opbrengstprijzen biggen en varkensvlees, 1983 t/m 1994 (in guldens)
Jaar

Biggen *)

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

121
119
126
108
83
78
114
106
121
108
66
78

Varkensvlees (per kg)
4,00
4,10
4,12
3,60
3,04
2,90
3,68
3,44
3,57
3,58
2,64
2,75

*) Prijzen af fokker per 23kg.
Bron: Bens(1995).

6.4.1.2

Tijdreeksanalyse

De prijzen uit tabel 6.10 zijn ingelezen in een SPSSPC-programma voor
"curve-fitting" (zie bijlage 1). De uitkomsten voor de prijzen van biggen worden hier besproken, die van varkensvlees worden alleen weergegeven (zie tabel 6.12). Uit tabel 6.11 blijkt dat de biggenprijzen over de genoemde periode
door meerdere curven significant beschreven kunnen worden. De lijn met de

Tabel6.11 Uitkomsten "curve-fitting "prijzen biggen 1983 t/m1994
Methode
Lineair
Logaritmisch
Inverse
Kwadratisch
Derdemacht
Samengesteld
Macht
S-curve
Groei
Exponentieel
Logistisch

R2
0,310
0,294
0,219
0,312
0,463
0,306
0,280
0,203
0,306
0,306
0,306

d.f.
10
10
10
9
8
10
10
10
10
10
10

F
4,50
4,17
2,81
2,04
2,30
4,40
3,90
2,55
4,40
4,40
4,40

Sign.
0,060
0,068
0,125
0,186
0,155
0,062
0,077
0,141
0,062
0,062
0,062

a
122,924
126,852
92,8986
120,727
154,242
124,510
129,193
4,5115
4,8244
124,510
0,0080

b
-3,1678
-14,721
36,4838
-2,2263
-28,130
0,9672
-0,1522
0,3720
-0,0333
-0,0333
1,0339

c

-0,0724
4,7155 -0,2455

Legenda:R2 =correlatie-coëfficiënt; d.f. =aantalvrijheidsgraden;F =F-toets;Sign.=significantie (0,002 betekent betrouwbaar op 99,8%);a,b, cen d zijn decoëfficiënten van devergelijkingen. *) Zie bijlage 1 voor dewiskundige weergave.
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d

hoogste significantie istegelijk deeenvoudigste,te weten de lineaire curve.De
"gefitte" lineaire curve, met een betrouwbaarheid van 94%, isde volgende:
Prijs biggen = 122,924 -3,1678 Tijd
De prijzen van varkensvlees kunnen ook door een lineaire curve significant beschreven worden (zietabel 6.12). De statistische berekende structurele
prijs in 1994voor biggen isƒ85,-(per 23 kg) envoor varkensvlees ƒ2,90 per kg
1).
Tabel6.12 Overzicht resultaten "curve-fitting "voor deprijs vanbiggen en varkensvlees, op
basis vanjaarprijzen in deperiode 1983 t/m1994
Produkt

Significante *) curve

Berekende prijs 1994

Biggen **)
Varkensvlees

lineair
lineair

85,00 gulden
2,90 gulden/kg

*) Minimaal significant op 0,10 (= betrouwbaar op 90%); indien meerdere curven significant
zijn, isde meestsignificante vermeld; **) Prijzen af fokker per 23kg.

6.4.1.3

Economische analyse

De vraag die in deze paragraaf centraal staat is,of de conclusie van de
tijdreeksanalyse dat de prijzen van beide produkten op langere termijn een
lineaire dalend verloop kennen, in overeenstemming ismet wat over de prijsbepalende factoren iswaargenomen.
De prijs van vleesvarkensvoer vertoont een dalende tendens. Dit wordt
de laatstejaren medeveroorzaakt door de zogenaamde Mac Sharry-maatregelen, die als belangrijk gevolg hebben de verlaagde graanprijs. Dit beïnvloedt
weer de kostprijs van het voer. Voerprijzen vertonen niet zo'n grote schommeling. De voerprijs blijkt een gelijke tendens te vertonen als de opbrengstprijs
van vlees, namelijk een dalende lijn over jaren heen. Er is slechts in zoverre
sprake van een causaal verband, dat bij lagere voerkosten de produktie aantrekkelijker is,waardoor hetaanbodtoeneemt envervolgens de opbrengstprijs
daalt. Dit geldt echter op de langetermijn.Op langere termijn geldt in de varkenssector dat deopbrengstprijzen tenderen naar de kostprijsvande efficiënte
bedrijven in de Europese Unie.

1)

Inde door het IKCopgestelde begrotingsuitgangspunten voor de varkenshouderij (Bens, 1995) w o r d t gerekend met ƒ 95,- voor biggen (wat het 5-jaarsvoortschrijdende gemiddelde is) en met ƒ 3,05 voor varkensvlees (wat een op
kwalitatieve gronden naar beneden aangepast 5-jaars-voortschrijdend gemiddelde is).
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Desamenhang tussen de biggenprijs en de vleesprijs hangt voor de laatste paar jaar samen met het biggenoverschot in Nedertand. Er isdaardoor een
flinke druk op de biggenprijs ontstaan, die zich maar moeilijk herstelt. De oorzakenvoor hettoegenomen biggenoverschot zijntweeërlei. Deeerste oorzaak
iseentoegenomen produktie van biggen per zeugtegenover eenzeer geringe
stijging van het aantal vleesvarkens per plaats. De andere oorzaak heeft te
maken met de milieuwetgeving. Per bedrijf is in 1986 een fosfaatproduktiequotum vastgesteld en daardoor isvooral de weg om vleesvarkensplaatsen te
bouwen afgesloten. Daar komt bijdat door het houden van zeugen een duidelijk hoger saldo verkregen kan worden dan door het mesten van vleesvarkens
bijeenzelfde fosfaatproduktie. Daardoor heeft eenaantalvarkenshouders hun
vleesvarkens "ingewisseld" tegen zeugen. Het messnijdt hierbij aantwee kanten. Deomschakeling van vleesvarkens naar zeugenhouderij heeft een groter
aanbod van biggen t o t gevolg, terwijl de mestcapaciteit kleiner isgeworden.
Deomschakeling naar zeugen heeft niet geleid t o t verandering in de verhouding zeugen/vleesvarkens; deze verhouding isde laatste jaren ongeveer 1:5,5
gebleven.
6.4.1.4

Structureel beginniveau 1994

Deconclusie van detijdreeksanalyse dat de prijzen in de afgelopen jaren
een trendmatige lineaire daling hebben ondergaan, komt overeen met de
conclusie van de economische analyse. De uitkomst van de tijdreeksanalyse
voor 1994wordt om die reden alsstructureel beginpunt voor de toekomstige
periode genomen (zie tabel 6.13).

Tabel6.13 Structureel beginniveau prijzen biggen en varkensvlees
Werkelijke
prijs 1994
Biggen *)
Varkensvlees **)

78
2,75

Geschatte
prijs 1994
85
2,90

Structureel beginniveau
toekomstige periode
85
2,90

*) Af fokker in guldens per 23 kg;**) Inguldens per kg.

6.4.2 Bepaling structurele toekomstige ontwikkeling
6.4.2.1

Aanbodfactoren

Produktkenmerken
Varkensvlees wordt hoofdzakelijk in bulk geproduceerd en kan mede
daardoor grosso modo niet als luxeprodukt worden gekarakteriseerd. Niette-
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min kan door verwerking de waarde van het basisprodukt oplopen van enkele
guldens (inkoopprijs momenteel minder dan ƒ3,-) tot circa ƒ20,- per kg vlees.
Het Nederlandse slachtvarken is een sterk geüniformeerd produkt ten
aanzien van kwaliteitskenmerken, afmetingen enzovoort. Het kan in vrijwel
alle marktsegmenten worden afgezet, maar haalt ingeenvandeze segmenten
detop. Eenvoordeel van standaardisatie isdat er een grote efficiency mogelijk
is bij de verwerking.
Er is een sterke toename van het aandeel vlees dat onder de vlag van
Integrale Keten Beheersing (1KB)wordt geproduceerd. Momenteel isdat ongeveer een kwart van de produktie. 1KBiseen pakket van minimumeisen dat
gesteld worden aan het primaire bedrijf en andere schakels van de produktieketen. Deverwachting isdat 1KBop de korte termijn de standaard produktiewijze zal gaan worden, zonder vergoeding voor de extra inspanningen.
Buitenlands aanbod
De vaste kosten voor huisvesting en dergelijk zijn in de Zuideuropese
landen beduidend minder hoog. Er ontstaan in deze landen veel sterkere
schommelingen in de vraag naar biggen.Alsde vleesprijs in deze landen hoog
is,stijgt de vraag naar biggen. Hierdoor stijgt de biggenprijs, ook voor vanuit
Nederland geëxporteerde biggen en alsgevolg daarvan de biggenprijs voor de
binnenlandse afzet.
Door het wegvallen vande binnengrenzen van de landen vande EuropeseUnie entevens door een overschot aan varkensvlees, beïnvloeden de prijzen
binnen de verschillende landen elkaar sterk. Door eentoegenomen vraag naar
varkensvlees in Duitsland,stijgt ook de prijs in andere landen. Duitsland is een
grote afnemer van Nederlands varkensvlees. Door prijsverandering in de vleesafzet aldaar wordt dus ook de biggenprijs beïnvloed.
Nederlands aanbod
In 1992 waren er in Nederland ongeveer 27 duizend bedrijven met varkens. Van deze bedrijven kunnen er zo'n 3.200 gekarakteriseerd worden als
zeugenbedrijven. Erzijn ongeveer 2.200 bedrijven met zeugen en bijbehorende vleesvarkens en bijna 3.000 bedrijven met vleesvarkens. De overige bedrijven met varkens zijn bedrijven met meerdere takken,waarvan de varkenshouderij er een van is.
In 1994 waren er in Nederland ongeveer 24 duizend bedrijven met varkens. Dedaling in aantal bedrijven bedroeg het laatstejaar ongeveer 10%. De
reguliere daling in aantal bedrijven met varkens bedraagt 2 t o t 4 % per jaar
(Landbouwcijfers, 1994; Baltussen et al., 1994).
Het aantal bedrijven met een klein aantal varkens neemt fors af. Doordat
de produktie goeddeels overgenomen wordt door degrotere bedrijven, neemt
het aantal varkens in Nederland niet af. Er komen in Nederland vrijwel geen
nieuwe varkensbedrijven bij (alsgevolg van de milieuwetgeving). Uitzondering
daarop zijn onder meer de nieuwvestigingen in Zeeland.Wel vindt overname
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en opvolging plaats. De uittreding van bedrijven in Nederland kent eveneens
belemmeringen, indie zin dat varkenshouders door middel van het interen op
hun vermogen het nog een tijdje in de sector kunnen en willen "uitzingen".
Buiten Nederland ligt dat genuanceerder. Door een lagere kapitaalintensiteit
per bedrijf in met name zuidelijke landen, is het daar gemakkelijker om nieuwe produktie op te starten.
De kostprijs van varkensvlees isvoor circa 70% afhankelijk van de voerprijs en de prijs van biggen. Huisvestings- en overige kosten maken slechts een
klein deel uit van de totale kosten. Dit zal nog dalen door investeringen in
arbeidsbesparende automatisering eninklimaatregeling.Tegelijkertijd en hiermee samenhangend zal de tendens naar grotere eenheden per bedrijf zich
voortzetten. Deze kostprijsverlagende invloeden staan tegenover een stijging
in kosten als gevolg van eisen op het gebied van milieu, welzijn en gezondheid. Deze eisen kunnen zowel van de overheid, alsvanuit de markt komen.
Omdat de hieraan verbonden kosten vaak schaalafhankelijk zijn, zal dit de
bedrijfsvergroting verder stimuleren (Hoste, 1993).Degemiddelde bedrijfsomvang zal in de toekomst beduidend toenemen. Daarnaast zullen de technische
resultaten zich blijven verbeteren,wat nodig isom de stijgende kosten te kunnen compenseren.
In het algemeen kan nog gezegd worden dat de varkenscyclus binnen
Nederland niet duidelijk aanwezig is.Dit hangt samen met de hoge vaste kosten, waardoor aanpassingen in het produktievolume op de kortere termijn
moeilijk gerealiseerd kunnen worden. Eenandere reden voor afwezigheid van
de varkenscyclus isdat de fosfaatproduktie gequoteerd is.Detotale produktie
aan varkens in Nederland ishierdoor min of meer vastgelegd. Mede hierdoor
zal binnenslands niet eenvoudig ingespeeld kunnen worden op prijsschommelingen door verandering van de produktieomvang. Devarkenscyclus zal in andere landen, waar de vaste kosten relatief laag zijn en er een minder streng
mestbeleid isdan in Nederland,sterker naar voren komen.
Concurrentiepositie
Deconcurrentiepositie van het Nederlandse varkensvlees kan op dit moment (1994) als "niet slecht" worden gekarakteriseerd (Van Gaasbeek et al.,
1993). Deze positie zal de komende tijd echter verslechteren doordat de voerprijzen in Nederland naar verwachting minder zullen dalen dan in het buitenland (Bens, 1995). Nederland heeft jarenlang geprofiteerd van goedkope
grondstoffen zoals tapioca, citruspulp en soja. Door de zogenaamde Mac
Sharry-maatregel daalt de graanprijs en daardoor voerprijs in andere landen
sterker dan in ons land, waar weinig graan in het voer toegepast wordt. De
concurrentiepositie wordt nog verder nadelig beïnvloed door de regelgeving
op het gebied van mestafzet en ammoniakbeperking. Deze milieuproblemen
tellen in Nederland hard aan vanwege de hoge dieraantallen per hectare. Andere zaken alsenergiebesparing en beperking vanoverig afval zijnvan beperkte betekenis voor de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij.
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6.4.2.2

Vraagfactoren

In Nederland worden per jaar circa 2,5 miljoen biggen meer geproduceerd dan in eigen land afgemest worden. Deze biggen worden onder meer
geëxporteerd naar Spanje, Italië, België en Luxemburg. Ongeveer 70% van de
Nederlandse produktie van varkensvlees wordt geëxporteerd; de rest wordt
binnen Nederland geconsumeerd. Van de export gaat ongeveer 25% levend
de grens over; de rest wordt eerst in Nederland verwerkt en wordt hoofdzakelijk als karkassen getransporteerd.
Consumenten kunnen bij de aankoop van vlees kiezen uit voornamelijk
varkens-, rund-, pluimvee-vlees envis.De prijsverhoudingen tussen deze soorten vleeszijn van belang voor de aankoopbeslissing. Rundvlees isduurder dan
varkensvlees en heeft mede daardoor een wat luxer karakter. Mede als gevolg
van de trend naar "fast food" daalt de consumptie van rundvlees licht, terwijl
die van pluimveevlees licht stijgt (enkele procenten).
Binnen de Europese Unie stijgt de consumptie van varkensvlees de komende jaren waarschijnlijk 0,6%-0,8% per jaar (Bens et al., 1994). In het algemeen gesproken heeft de varkensvleesconsumptie in Westeuropese landen
(nagenoeg) het verzadigingsniveau bereikt. Dat geldt zeker voor het verse produkt in de Noordeuropese landen. In zuidelijk gelegen landen zoals Spanje,
waar meer verwerkt produkt wordt geconsumeerd, isnog een beperkte groei
mogelijk. De meeste groei iste verwachten van de stijgende bevolking in de
EU.
Toetreding vanenkele EFTA-landenheeft op kortetermijn geen positieve
invloed op de afzetmogelijkheden, omdat deze landen (Zweden, Finland en
Oostenrijk) momenteel (ruim) zelfvoorzienend zijn (Van Bruchem et al., 1994).
Devraag naar biggen in Nederland isniet aan grote schommelingen onderhevig. Dit hangt samen met de hoge vaste kosten voor met name huisvesting. Hierdoor ishet noodzakelijk om alle beschikbare plaatsen vol te leggen,
ook al worden de vaste kosten niet helemaal goed gemaakt.
6.4.2.3

Marktvormfactoren

InNederlandworden perjaar ongeveer 23miljoen varkens geproduceerd
en verhandeld. Circa 7miljoen varkens gaan via intermediairs naar hoofdzakelijk de coöperatieve slachterijen;de overige varkensworden verkocht aan handelaren. Deze handelaren zijn deels ook exporteur. Hiervan zijn er circa 100
gespecialiseerd op varkens. De handelaren kunnen een belangrijke invloed
uitoefenen op de afstemming van gewicht (gewichtseisen afhankelijk van het
exportland) en kwaliteit van het varkensvlees.
Doordat de directe prijsvorming van varkensvlees in de afnemende landen plaatsvindt, is Nederland geen marktleider. De markt van biggen wordt
beïnvloed door de prijs van vlees.
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De consumentenprijs voor varkensvlees hangt maar ten dele samen met
de prijs die de producenten ontvangen. De detailhandel streeft naar een stabiel prijsniveau en neemt een grotere of kleinere marge bij prijsschommelingen. Prijsschommelingenvoor consumenten zijn voornamelijk het gevolg van
aanbiedingen in de detailhandel. Schommelingen in de producentenprijs worden door de verwerkende industrie en de detailhandel dus sterk "uitgebufferd".
6.4.2.4

Structurele ontwikkeling 1994tot en met 2000

Bovenstaande (globale) analyse geeft de aanknopingspunten voor het
formuleren van een visie op de structurele ontwikkeling van de prijzen in de
varkenshouderij. Aan de aanbodzijde zijn diverse factoren die een negatieve
invloed zullen hebben op de afzetprijs (ziefiguur 6.8).Aan de vraagzijde daarentegen kan alleen van de bevolkingsomvang inde Europese Unie een positieve invloed op de structurele prijzen worden verwacht. Ook deconcentratie aan
de vraagzijde op de markt zal per saldo een negatieve invloed hebben op de
opbrengstprijzen voor de varkenshouders. Per saldo isde verwachting dat de
structurele prijzen in de varkenshouders in de komende jaren een negatieve
ontwikkeling zullen doormaken.

Factor
Aanbod:
- produktkenmerken
- buitenlands aanbod
Nederlands aanbod:
- aantal bedrijven
- bedrijfsgrootte
- concurrentiepositie
Vraag:
- consumptie per hoofd
- bevolkingsomvang EU
- aantal landenEU
Marktvorm:
- keten

Verwachte gebeurtenis

Effect op prijs

IKBe.d.
toename
afname
toename
verslechtering

+

constant
toename
toename

0
+
0

concentratie

-

-

-

Totaal

Figuur 6.8 Effect vanfactoren opstructurele prijsontwikkeling vanbiggen en varkensvlees
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6.4.3 Bepaling stochastische toekomstige ontwikkeling
6.4.3.1

Aanbodfactoren

Een factor die op korte termijn invloed heeft op de prijsontwikkeling
wordt gevormd door de dierziekten. Uitbraken van dierziekten hebben grenssluitingen tot gevolg en dit heeft weer een sterke invloed op het actuele prijsniveau. De Nederlandse afzet isdoor de hoge exportgerichtheid erg gevoelig
voor de nadelige gevolgen van uitbraken van dierziekten. Door het streven
naar een betere gezondheidspositie van de Nederlandse varkenshouderij
wordt getracht de kansop grenssluitingen te beperken. Dit kan een gelijkmatiger afzet en prijsvorming tot gevolg hebben.Ziekten in het buitenland kunnen
voor Nederland prijsverhogend werken. Dit isechter van incidentele aard. Al
met al wordt verwacht dat de prijsschommelingen in de toekomst minder
groot zullen zijn dan in het verleden.
6.4.3.2

Vraagfactoren

Devraag naar varkensvlees op korte termijn wordt onder meer bepaald
door weersomstandigheden. Inbijvoorbeeld een mooie zomer isde vraag naar
barbecuevlees groot. Daarnaast speelt een rol de prijsverhouding met andere
vleesprodukten, zoals pluimvee- en rundveevlees.
6.4.3.3

Stochastische ontwikkeling 1994-2000

De stochastische ontwikkeling wordt bepaald door de invloed van dierziekten en weersinvloeden (figuur 6.9).

Factor
Aanbod
- dierziekten
Vraag
- weer

Verwachte gebeurtenissen

Effect op prijs

fluctuaties inaanbod op korte termijn

--/++

fluctuaties invraag op kortetermijn

--/++

Figuur 6.9 Effect vanfactoren op stochastische ontwikkeling prijzen

6.4.4 Bepaling afzetprijsindicatie
Als voorbeeld wordt de berekende afzetprijsindicatie voor biggen in f i guur 6.10weergegeven.Zoalsblijkt maken de historische prijzen een trendmatige daling door. Het structurele beginniveau voor 1994 isgesteld op ƒ85,- per
23 kg.Deconclusie ten aanzien van de toekomstige structurele ontwikkeling
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is dat deze negatief zal zijn. Stel dat deze jaarlijks zo'n 2% bedraagt. De
stochastische ontwikkeling zal naar verwachting iets minder zijn dan in het
verleden. Aangenomen wordt dat de korte-termijnmarge zo'n 5% rond het
structurele gemiddelde zal liggen.

Guldens
per23kg
200 175 150 125
100
75
50
25
0
1984 1986 1988
— Werkelijke prijs
— Lineairecurve

1990

1998
1992 1994 1996
Prognosegemiddeld
Prognose boven-/ondergrens

2000
jaren

Figuur6.10 Historischeprijzen en indicatie voortoekomstigeprijzen van biggen (gemiddeld
perjaar)
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7. SLOTBESCHOUWING

7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een algemene beschouwing gehouden over de
voorgestelde methode voor het opstellen van afzetprijsindicaties. Eerst zal ingegaanworden op devoorwaarden voor eengoedetoepassingvande methode. Daarna zal worden aangegeven in welke zin de voorgestelde methode
algemeen toepasbaar is. Tot slot wordt de praktische invulling aan de orde
gesteld.

7.2 Voorwaarden voor een goede toepassing voorgestelde methode
De methode zal goed scoren op de maatstaf "consistentie" wanneer het
algoritme strak wordt gevolgd, zodat er geen ruimte isvoor "ad hoc"-afwegingen. Descoren op de economische argumentatie isafhankelijk van de mate
waarin het algoritme bestaat uit een logische aaneenschakeling van economische overwegingen. Detijdshorizon isop voorhand niet beperkt, maar in beginsel een van te voren op te geven grootheid. Afhankelijk van de gewenste
tijdshorizon zal bij de analyse meer of minder aandacht moeten worden besteed aan stochastische en structurele factoren. Deobjectiviteit van de methode wordt bepaald door de mate waarin de discussie planmatig plaatsvindt. De
gebruikersvriendelijkheid wordt bereikt door ondanks de wellicht complexe
analysemethode toch te streven naar eenvoud, dat wil zeggen proberen met
zo min mogelijk argumenten tot een overwogen oordeel te komen. Deempirischevalidatie tot slot hangt voor een groot deel afvan de matewaarin gebruik
gemaakt wordt van feitenmateriaal, de kwaliteit van de analyse en de mate
waarin de toekomst zich uit het verleden en het heden laat aflezen.
Al met al ishet oordeel over deze methode, dat het de mogelijkheid in
zich heeft om op diverse beoordelingscriteria goed te scoren,maar dat dan bij
toepassing wel sterk op de diverse voorwaarden gelet moet worden 1). De
valkuilen van deze methode bestaan uit de pendanten van de voorwaarden
voor een goede uitvoering.

1)

Dit oordeel isconform het oordeel dat in hoofdstuk 4gegevenwerdvande
methodengroep "combinaties van statistische en economische analyse", tot
welke groepdehier behandelde methode behoort.
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Criteria

Voorwaarde voor goedescore

Consistentie
Economische argumentatie
(tijdshorizon
Objectiviteit
Doorzichtigheid
Gebruikersvriendelijkheid
Empirische validatie

strak volgen van het algoritme
baseren op economische theorie
afhankelijk van invulling)
planmatige uitvoering van discussies
verslaglegging van overwegingen
streven naar eenvoud
baseren op feitenmateriaal

Figuur 7.1 Voorwaarden om de in dit hoofdstuk beschreven methode op goede manier toe
tepassen, per criterium

7.3 Algemene geldigheid voorgestelde methode
Devoorgestelde methode isin principe in elke sector toepasbaar. Afhankelijk van de kenmerken van een sector zal in het algoritme meer of minder
aandacht moetenworden geschonkenaande (bepaalde) aanbod-,vraag-en/of
marktvormfactoren.
Voor deakkerbouw- enveehouderijprijzen zalmenonder meerook rekening moeten houden met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de
Europese Unie.
In de bloembollensector zal men zich met name moeten richten op aanbodfactoren, aangezien de vraag naar bloembollen aljaren stabiel is.Bij bijvoorbeeld gladiolen ishet aanbod aljaren te groot, waar naar verwachting op
korte termijn weinig verandering inzal komen,zodat de prijsvoor dat produkt
laag zal blijven. Bij lelies iser nu een prijsdaling alsgevolg van de uitbreiding
van het areaal die hoger isdan de afzetmogelijkheden. Bijtulpen zijn de prijzen redelijk constant (op een relatief hoog niveau) omdat onder meer het produktievolume niet wordt uitgebreid alsgevolg van het uitblijven van verbeteringen inde vermeerderingstechnieken. Optermijn zal ook daar de prijsdalen,
omdat het areaal is uitgebreid.
In de pluimveehouderij is het van belang rekening te houden met de
contractprijzen. Ongeveer 90% van de pluimveehouders werkt met contractprijzen, zodat ze daar op korte termijn weinig merken van veranderingen op
de afzetmarkt. Belangrijke factor achter de eierprijs isonder meer het aanbod
uit Frankrijk. In dat land ismen alsgevolg van de dalende graanprijs in de afgelopen meer op andere activiteiten gaan richten.Verwacht kan worden dat
de dalende prijzen het aanbod (uit het buitenland) op termijn weer doet afnemen, zodat de prijzen dan weer zullen aantrekken. Bijvleeskuikens ishet aanbod (uit het buitenland) de belangrijke factor achter prijsbewegingen. Op de
Nederlandse bedrijven iserweinig produktiviteitswinst meerte behalen, zodat
het Nederlandse aanbod met name bepaald wordt door het aantal vleeskuikens dat gehouden wordt.
De methode is niet alleen in principe toepasbaar voor de verschillende
sectoren, maar ook voor verschillende tijdshorizonnen, dat wil zeggen voor
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verschillende doeleinden (liquiditeits- en investeringsbegrotingen). Is men
vooral in de korte-termijn geïnteresseerd dan zal de nadruk moeten liggen op
de analyse van stochastische factoren. Ismen daarentegen gericht op langetermijn ontwikkelingen dan zullen de structurele factoren moeten worden
bestudeerd.

7.4 Praktische invulling van de methode
De resultaten van dit onderzoek kunnen niet meteen in de praktijk worden toegepast, in die zin dat het onderzoek prijsprognoses heeft opgeleverd
die door banken,tuinders en overheid kunnen worden gebruikt. Tussen de in
dit rapport beschreven methode-ontwikkeling en de toepassing van de afzetprijsindicaties zit nog de schakel van detoepassing van de methode (zie hoofdstuk 1). In deze schakel bestaan nog diverse vrijheidsgraden. De beschrijving
van de methode indit rapport iser een op hoofdlijnen. De methode kan zowel
op een heel eenvoudige manier worden toegepast als op een heel complexe
manier. Een heel eenvoudige toepassing isbijvoorbeeld de vaststelling over te
laten aan een bepaald instituut (en dus geen bijeenkomsten met diverse deskundigen te organiseren) en op heel globale wijze het algoritme in te vullen.
Wat dit laatste betreft kan men zichrichten bijvoorbeeld op de snijbloemen als
een groep van produkten in plaats van op de verschillende cultivars.
Inde praktijk zal mendusmoeten beslissen hoe uitvoerig men de analyse
wil uitvoeren. In wezen zal het daarbij gaan om een "kosten/baten"-analyse.
Devraag isimmers hoeveel kosten men (maximaal) wil maken om een verantwoorde afzetprijsindicatie te krijgen.
Het verband tussen de te leveren inspanningen en de kwaliteit van de
resulterende afzetprijsindicatie zal per sector en per produktgroep verschillen.
Bijvoorbeeld in bloemisterij, waar de prijzen op produktniveau een tamelijk
stabiel prijsverloop kennen, zal met een zelfde inspanning een hogere kwaliteit (lees: betrouwbaarheid) kunnen worden bereikt, dan in bijvoorbeeld de
fruitteelt, waar de prijzen sterke fluctuaties doormaken.
Gegeven een bepaaldverbandtussende mate van uitvoerigheid en diepgangvande uitvoering van de methode ende kwaliteit vande afzetprijsindicaties,staat men idealiter voor de keuze welke kwaliteit men minimaal wil.Wanneer die keuze gemaakt is,dan zal ook min of meer bekend zijn hoeveel inspanningen men zich zal moeten getroosten.
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Bijlage 1 Prijsvoorspellingsmethoden

B1.1 Inleiding
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van methoden die kunnen worden
gebruikt om prijzen te voorspellen. Ze kunnen in drie hoofdgroepen worden onderscheiden, te weten de economische gefundeerde methoden, de statistische methoden
en methoden die uit combinaties van deze twee bestaan.

B1.2 Economisch gefundeerde m e t h o d e n
Deeconometrische methode kenmerkt zichdoor decombinatie van formulering
van op de economische theorie gestoelde hypothesen,gebruik van wiskunde en analysevan empirisch datamateriaal met behulp van statistische technieken.
Bij het ontwerpen van een econometrisch model wordt in beginsel rekening
gehouden met de beschikbare economische kennis. Hierdoor zijn de prijsvoorspellingen van een econometrisch model in het algemeen economisch onderbouwd. Om t o t
betrouwbare prijsvoorspellingen te komen, is het op juiste wijze specificeren van de
vraag- en aanbodvergelijkingen zeer belangrijk 1). In het algemeen zal de vraagvergelijking voor agrarische Produkten als exogene variabelen hebben de prijs van het desbetreffende produkt, de prijs van substitutieprodukten, het beschikbare inkomen van
de consument, de export van produkt en weersinvloeden. Bij de variabele weer kan
gedacht worden aan de hoeveelheid neerslag, hagel, temperatuur, enzovoort.
Het ontwerpen van een aanbodvergelijking iscomplexer, aangezien de prijsverwachting een significante rol speelt in de aangeboden hoeveelheid van produkten. De
ondernemer moet namelijk een teeltplanbeslissing nemen voor de oogst voor de volgende perioden. De ondernemer baseert zijn beslissing in theorie op de verwachte
prijzen van de produkten in devolgende perioden. Bij het ontwerpen van een aanbodvergelijking zijn drie verschillende aannamen te maken omtrent de door de ondernemer bij het nemen van zijn produktiebeslissingen verwachte prijs, te weten de naïeve
prijsverwachting, de adaptieve prijsverwachting en de rationele prijsverwachting 2).

1)

2)
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Bijeentoepassing vande micro-economische theorie bij het voorspellen van prijzen,
wordt opdiverse problemen gestoten.Alshet mogelijk zouzijn door empirisch onderzoek collectieve vraag-en aanbodfuncties van eindprodukten opte stellen,dan zouden prijsniveaus enveranderingen daarin,voorspeld kunnen worden. In de praktijk
zijn nauwkeurige vraag-en aanbodcurves echter moeilijk afte leiden.Daarnaast zal
het ook nogvaak zozijndat dewaargenomen prijzenendegevraagde hoeveelheden
devraagfunctie niet voldoende uitbeelden, omdat de prijs niet slechtsdoor vraag en
aanbod, maar ook door andere omstandigheden wordt beïnvloed,zoalsoverheidsingrijpen, machtspositiesvan marktpartijen en contractteelt.
Denaïeve prijsverwachting houdt indat dedoor deondernemer verwachte prijsvan
eenprodukt inperiodet gelijk isaandeprijsinperiode t-1. Dezeaanname ishet eenvoudigst, maar ook in het algemeen het onnauwkeurigst. Detweede aanname isde
gedeeltelijke aanpassing van de prijs, de zogenaamde adaptieve verwachting. Deze
twee extrapolatieve modellen,de naïeve endeadaptieve verwachtingen, zijn inadequate methoden,wat de reden isdat de rationele verwachtingsaanname is ontwik-

Met de aldus opgestelde vraag-en aanbodvergelijkingen iseentheoretisch model ontstaan, waaruit, gegeven bepaalde aannames met betrekking t o t de werking
van de markt, de toekomstige prijsontwikkeling kan worden afgeleid. De prijsvergelijking kan gevonden worden door devraag-en aanbodvergelijking aan elkaar gelijk te
stellen. Degevonden prijsvergelijking bevat onbekende coëfficiënten die geschat moeten worden. De daarbij te kiezen methode hangt af van de doelstelling die de onderzoeker voor ogen heeft en de onderlinge afhankelijkheid van de variabelen in de vergelijking 1).Als de juiste methode gevonden is, kunnen de onbekende coëfficiënten
van de vergelijking geschat worden. De geschatte coëfficiënten moeten in de vergelijking ingevuldworden,waarna met dezevergelijking voorspellingen over de mogelijke
prijsontwikkelingen kunnen worden gedaan. Uiteraard kan de prijs voor de volgende
periode alleen voorspeld worden, wanneer de waarden van de exogenen in de vergelijking voor die periode bekend zijn. Deze waarden kunnen verkregen worden met
behulp van andere vergelijkingen die de desbetreffende variabelen alsendogene variabelen hebben. Een andere mogelijkheid isde toekomstige waarden van de exogene
variabelen ontlenen aan literatuur op het gebied van het desbetreffende onderwerp.
De econometrische modellen geven tevens de positieve of de negatieve verbanden en de significantie van exogene variabelen op de endogene variabel aan. Bovendien geeft deze informatie de onderzoeker de mogelijkheid de invloeden van beleidsen of weersveranderingen op de prijsontwikkeling te onderzoeken.
Descenariomethode isdie vorm van toekomstverkenning waarbij een consistente beschrijving van denkbare toekomstige ontwikkelingen gegeven wordt. De scenariomethode bestaat uit tenminste drie componenten, te weten a) een analyse van de
uitgangssituatie, b) een beeld van een mogelijk geachte situatie in de toekomst en c)
een beschrijving van een ontwikkelingspad van de bestaande situatie naar het toekomstbeeld (De Vlieger, 1992). Eenscenariomethode toegepast op prijsvoorspellingen
betekent dus dat a) de huidige prijzen worden geanalyseerd, b) de mogelijke toekomstige prijzen worden beschreven en c) de mogelijke wegen waarlangs de prijzen zich
kunnen gaan ontwikkelen, worden geanalyseerd.
Invergelijking met de econometrische methode isdescenariomethode een voorspellingsmethode die sterk toekomstgericht is. De scenariomethode heeft met name
een voordeel boven bijvoorbeeld de econometrische methode, maar ook boven de
hierna te behandelen statistische methoden, wanneer er naar verwachting in de toekomst sprake zal zijn van toenemende complexiteit en onzekerheid (Nicolai, 1991).
Descenariomethode levert niet zozeervoorspellingen op, alswel beschrijvingen
van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Scenario's hebben met name als doel het
"structureren van decommunicatie over mogelijke ontwikkelingen" (DeVlieger, 1992).
Een belangrijk nadeel van de scenariomethode isdat de toepassing ervan doorgaans
veel tijd, geld en verbeeldingskracht vergt.

1)

keld. Dezeaannametracht allebeschikbareinformatie meete nemenbijhetvoorspellen van de prijzen. Deaanbodvergelijking isnu een zeer complex model geworden,
omdat nudeverwachte waardenvandevariabelengebruikt worden.De moeilijkheid
isnudeverwachtewaardentevinden. Inhetalgemeenworden dezewaarden geschat
met een eenvoudige tijdreeks. Dit wil duszeggen dat deverwachte waarden slechts
afhangenvandeverleden waarden. Eentweede kritische noot isde realiteitswaarde
vanderationele verwachtingsaanname, aangezien het devraag isof de ondernemer
wel over alle informatie beschikt of kan beschikken.
Debelangrijkste schattingsmethoden daarvoor zijnde "ordinary leastsquares", "maximum likelihood", "instrumentalvariables", "seemingly unrelated regression",en "two
enthree stepsleast squares procedures".
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De Delphi-methode iseen "ondersteuningsmethode voor gestructureerde meningsvorming via herhaalde terugkoppeling van informatie", dat wil zeggen dat het
een hulpmiddel isom het proces van collectieve meningsvorming waarbij een groot
aantal deelnemers zijn betrokken,te structuren. Delphi isde verzamelnaam voor een
aantal interactieve onderzoeksbenaderingen. In Houten (1988) worden er vijf onderscheiden (zie figuur B1.1).
De conventionele benadering van de Delphi-methode isde inductieve benadering. In deze benadering ligt het accent op het vergaren van feiten en het bereiken
van intersubjectieve overeenstemming daarover. Deze benadering is eigenlijk alleen
toepasbaar in situaties waarin sprake isvan een helder gestructureerde en zorgvuldig
afgebakende, min of meer contextvrije probleemstelling, waarover de deelnemers het
in hoge mate eens zijn. De kritiek op deze methode vanuit de rationeel analytische
hoek, namelijk dat de conclusies van een dergelijke benadering elke theoretische f u n dering kunnen missen, heeft geleid t o t een Delphi-methode waar gebruik w o r d t gemaakt van algoritmes en andere vormen van formalisering en standaardisering. Deze
benadering is met name te gebruiken wanneer de te onderzoeken situatie redelijk
doorzichtig isen redelijkerwijs verondersteld kan worden dat de toe te passen theorie
en modellen algemeen geldig zijn. In zo'n situatie kan de discussie tussen de deelnemers zich volledig richten op de "modelparameters".
De inductieve en de rationeel analytische benadering vormen een tegenpool. De
synthetische benadering stelt daarentegen dat de discussie zich noch alleen moet richten op de empirie, noch op detheorie, maar beide dient te integreren. In de synthetischebenadering worden alternatieveverklaringsmodellen opgesteld,waarna in onderlinge discussiewordt bepaald welk model voor een bepaald probleemveld het best van
toepassing is.Wanneer deze methoden w o r d t toegepast in het voorspellingsonderzoek, betekent dat dat de verschillende toekomstbeelden van verschillende personen
worden geanalyseerd teneinde t o t een integrerende toekomstvisie te komen. Deze
methode ismet name van toepassing voor onvolledig gestructureerde problemen die
een multidisciplinaire aanpak vragen.
De dialectische benadering stelt in tegenstelling t o t de synthetische benadering
dat de geldigheid van een uitspraak het beste kan worden gevonden door tegengestelde visies met elkaar te confronteren. Door middel van die confrontatie kunnen
de achterliggende veronderstellingen duidelijk worden gemaakt. Deze methode is het
besttoepasbaar voor problemen waar principiële meningsverschillen over bestaan die
moeilijk of niet door consensus overbrugbaar zijn.
De zelfsturende benadering tenslotte isde benadering waarin de deelnemers
aan de discussie zich niet alleen richten op het probleemveld, maar ook op de wijze
waarop daarover wordt gediscussieerd. Deze methode zou van toepassing kunnen zijn
in situaties waarin alles ter discussie gesteld dient te worden.
Zou de Delphi-methode worden toegepast op het probleem van de toekomstige
afzetprijsontwikkeling, dan lijkt de rationeel analytische benadering de aangewezen
benadering. Dit probleemveld is redelijk inzichtelijk, terwijl er een theoretisch kader
bestaat waarlangs de analyse kan plaatsvinden.
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Figuur B1.1Benaderingswijzen bij de Delphi-methode
Bron: Houten,1988.

Eenandere economisch gefundeerde methode isde zogenaamde kostprijsmethode. Deze methode gaat (impliciet) uit van een aantal veronderstellingen omtrent
de werking van deafzetmarkt en de prijsvorming. Degedachtengang isalsvolgt. Door
het grote aantal aanbieders zijn afzonderlijke aanbieders niet in staat om de prijsvorming te beïnvloeden. De prijzen zijn daardoor vrijwel geheel het resultaat van de
vraag/aanbod-verhoudingen. Andersom reageren ondernemers wel op de prijzen. Een
relatief hoge prijs,dat wil zeggen een prijs die de kosten te boven gaat, zal extra aanbod uitlokken, waardoor de prijsweer zal dalen (het zogenaamde agrarische tredmodel, zie hoofdstuk 3).Dit betekent onder andere dat alleen die ondernemers het hoofd
boven water kunnen houden waarbij de kosten relatief laag liggen. Ondernemers zijn
vanwege de concurrentie voortdurend gedwongen om de kostenontwikkeling in de
bedrijfstak te volgen.Wanneer bedrijven door middel van schaalvergroting een kostenvoordeel kunnen behalen, zal dat naverloop van tijd weer te niet worden gedaan
door de prijsverlaging dieop een aanbodverhoging zalvolgen.Wanneer bedrijven een
kostenvoordeel behalen, niet door schaalvergroting maar door efficiëntieverhoging,
zal dat extra aanbod van andere ondernemers uitlokken, waardoor eveneens de prijzen zullen dalen. Erwordt dus verondersteld dat er geen toetredingsdrempels t o t de
bedrijfstak bestaan.Door dealdusgemaakte veronderstellingen kan de afzetprijsprognose plaatsvinden op basis van analyse van de kostprijs.
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B I . 3 Statistische methode (tijdreeksanalyse)
B1.3.1

Algemeen

Tijdreeksmethoden zijn (vrijwel) niet gebaseerd op de economische theorie,
maar bestaan (grotendeels) uit statistische analyse. De prijsvoorspellingen van de Produkten hebben om die reden (nagenoeg) geen economische basis.Toch isuit empirisch
onderzoek gebleken dat deze methode betrouwbare voorspellingen kan genereren
(Lewis, 1989). In bepaalde gevallen kan deze methode zelfs nauwkeuriger voorspellingen geven dan de economisch gefundeerde econometrische methode. Dit kan verklaard worden uit de gegevenheden dat a) het niet altijd mogelijk isom de werkelijkheid met behulp van de econometrische modellen volledig weer te geven, omdat bepaalde gegevens en mogelijke invloeden onbekend zijn en b) in sommige situaties de
toekomst inderdaad een voortzetting van het verleden is.
Bijtijdreeksanalyse worden alleen de waarden uit het verleden van de te voorspellen variabele gebruikt, in andere woorden detijdreeks van de desbetreffende variabele. De centrale veronderstelling bij tijdreeksanalyse isdat het patroon in de historische data zich zalvoortzetten in detoekomst. Devoorspellingen zijn dus niets anders
dan een extrapolatie van het waargenomen patroon. Hieruit volgt gelijk dat tijdreeksanalyse niet geschikt isom de veranderingen in het datapatroon te voorspellen. Om
een enigszins betrouwbare voorspelling met de tijdreeksanalyse te kunnen krijgen,
moet aan minimaal twee (statistische) voorwaarden voldaan zijn:
a.
er moeten voldoende data zijn om de aard van de bewegingen in de tijdreeks
te kunnen bepalen;doorgaans wordt een minimumaantal van 50 waarnemingen
geëist;
b.
er moet een of ander patroon in de tijdreeks aanwezig zijn.
Destatistische methoden kunnen op verschillende manieren worden onderscheiden. Eenonderscheid isdie tussen univariate en multiple-tijdreeksmethoden. Inde eerste groep van methoden wordt de tijdreeks van alleen de tijdreeks in kwestie onderzocht, terwijl indeandere methode ook anderetijdreeksen in de beschouwing worden
betrokken. Eenander onderscheid isdie tussen methoden die devariabele tijd op een
of andere manier alsverklarende variabele nemen en methoden die historische waarnemingen van de grootheid in kwestie als verklarende variabelen beschouwen. Dit
laatste onderscheid is de ingang voor de volgende paragrafen. Aan het eind van dit
hoofdstuk zal worden teruggekomen op het onderscheid "univariaat-multipel".
B1.3.2

Curve-fitting

De groep van methoden waarbij de variabele tijd alsverklarende variabele voor
de waarnemingen in de tijdreeks worden genomen, staat ook bekend als "curve-fitt i n g " . Een overzicht van de verschillende vormen van te " f i t t e n " curven is in figuur
B1.3weergegeven. De basismethode in deze groep isde schatting van een rechte lijn
in detijdreeks.Al de andere methoden in deze groep zijn door middel van transformatie hiervan afgeleid.
Met behulp van SPPSPCzijn deze methoden eenvoudig toe te passen. De te gebruiken commando's staan in figuur B1.2 vermeld.
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TSET/NEWVARNONE.
GET/FILE= "naam datafile mettijdreeks".
SET/LISTING "uitvoer.LIS".
CURVEFIT/VARIABLESALL/MODELLINEARQUADRATICCUBICLOGARITHMIC
INVERSECOMPOUND POWERS GROWTHEXPONENTIALLGSTIC.
Figuur B1.2SPSSPC-commando's voor curve-fitting
De gebruikelijke methode om de coëfficiënten vaneencurve te bepalen isdie
van minimalisering vandeafwijkingen tussen dewaarden volgens decurve ende werkelijke waarden in de tijdreeks (de zogenaamde "ordinary least squares"-methode,
oftewel OLS-methode). Door het gebruik van regressie w o r d t deze vorm vanstatistische analyse ookweltijdreeksregressie-analyse genoemd.
Wanneer detrend- enseizoeneffecten deterministisch zijn -datw i l zeggen dat
ze niet veranderen indeloop dertijd -dankaneentijdreeksregressievergelijking worden geschat. Dit isregressie-analyse met alsexogene variabelen detijd voor de trend
en eventuele dummyvariabelen voor deseizoeneffecten. Devolgende vergelijking zou
bijvoorbeeld kunnen worden geschat, waarbij Tstaat voor hetvoortschrijden vande
tijd en Dvoor de seizoenen en ide index isvoor het aantal seizoenen:
P, = ß0 + ß,T+ ßp, + e,
Tijdreeksregressie-analyse kanoverigens gekoppeld worden aande Box-Jenkinsmethode voor hetschatten vande residuen. Uiteraard w o r d t het gebruik vanditmodel daardoor ingewikkelder (zieparagraaf 4.3.3). Eenandere uitbreiding vande t i j d reeksregressievergelijking is het toepassen van dit model op tijdreeksen met een
stochastische trend en of stochastische seizoeneffecten. Devoorspelde data moeten
dan worden aangepast met de "exponential smoothing m e t h o d " . Uit onderzoek is
gebleken dat de "exponential smoothing"-methoden speciale gevallen vandeBoxJenkins-methode zijn. Daarom is het misschien verstandiger om gelijk met de BoxJenkins-methode te beginnen.

Curve
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S-curve
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= a +bIn T
= a + b/T
= abT
= aTb
=e***"
= e" bT
= aebT
= 1/(1/u+(abT))

Figuur BI.3 Overzicht enkele curventenbehoevevan 'curve-fitting'
Bron: SPPSPC.
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B1.3.3

Eenvoudige schattingsmethoden

Er bestaan verschillende eenvoudige schattingsmethoden waarbij de historische
waarden van een tijdreeks alsverklarende variabele voor de actuele en toekomstige
waarde wordt genomen (zie figuur B1.4). De methode van rekenkundig gemiddelde
berekent over de gehele tijdreeks het rekenkundige gemiddelde. In deze methode
wordt aan waarden aan het begin van detijdreeks evenwel gewicht toegekend als aan
waarden aan het einde van de tijdreeks. Wanneer er sprake isvan een trendmatige
ontwikkeling, ligt deze methode niet voor de hand. Schuift de periode waarover het
rekenkundig gemiddelde wordt berekend op met het voortschrijden van de tijd, dan
is er sprake van de methode van het voortschrijdende gemiddelde. In deze periode
w o r d t wel rekening gehouden met eventuele trendmatige ontwikkelingen, terwijl
daarnaast net als bij het rekenkundig gemiddelde fluctuaties worden "uitgemiddeld".
Eenvoortschrijdend gemiddeld heeft bij een trendmatige ontwikkeling per definitie
enige vertraging ten opzichte van de werkelijke tijdreeks. De methode lineair voortschrijdend gemiddelde biedt daarvoor enige soelaas, door de systematische afwijkingen te berekenen en daarvoor de voorspelde waarden te corrigeren.
Demethode "exponential smoothing" iseen methode waarbij aan recente waarden een groter gewicht kanworden toegekend dan aan verder in het verleden liggende waarden. Het gewicht wordt via de zogenaamde "smoothing constante" (de parameter « ) aangegeven. Het isook mogelijk om te werken met een "smoothing veranderlijke", namelijk via de "adaptive response"-methode. In deze methode is de
smoothing parameter •*bijvoorbeeld een functie van de tijd. Devertraagde reactie van
de voorspelde waarden ten opzichte van de werkelijke waarden kan soms nog verder
worden verkleind door middel van de "double exponential smoothing"-methode. In
die methode worden de uitkomsten van de "exponential smoothing"-methode als
invoer gebruikt voor wederom de "exponential smoothing"-methode.

Methode

Formule

Rekenkundig gemiddelde
Voortschrijdend gemiddelde
Lineair voortschrijdend gemiddelde

p,
p.
p,

=
=
=

"exponential smoothing"
"adaptive response rate"
"double exponential smoothing"

Pt

p.
p,

=
=
=

som (Pt-i/p,-n)/n
som (pt1/p,.,)/i=vp,
vp, -t (vp,-vp't), waarbij
VP't =som(vp,.,/vp,.|)/i
« P t - + <1-«)p,.,= ep,
- t Pt I + ( 1 - « , ) P M

« ep .,+(1-«) ep,.,

Figuur BI.4 Eenvoudigeschattingsmethodenmethistorischewaardenalsverklarendevariabele
Bron: Boons,1994.
B1.3.4

Box-Jenkins-methode

De Box-Jenkins(BJ)-methode iseen geavanceerde methode van tijdreeksanalyse
waarbij de toekomstige waarden van een tijdreeks bepaald worden op basis van de
historische waarden van die tijdreeks. Een BJ-model is geschikt wanneer de trend en
de seizoeneffecten van een tijdreeks stochastisch zijn, dat wil zeggen wanneer de
trend en de seizoeneffecten veranderen in de loop der t i j d . In dat geval is het niet
mogelijk door middel van tijdreeksregressie-analyse een significant schattingsmodel
op te stellen.
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De basisvoor de BJ-methode wordt gevormd door de autoregressiemethode
(=AR-methode).Indezemethodewordt verondersteld datdewaarnemingen ineen
tijdreeksderealisatieszijnvaneen "random" procesdat indetijd gezienstabiel is.De
noodzakelijke voorwaarde voortoepassingvandezemethode isdat detijdreeksgekenmerkt wordt door een stationair stochastisch proces. Met andere woorden: de
waarnemingen kennen eenveranderlijk verloop, maar zodanig dat het gemiddelde
endevariatieomdatgemiddelde indetijd gezienstabielblijven.Hetteschatten modelindezemethode isvandevolgendegedaante,waarbijwdeordeaangeeft,dat wil
zeggenaangeeft tot hoever in hetverleden wordt teruggegaan:
Pt=ß0+ß1P,.1+...+ ß„P t . w +e t
Moet echter eengroot aantal historischewaarnemingen indevergelijking worden betrokken,dan isaante bevelendetransformatie volgensdeAR-methode om te
zetten ineenlagere-ordetransformatieviahetzogenaamde "moving-averageproces".
Viadat procesworden destoringstermen uit hetAR-modelnet alsde waarnemingen
zelf ophun historischewaarden geregresseerd.Hetaantaljarenwaarvoor destoringstermenalsverklarendevariabelewordt opgenomen,wordtweergegevenmetdeparameter q. Het AR-model kan aldusworden uitgebreid tot het zogenaamde "autoregression moving average model" (=ARMA-model).
Isaandevoorwaarde vandestationariteit niet voldaan,dat wil zeggen dat de
waarnemingen nietmeteenconstantevariatiefluctuerenrondeenconstantgemiddelde,dankanwellicht aandezevoorwaardewordenvoldaandoordetijdreekstetransformeren.Dematewaarin datgebeurt, wordt weergegeven met deparameter p.Aldus kan een zogenaamde "autoregression integrated moving average model"
(=ARIMA-model)worden verkregen.
Een ARIMA-model heeft dus drie parameters, te weten "w" die duidt op het
aantal historischewaarnemingen dat indeanalysewordt betrokken, " q "dieduidt op
de mate waarin de storingstermen van het AR-model van hun historische waarden
worden afgeleid en " d " die duidt op een bepaalde vorm vantransformatie om een
stationaire tijdreeks te verkrijgen. In het algemeen wordt gesproken over ARIMA
(w,q,d) modellen.
Statistischecomputerprogramma's zijnzeer bruikbaar en nuttig bij het ontwerpenvaneenBJ-modelenvoor hetvoorspellenvandetoekomstige tijdreekswaarden.
Bijhet gebruik vandezemethode isenige kennisvandeze indestatistiek ontworpen
modellenvereist. Metanderewoorden:hetcomputerprogramma voor het toepassen
vandeBox-Jenkins-methode isklein,maarvoordeinterpretatievandeuitkomstenvan
deuitkomsten isenigestudiec.q.kennister zakewel noodzakelijk. Deachtereenvolgenstezettenstappen bijdetoepassingvandezemethodezijn infiguur B1.5weergegeven.
Terdemonstratievandewerkwijze bijdetoepassingvande Box-Jenkins-methodemet behulpvanSPSSPCwordt deprijsontwikkeling vanvarkensvleesgeanalyseerd.
Opgrondvandeprijzenstatistiek vanLEI-DLOiseentijdreeksgeformeerd met degemiddeldekwartaalprijzen inguldens(inclusief BTW)perkggeslachtgewicht.Eenvoudigheidshalve isdeflering hier achterwege gebleven.Vervolgens ishetSPSSPC-programmaopdit databestand losgelaten.AlvorenseenARIMA-modelte kunnen schatten,dient detijdreeks eerstonderzocht teworden op autocorrelatie. Het commando
ACFonderzoekt degeheletijdreekstussenbepaalde "lags" (afstanden indetijd,vertragingen) opautocorrelatie,terwijl methetcommandoPACFdepartiëleautocorrelatie wordt geanalyseerd tussen degrootheden binnen detijdreeks die een bepaalde
"lag" vanelkaarverwijderd zijn.
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1. verzameldedata omeentijdreeksvanminimaal40waarnemingenteverkrijgen,defleer
deprijzenenmaak daarvan eendatafile. bijvoorbeeld via de "editor" die bij SPSSPC behoort;
2. schrijf het programma behorend bij de Box-Jenkins-analyse, dat er bijvoorbeeld zo uit
ziet:
"TITLE PRIJSANALYSE APPELS.
GET/FILE="naamdatafile met tijdreeks".
ACFA/ARIABLESPRIJZEN.
PACFA/ARIABLESPRIJZEN.
ARIMAA/ARIABLESALL/MODEL (4,0,0)."
3. analyseer de uitkomsten en pasdesgewenst de modelparameters w, q en daan
Figuur B1.5Werkwijze bij de toepassingvandeBox-Jenkinsmethodemet behulp van SPSSPC
Aangezien bij deze methode verondersteld w o r d t dat de tijdreeks gekenmerkt
wordt door een stationair stochastisch proces, mag er geen sprake zijn van significante
autocorrelatie binnen degeheletijdreeks. Uit figuur B1.6blijkt dat aan deze voorwaarde voldaan is. Er is om die reden geen noodzaak de eventuele non-stationariteit via
transformatie binnen de tijdreeks te ondervangen. De modelparameter d kan dus gelijk aan 0 worden gesteld.Wanneer er wel sprake was geweest van non-stationariteit,
dan zou de stationariteit wellicht kunnen worden verkregen door de prijzen te standaardiseren ten opzichte van de prijzen met die "lag" waarde (te) hoge autocorrelatie
w o r d t gevonden.
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Figuur BI.6 Uitkomstenautocorrelatie-analysemetACF-commando in SPPSPCop tijdreeks met
varkensvleesprijzen
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De orde van het schattingsmodel kan eveneens uit figuur B1.6worden afgelezen. Op grond van de hoge autocorrelatie in de eerste vier "lags" w o r d t de modelparameter w op 4 gesteld.
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Figuur B1.7Uitkomstenautocorrelatie-analysemetPACF-commandoinSPPSPCoptijdreeks met
varkensvleesprijzen

Uit figuur B1.7 blijkt dat er geen sprake isvan significante partiële autocorrelatie, zodat de parameter q op nul kan worden gesteld,wat betekent dat de storingstermen niet op hun historische waarden worden geregresseerd.
Het geschatte model, met als parameters (4,0,0) heeft de volgende kenmerken
(zie tabel B1.1). De coëfficiënten van het model blijken alle voldoende significant te
zijn.

TabelBI.1 Kenmerken geschatARIMA(4,0,0)-model
B
AR1
AR2
AR3
AR4
Constante_L

1,0524644
-0,5561782
0,7669876
-0,4554725
3,7271932

SEB
0,16631736
0,27504511
0,27181546
0,18512299
0,19931016

T-waarde
6,328049
-2,022135
2,821722
-2,460378
18,700467

Significantie
0,00000024
0,05085825
0,00782092
0,01895861
0,00000000
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Aangezien het model isgeschat in zogenaamde "lag operator"-notatie, moet
om de prijsvergelijking te krijgen deze transformatie in omgekeerde richting op de
modeluitkomsten worden toegepast. De berekening van de constante van de prijsvergelijking (= Constante_P) gaat via de volgende vergelijking:
Constante_P = Constante_L (1 - ß,- ß2- ß 3 - ß4) =

= 3,7271932(1-1,0524644-(-0,5561782)-0,7669876-(-0,4554725))=0,7164
De prijsvergelijking kan vervolgens worden geformuleerd:
P,
= Constante_P + ß,P,.,+ ß 2 P t2+ ß3Pt3+ ß4Pt-4=

= 0,7164+ 1,0524644P,.,-0,5561782 Pt.2+0,7669876 P,.3-0,4554725 PM
Deresultaten van het geschatte ARIMA-model, worden in tabel B1.2 weergegeven. De schatting voor het eerste kwartaal van de tijdreeks isgelijk aan de grootheid
Constante_L.
De beschreven tijdreeksregressie-analyse en Box-Jenkins-methode gebruiken
slechts één tijdreeks voor het voorspellen van de toekomstig waarden van de desbetreffende tijdreeks. Erw o r d t in dat geval dus duidelijk geen rekening gehouden met
de mogelijke invloeden van andere factoren. Eenoplossing om toch rekening te gaan
houden met de mogelijke andere invloeden is de multiple-tijdreeks-methode. Deze
methode tracht bij de voorspellingen van de toekomstige waarden van een tijdreeks,
in ons geval de tijdreeks van de prijs van een produkt, de invloeden van andere tijdreeksen mee te laten wegen. Uit empirisch onderzoek isgebleken dat de multiple-tijdreeks-methode doorgaans betrouwbaarder voorspellingen genereert dan de univariate-tijdreeksmethoden tijdreeksregressie-analyse en Box-Jenkins-methode. Een nadeel van de multiple-tijdreeksmethode isdat het schatten van de onbekende coëfficiënten van de multiple-tijdreeksvergelijking complexer en dus moeilijker is.
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TabelBI.2 Varkensvleesprijs (guldens/kg) gemiddeld per kwartaal vanaf 1981, werkelijk en
geschatvolgensARIMA(4,0,0)
Kwartalen
vanaf
1981

1
2
3
4
5

e

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

B1.3.5

Werkelijk

3,81
3.35
3.27
3,54
3,66
3,62
4,13
4,61
4,33
4,14
4,47
4,50
4,07
3,84
3,99
3,91
3,77
4,05
4,34
4,07
4,06
4,08
4,21
4,05
3,79
3,57
3,61
3,25
3,13
3,08
2,93
2,98
2,79
2,80
2,87
3,10
3,22
3,43
4,30
3,75

Voorspelling
gemiddelde

ondergrens

bovengrens

3,72719
3,79395
3,39631
3,49577
3,45744
3,58173
3,71641
4,24448
4,38067
4,22840
4,32002
4,33963
4,16947
4,03987
3,90966
3,85198
3,70381
3,82076
4,06364
4,14218
3,97525
4,20978
3,89722
4,13823
3,91742
3,82337
3,55450
3,59242
3,14097
3,34578
3,06557
3,00744
3,15980
2,13974
3,16261
2,96222
3,25957
3,30708
3,60588
4,39200

2,59439
3,16301
2,76616
2,91136
2,93354
3,05783
3,19251
3,72058
3,85678
3,70450
3,79613
3,81573
3,64557
3,51597
3,38576
3,32809
3,17991
3,29686
3,53974
3,61828
3,45135
3,68589
3,37332
3,61433
3,39353
3,29947
3,03061
3,06852
2,61708
2,82189
2,54167
2,48354
2,63590
2,31585
2,53872
2,43833
2,73567
2,78318
3,08198
3,86811

4,86000
4,42489
4,02645
4,08018
3,98134
4,10562
4,24031
4,76837
4,90457
4,75230
4,84392
4,86352
4,69336
4,56377
4,43356
4,37588
4,22770
4,34466
4,58753
4,66608
4,49914
4,73368
4,42112
4,66212
4,44132
4,34727
4,07840
4,11632
3,66487
3,86968
3,58947
3,53134
3,68369
3,36364
3,58651
3,48612
3,78346
3,83097
4,12977
4,91590

Combinaties van economische en statistische analyse

Inde praktijk bestaan diverse prijsvoorspellingsmethoden waarbij enerzijds op
een of andere wijze gebruik wordt gemaakt van economische overwegingen en ander-
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zijds een of andere vorm van tijdreeksanalyse w o r d t toegepast (zie bijvoorbeeld de
methode van het IKC voor de varkenshouderij (Bens, 1995). Een voorbeeld van die
methode isdie waarbij de prognose van de toekomstige ontwikkeling in de afzetprijs
w o r d t afgeleid van enerzijds het patroon in de historische tijdreeks van de afzetprijs
en anderzijds van een kwalitatieve inschatting omtrent de determinanten van de prijsbeweging.

B I . 4 Overzicht m e t h o d e n m e t globale kenmerken
Elk van de in dit hoofdstuk genoemde methoden heeft z'n voor- en nadelen.
Figuur B1.8 geeft een overzicht van de globale kenmerken van de diverse voorspellingsmethoden.
De econometrische methode kenmerkt zich door zijn sterk kwantitatieve karakter. De methode is alleen te gebruiken indien een theorie voorhanden is op grond
waarvan de hypotheses kunnen worden geformuleerd met betrekking t o t factoren die
bepalend zijn voor de omvang van de vraag en het aanbod. Verder moeten er voldoende data beschikbaar zijn om de toetsing van die hypotheses op uit te voeren. Een
goede toepassing van de econometrische methode isdus tevens een complexe aangelegenheid.
Ook de scenariomethode en de Delphi-methode zijn complex te noemen, al is
hier decomplexiteit van ander gehalte. Bijde scenariomethode gaat het met name om
met verbeeldingskracht heldere en consistente analyseste maken.Bijde Delphi-methode gaat het om het formuleren van een gestructureerd probleem waarover op systematische wijze met andere actoren worden gediscussieerd.
De groep van statistische methoden zijn grosso modo minder complex dan de
vorige groep van methoden. Het gaat hier meer om het kunnen toepassen van bepaalde statistischetechnieken. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen toepassen van
statistische methoden isdat het historische datamateriaal de informatie over de toekomst bevat. Dete onderzoeken tijdreeks moet dus gekenmerkt worden door stationariteit.

Methoden

Karakteristiek

Voorwaarden

Nadelen

Economisch te funderen methoden:
Econometrisch
sterk kwantitatief
Scenario
toekomstgericht
Delphi
toekomstgericht

theorie +data beschikbaar
verbeeldingskracht
gestructureerd probleem

complex
complex
complex

Statistische methoden:
Curve-fitting
Gemiddelden,e.d.
Box-Jenkins

stationariteit
stationariteit
stationariteit

"empirisme"
kortehorizon
kortehorizon,
complex

statistisch
statistisch
statistisch

Figuur BI.8 Globale kenmerken vandiverse voorspellingsmethoden
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Bijde "curve-fitting"-methoden gaat het daarbij om stationariteit in het verloop
van de curve, bij de gemiddelde methoden om stationariteit in het gemiddelde en bij
de Box-Jenkins-methoden om stationariteit in het stochastisch proces. De nadelen van
de eerst genoemde methoden ligt met name in het gevaar van "empirisme", waarmee
bedoeld w o r d t dat gezocht w o r d t naar een of andere curve die de beste " f i t " geeft,
welke vervolgens als normstellend voor de toekomst worden gehanteerd. Het ontbreken van een theoretisch kader, zoals bij de econometrische methoden, kan zich hier
snelwreken. De andere twee methoden hebben als een nadeel de korte tijdhorizon.
Omdat in die methoden de werkelijke waarden alsverklarende variabelen zijn opgenomen, kan doorgaans slechts enkele perioden vooruit worden voorspeld.
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Bijlage 2 Elementen voor de formulering van een algoritme voor de
vaststelling van afzetprijsindicaties

B2.1 Inleiding
Het basiselement voor deformulering van een algoritme voor devaststelling van
afzetprijsindicaties wordt gevormd door de micro-economische theorie. Deze theorie
isechter niet zonder meer toepasbaar voor de agrarische markten. Een ander element
bestaat daarom uit de specifieke kenmerken van deze markten. Beide elementen zullen in deze bijlage achtereenvolgens aan de orde worden gesteld.

B2.2 Micro-economische theorie
B2.2.1

Inleiding

De micro-economische theorie ishet gangbare denkraam waarmee de werking
van markten wordt onderzocht. Decentrale marktvorm inde micro-economische theorie isdie van volledige mededinging. In een markt met volledige mededinging voert
het marktmechanisme de collectieve vraag en het collectieve aanbod van een goed
naar het punt waarbij beide grootheden aan elkaar gelijk zijn. In een situatie van volledige mededinging hebben individuele aanbieders en vragers geen invloed op de
prijzen. Omgekeerd wordt daarentegen verondersteld dat de hoogte van de prijs van
een produkt van invloed is op het gedrag van individuele aanbieders en vragers 1).
Door deze twee gegevenheden is,theoretisch gezien, de marktprijs die prijs waarbij
de markt w o r d t geruimd.
Wil een dergelijke marktsituatie werkelijkheid zijn, dat moet aan diverse voorwaarden zijn voldaan, zoals:
*
volledige informatie bij alle actoren over marktsituatie;
*
onmiddellijke aanpassing van aanbod aan vraag;
*
afzonderlijke subjecten hebben geen invloed op marktsituatie;
*
homogeniteit van het produkt.
Wanneer aan deze voorwaarden niet voldaan is,iser geen sprake van een volledige mededinging, maar van marktvormen alsmonopolie (=concentratie van het aanbod), monopsonie (=concentratie van vraag), oligopolie (=enkele aanbieders) en monopolistische concurrentie (=enkele aanbieders op verschillende, maar verwante markten). Onderstaande beschrijving is met name gebaseerd op de situatie van volledige
mededinging. Bij de beschrijving van de specifieke kenmerken van agrarische markten
zal ook worden ingegaan op marktvormen.

1)

104

Deideedat zowel hetaanbodalsdevraag alseenfunctie kunnen worden gezien van
deprijzen,kanwordenvoorgesteldviadezogenaamdeaanbod-envraagfuncties.De
hellingshoekvandezecurvengeeft weer inwelke mateaanbodenvraag reageren op
eenverandering in de prijs,terwijl de positievandecurven informatie geeft over de
relatietussen prijsen hoeveelheid van het gevraagde of aangeboden goed.

B2.2.2

Vraag

Devraag op een markt isde resultante van de beslissingen die de afzonderlijke
vragers op die markt nemen ten aanzien van de goederen waarmee zij in hun behoeften willen voorzien 1). Intheorie kiest een vrager voor dat pakket goederen dat hem
bij een gegeven budgetbeperking een zo groot mogelijk nut verschaft 2). De keuzemogelijkheden van de consument worden beperkt door het besteedbare inkomen. De
vraag naar een goed door een consument is,volgens de micro-economische theorie,
dus afhankelijk van zijn preferenties, de prijsvan het betreffende goed, de prijzen van
andere vervangende of complementaire goederen en het besteedbare inkomen.
De invloed van een prijsverandering van een goed op de vraag is opgebouwd
uit een inkomenseffect en eensubstitutie-effect. Het inkomenseffect isde verandering
van de vraag als gevolg van een reële verandering van het besteedbare inkomen, die
uit de prijsverandering voortvloeit. Bij een prijsdaling ontstaat er ruimte in het te besteden inkomen. Eentoename in de bestedingscapaciteit leidt alleen t o t een toename
in de vraag wanneer de inkomenselasticiteit positief is.Bij produkten met een negatieve inkomenselasticitiet, de zogenaamde inferieure goederen, is het inkomenseffect
negatief en neemt de vraag af als het inkomen stijgt.
Losvan een prijsverandering hebben veranderingen in het reële inkomen vaak
een grote invloed op de vraag naar een goed. Een bijzonder verband tussen de vraag
naar een goed en de hoogte van het inkomen staat bekend alsde Wet van Engel. Deze
w e t houdt in dat naarmate het inkomen van een consument toeneemt, een geringer
percentage wordt besteed aan goederen die in zijn eerste levensbehoeften voorzien,
zoals voedingsmiddelen, terwijl het percentage dat besteed w o r d t aan "luxe" goederen stijgt. Het is mogelijk dat met de groei van het inkomen de inkomenselasticiteit
daalt, doordat de consumptie bij voortgaande uitbreiding mede door behoefte aan
variatie, spoedig een verzadigingsniveau bereikt. Het luxe karakter gaat verdwijnen.
Bovendien treedt bij toename van de produktie kostendaling en daardoor prijsdaling
op. Het isook mogelijk dat de toename van de uitgaven bij stijgend inkomen leidt t o t
aankoop van hogere kwaliteiten en of een grotere service. De gevraagde hoeveelheid
blijft constant, of stijgt slechts in geringe mate.
Het substitutie-effect geeft de verandering in de vraag die voortvloeit uit de
wijziging van de prijs van het ene goed ten opzichte van andere (vergelijkbare) produkten. Bij prijsdaling ishet substitutie-effect altijd positief; bij prijsstijging geldt het
omgekeerde.
Volgens de "levenscyclus"-benadering kunnen verschillende groepen kopers
worden onderscheiden. Zo iser bij een nieuw produkt meestal een kleine groep die
voorkeur heeft voor nieuwe produkten. De prijs speelt geringe rol. Degroep "vernieuwers" is klein. Neemt het aanbod toe, dan treedt een vrij sterke prijsdaling op. De
groep "vernieuwers" wordt gevolgd door "vroege volgers". Het produkt raakt daar-

1)

2)

"Vraag" isniet hetzelfde alsconsumptie. Het laatste betreft het daadwerkelijk voorzien ineen bepaalde behoefte,terwijl de "vraag" slaat op devoorkeuren die door de
potentiële consument worden uitgesproken.
Hetconsumentenprobleem dat alduswordt geformuleerd (maximalisatie van nut onder derestrictievan het besteedbare inkomen) leidttot dezogenaamde Marshalliaansevraagfunctie (Deaton et al., 1980).Detegenovergestelde formulering isdie waarin
gesteldwordt dat deconsumenten streven naar minimalisatie vande uitgaven onder
derestrictievaneenbepaald gewenst nut. Dezeformulering leidttot de zogenaamde
Hicksiaanse vraagfunctie.
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door dikwijls in snelle ontwikkeling, waardoor de prijs in eerste instantie gaat stijgen.
Daarna treden de "vroege" en de "late meerderheid" t o t de markt toe. Zij zijn bepalend voor het licht dalende deel van de curve waarbij de prijs is uitgezet tegen de
vraag. Op een bepaald moment isde behoefte aan het produkt grotendeels vervuld:
de markt isverzadigd. In de ogen van de koper wordt het produkt minder waardevol.
Dit kan ook veroorzaakt worden door een beter produkt of door het slechte imago
vanwege de lage prijs. In de verzadigingsfase groeit de omzet niet meer bij prijsverlaging.
B2.2.3

Aanbod

Op de korte termijn wordt het aanbod op een markt bepaald door de optelling
van de aanbodcurven van de afzonderlijke ondernemingen. Bijvolledige mededinging
nemen véél relatief kleine aanbieders deel in een markt met een homogeen produkt.
De individuele aanbieder heeft geen merkbare invloed op prijsvorming. In die situatie
breidt de individuele aanbieder zijn produktie uit t o t het volume waarbij de kosten
van de laatst geproduceerde eenheid gelijk zijn aan de afzetprijs. Dit voor zover de
prijs zich boven de gemiddelde variabele kosten bevindt. Als aan deze laatste voorwaarde niet voldaan is,dan zal de aanbieder zichvan de markt terugtrekken. Indien
voor alle aanbieders in een markt geldt dat de marginale kosten gelijk zijn aan de afzetprijs en tevens aan de gemiddelde variabele kosten, dan verkeert de bedrijfstak in
een korte-termijnevenwicht. Het korte-termijnevenwicht w o r d t dus bepaald door de
vraag of de bestaande aanbieders geprikkeld worden wijzigingen aan te brengen in
hun aanbod (Varian, 1993). Op de korte termijn hebben ze uitsluitend te maken met
veranderingen in de variabele kosten.
Op de lange termijn zijn ook de vaste kosten veranderlijk. Op deze termijn breiden bestaande ondernemingen hun produktie uit, zolang de verkoopprijs hoger is dan
de gemiddelde totale kosten. Bij volledige mededinging zal er bovendien sprake zijn
vantoetreding t o t de markt. Inandere marktvormen zaler sprake zijnvan toetredingsdrempels, bijvoorbeeld in de vorm van hoge kapitaalintensiteit van de produktie, productierechten en hoge mate van specialisatie van de bedrijfsvoering. In dat geval zijn
de aanpassingsmogelijkheden van het aanbod aan prijsveranderingen minder groot
dat wanneer gemakkelijk nieuwkomers t o t de markt kunnen toetreden.
Ingevalvan een positief verschiltussen de verkoopprijs en de gemiddelde totale
kosten en bij afwezigheid van toetredingsdrempels zal door de komst van nieuwe aanbieders de verkoopprijs gaan dalen. De omvang van de prijsdaling hangt af van de
helling en de positievan deaanbod- envraagfunctie. Uiteindelijk leidt datt o t deevenwichtssituatie waarbij geldt:verkoopprijs=marginale kosten=gemiddeldetotale kosten.
Onder deze marktvorm stuwt het ondernemersgedrag de markt naar deze evenwichtsvoorwaarde. In figuur B.2.1 is het lange-termijnevenwicht voor onderneming en bedrijfstak weergegeven.
Binnen bepaalde sectoren vindt ook regelmatig uittreding plaats. In perioden
met lage prijzen weten de sterke producenten, dat w i l zeggen de bedrijven met een
gunstige kostprijs/afzetprijs-verhouding, de winstgevendheid voldoende op peil te
houden om op het moment dat de vraag weer aantrekt, te investeren in uitbreiding
en modernisering. Als gevolg van deze uitbreiding van het aanbod ontstaat er weer
druk op de prijzen. Dezwakke producenten lijden daarentegen in een recessieperiode
dermate grote verliezen, dat zij pasin een (te) laat stadium in staat zijn van een vraagstijging te profiteren. Als gevolg van dit proces komen de zwakke ondernemingen
steedsverder achter te lopen.Ondernemingen die op langere termijn niet in staat zijn
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om tegen de geldende afzetprijs te werken, zullen zich daardoor van de markt (moeten) terugtrekken.

Figuur B2.1Lange-termijnevenwicht voor ondernemingen en bedrijfstak

Een en ander heeft tot gevolg dat in geval van volledige mededinging de afzetprijs tendeert in de richting van de kostprijs van de efficiënste ondernemingen (Van
derZijpp, 1992).
B2.2.4

Prijzen

Uit de confrontatie van vraag en aanbod ontstaat de marktprijs. Verandering in
bijvoorbeeld de vraag leidt, in geval vanvolledige mededinging, bij een zelfde aanbod
t o t een verandering van de marktprijs. Een prijsstijging bijvoorbeeld zal e r t o e leiden
dat het aanbod toeneemt en de vraag afneemt, en wel zodanig dat er opnieuw een
evenwicht tussen beide grootheden tot stand komt. Het proces van aanpassingen van
het aanbod aan veranderingen in de vraag wordt in figuur B.2.2 grafisch weergegeven.
Op de korte termijn wordt de prijs bepaald door devraag en het aanbod van dat
moment (voorbeeld a.). Door een verandering in de voorkeuren van de consument
schuift de vraagcurve naar een bepaald produkt op, bijvoorbeeld van D, naar D2.Wanneer het aanbod daarop niet kan reageren, dat wil zeggen wanneer het aanbod "volkomen inelastisch" is, zal dat resulteren in een prijsstijging van p, naar p2 (voorbeeld
b.). Wanneer het aanbod zich wel kan aanpassen, maar dat gepaard gaat met hogere
marginale kosten voor de aanbieders, dan resulteert er een minder sterke prijsstijging
(voorbeeld o). Op de langere termijn zal het aanbod wel veranderen, wat t o t uitdrukking komt in een verschuiving langs de curve, maar ook in een verschuiving van de
curve (voorbeeld d.).
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Hoe snel in geval van verstoringen van het marktevenwicht, dat evenwicht weer
is hersteld, hangt van diverse factoren af. Een van die factoren isde doorzichtigheid
van de markt. Hoe beter de verschillende aanbieders op de hoogte zijn over de aard
en de omvang van de vraag, hoe sneller zij zich daaraan aan kunnen aanpassen dan
wel daarop kunnen anticiperen. Dedoorzichtigheid van een markt w o r d t onder meer
bepaald door factoren alsde geografische reikwijdte van die markt, de hoogte van de
transactiekosten (marge), de homogeniteit c.q. de heterogeniteit van de produkten
en de wijze waarop verkopers en kopers met elkaar in aanraking komen. De
informatie-overdracht gaat het snelst op markten waar de vraag en het aanbod in
concrete zin zijn geconcentreerd. Goede voorbeelden daarvan zijn de veilingen van
t u i n b o u w p r o d u k t e n en de internationale effectenbeurzen (Tracy, 1993). Het aantal
verschillende verkooppunten en de daar aanwezige kopers isook van belang.
Desnelheid van de aanpassingen van het aanbod aan veranderingen in de vraag
hangt verder af van de benodigde produktietijd van de goederen. Belangrijk isook het
al of niet bestaan van toe- en uittredingsdrempels. Deze drempels kunnen onder meer
worden onderscheiden in structurele en psychologische drempels. Destructurele drempels hebben betrekking op aspecten alsde kapitaalvernietiging die gepaard kan gaan
met uittreding, de kapitaalsbehoefte in verband met toetreding en de noodzaak over
kenniste beschikken om t o t een bepaalde bedrijfstak te kunnen toetreden. De psychologische drempels hebben betrekking op de voor- en afkeer van de ondernemers ten
aanzien van bepaalde bedrijfstakken. Dit geldt niet alleen in geval van toetreding,
maar ook in geval van uittreding. Uit de literatuur blijkt dat ondernemers vaak langer
dan economisch gezien verstandig is, blijven doorzetten in een bepaalde bedrijfstak,
omdat de ondernemers "tegen beter weten in" hoop blijven houden op een verandering van de marktsituatie (zie bijvoorbeeld De Voogd, 1993).
Onevenwichtigheden van een markt die het resultaat zijn van niet-adequate
aanpassingen van het aanbod aan de vraag worden in de micro-economische theorie
het "cobweb-theorema" genoemd (Tracy, 1993; Hill et al.). Dit theorema gaat uit van
de naïeve verwachtingen, dat wil zeggen dat verondersteld wordt dat aanbieders ervan uitgaan dat detoekomstige prijzen gelijk zullen zijn aan de huidige prijzen. Verder isdit theorema met name op die markten van toepassing, waar sprake isvan een
veelheid aan kleine aanbieders, die geen rekening houden met de resultaten van elkaars beslissingen op het totale aanbod op de markt. Er bestaat ook een zekere tijdspanne tussen het moment waarop de aanbodbeslissing w o r d t genomen en het moment waarop die beslissing leidt t o t een daadwerkelijk aanbod op de markt.
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B2.3 Agrarische a f z e t m a r k t e n
B2.3.1

Produktkenmerken

Land- en tuinbouwprodukten kunnen worden onderscheiden in verse en verwerkte Produkten. Als gevolg van het feit dat de meeste verse Produkten niet houdbaar zijn, isnoch bij de producent noch bij de consument voorraadvorming mogelijk.
Een aantal produkten, zoals aardappelen, uien en appelen, isbeperkt houdbaar. Voor
deze produkten hebben de aanbieders dus een keuze ten aanzien van het moment
waarop ze worden aangeboden.
Land- en tuinbouwprodukten zijn in het algemeen vrij homogeen. Er komen vrij
zelden gehéél nieuwe produkten op de markt. Eriswel sprake van geleidelijke verbeteringen in de eigenschappen zoals smaak, uiterlijke kwaliteit, enzovoort. De invloed
van deze geleidelijke veranderingen op de vraag speelt op de langere termijn.
Van belang isook dat veel soorten land- of tuinbouwprodukten in principe in
dezelfde behoefte kunnen voorzien. Ze zijn onderling substitueerbaar. Voorbeelden
zijn potplanten en snijbloemen.Wel iser behoefte aan een zekere variatie in produkten.
B2.3.2

Vraag

Op de korte termijn kunnen schaarste en daarmee gepaard gaande hoge prijzen
het consumptiepatroon (tijdelijk) sterk beïnvloeden.Dit ismede het gevolg van het feit
dat het aantal subsitutiemogelijkheden binnen een categorie produkten, zoals rozen
ruim is. Er bestaan dikwijls ook alternatieven die in dezelfde behoefte kunnen voorzien.
Op de lange termijn liggen aankopen van produkten voor een (belangrijk) deel
vast in het consumptiepatroon. Hetconsumptiepatroon wordt door prijs-en inkomensveranderingen beïnvloed. Daarnaast spelen de manier waarop het produkt aan de
consument wordt aangeboden, sortering en verpakking een rol. Bij voedingsmiddelen
verschuift het consumptiepatroon slechts zeer geleidelijk.
Behalve de consumentenvraag naar "vers produkt" zijn binnen de totale vraag
naar land- en tuinbouwprodukten een aantal "deelvragen" te onderscheiden, te w e ten:
*
de vraagten behoeve van voorraadvorming, wat met name geval isbij een korte
oogstperiode en een lange consumptieperiode, zoals bij fruit. Voorraadvorming
om speculatieve reden heeft dikwijls een stabiliserende invloed op de prijs;
*
vraag voor industriële verwerking. De vraag vanuit de industrie is doorgaans
constant, aangezien men erop gericht isop met een zo constant mogelijke aanvoer van de te verwerken produkten de productielijnen continu bezet te houden. Om die reden werkt de industrie graag met contractteelten. Wanneer men
echter op bepaalde momenten over een tekort aan aangevoerde produkten
beschikt, zal men zich bijvoorbeeld op de veiling alsvrager melden;
*
de exportvraag isvoor Nederland van veel belang. Deze vraag is mede afhankelijk van de grootte van de binnenlandse produktie in het betreffende land en
de concurrentie van andere exporterende landen. Voor sommige produkten is
Nederland in het buitenland marktleider, voor andere duidelijk marktvolger.
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B2.3.3

Aanbod

Op de korte termijn ishet aanbod vrijwel niet aan te passen aan de vraag. In het
geval van zeer lage prijzen isde enige keus die de ondernemer nog heeft, de oogst
niet op de markt aan te bieden, maar te vernietigen. De keuze die de producent op
dat moment maakt isafhankelijk van de afzetprijs, de kosten van het oogsten en de
schade in geval van niet-oogsten. Een ander bijzonder kenmerk van het aanbod in de
land- en tuinbouw isdat het aanbod op korte termijn als gevolg van weersomstandigheden sterk kan verminderen maar ook kan oplopen.
Op de lange termijn gezien ishet aanbod van een agrarische bedrijfstak in evenwicht wanneer de beloning voor de produktiefactoren gelijk isaan de acquisitiekosten
ervan (zie bijvoorbeeld Luijt et al., 199).Als de beloning minder isdan de acquisitiekosten, zal het aanbod op de markt dus afnemen.Althans in theorie. In de praktijk blijkt
dat de mobiliteit van arbeid, grond en kapitaal geringer isdan nodig isom evenwicht
op de afzetmarkt te bereiken. Deze geringe mobiliteit wordt in de theorie verklaard
uit onder meer de geringe directe opbrengstwaarde ("salvage value") van de kapitaalgoederen. Een andere verklaring heeft betrekking op de verbondenheid tussen de
inzet van arbeid en kapitaal, w a t weer het gevolg is van het feit dat de produktie
doorgaans plaatsvindt op gezinsbedrijven.
Dewijze van produktie van land- en tuinbouwprodukten bevordert prijsschommelingen. Devoortbrenging isvaak slecht aan te passen aan de vraag. Grote veranderingen in het aanbod kunnen zich voordoen bij gewassen waar de opbrengsten per
hectaresterk variëren en het areaal gemakkelijk kanworden uitgebreid c.q. ingekrompen. Kenmerkend isdat de produktie plaatsvindt op een groot aantal kleine bedrijven
die geen rekening houden met eikaars produktiebeleid. Bovendien stemmen producenten hun gewassenkeuze vaak af op de prijzen van het afgelopen jaar. Er verloopt
dikwijls ook een vrij lange tijd tussen een beslissing een bepaald produkt te gaan telen
en het daadwerkelijk aanbieden. Dit laatste geldt met name voor produkten als fruit,
sommige sierteeltprodukten (zoals roos) en boomkwekerijprodukten.
B2.3.4

Marktvorm

Agrarische markten hebben doorgaans veel kenmerken van volledige mededinging. Buiten de mogelijkheid zich te onderscheiden door een hogere kwaliteit is door
een afzonderlijke aanbieder de afzetprijs niet te beïnvloeden 1). Een van de gevolgen
hiervan isdat een aanbieder zijn inkomen alleen kan vergroten door of meer aan te
bieden, of hogere kwaliteit te produceren of door efficiënter te werken. In het verleden is gebleken dat deze opties vaak samengaan. De technische vernieuwingen die
regelmatig in de land- en tuinbouw worden geïntroduceerd om de efficiëntie van de
bedrijfsvoering te verbeteren, hebben dan ook geleid tot een verhoging van het aanbod. Aangezien de prijselasticiteit van de vraag naar deze produkten in de meeste
gevallen kenmerkt laag t o t zéér laag is,dalen de afzetprijzen. De dalende afzetprijzen
zijn voor de aanbieders weer de aanleiding om verder te streven naar efficiëntieverbetering. Dit fenomeen wordt de agrarischetredmolen genoemd (Hill et al.). Uit diverse
empirische studies isgebleken dat verhoging van de produktiviteit van bepaalde agrarische teelten gelijk op isgegaan met de verlaging de afzetprijzen.

Indeopdeveiling aangevoerde partijen snijbloemen bijvoorbeeld speeltdenaamvan
de kweker ook een rol bij de prijsvorming.
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Als gevolg van het bestaan van diverse schakels in de produktiekolom zijn er
diverse deelmarkten te onderscheiden, met een eigen marktvorm en eigen prijsvorming. Het resultaat w a t betreft de prijsvorming voor de eerste schakel is dus afhankelijk van de ontwikkelingen op de diverse volgende markten. Daaraan gekoppeld is
er ook het aspect van de marktmacht in de keten.
Voor de bloemisterij is de totale keten globaal als volgt te schetsen (zie f i guur B2.3).

1.
2.
3.
(4.

veredeling
vermeerdering
telers
veilingen)

5.
6.
7.
8.

exporterende groothandel
importerende groothandel
detailhandel
consument

Figuur B2.3Schakels in de bloemisterij
De veiling is een intermediair die zelf geen aankoop of verkoop pleegt en is
daarom eigenlijk geen schakel in de keten. Inessentie isde veiling het verlengstuk van
detelers.Omdat deveiling deafzetbelangen van het collectief aantelersvervult, is het
w e l een factor die meer isdan de som der delen. In de vijftiger jaren trad een sterke
groeifase van het veilingwezen in, waarin tevens een begin werd gemaakt met een
omvangrijk fusieproces tussen op dat moment meestal plaatselijk georganiseerde veilverenigingen. Concentratie van het aanbod op een beperkt aantal veilingen leidt tevens t o t concentratie van kopers, w a t een gunstige uitwerking heeft op de prijsvorming. Een dergelijke concentratie biedt ook tegenwicht tegen concentraties aan de
kant van de vraag (de handel) 1).
Inveel gevallen isereen koppeling tussende eerstetwee schakels:de veredelaar
en vermeerderaar. Voor de totale keten kunnen deze schakels grosso modo als één
benaderd worden.
Centraal in de keten staan de volgende deelmarkten:
*
uitgangsmateriaal (tussen veredelaar/vermeerderaar en teler);
*
eindprodukt (tussen teler en groothandel);
*
handelsprodukt (tussen groothandel en detailhandel);
*
consumentenprodukt (tussen detailhandel en consument).

VanOosten,directeur vandeGroenteveilingWestland,stelt indenieuwsbrief vanAgro Keten Kennis(nr.2,september 1994)dat indenabijetoekomst deconcentratie aan
zowel vraag- als aanbodzijde verder zal toenemen. "In de toekomst moeten we er
rekening meehoudendat achttot tien inkopers60%tot 80%vanonze produktie zuilen afnemen. Dat maakt het noodzakelijk dat veilingen zichtot een gelijkwaardige
kracht ontwikkelen alsdevragersopdemarkt.Anders ontstaan hier Engelsetoestanden, waar de telers enorm afhankelijk zijn van de supermarkten." Verder stelt Van
Oosten dat dediverseschakels meerzullen moeten gaansamenwerken. "Concurreren
of samenwerken; om die keuze zal het steeds meer gaan.Op dit moment zijn er al
handelaren die veilfuncties willen gaan overnemen. Er zijn ook telers die - vaak
noodgedwongen -ingaanophetaanbodvandezehandelaren.Alsdit doorzet,zal dat
tot eenenorme versnippering leiden.Terwijl we aandeandere kant de concentratie
in de aankoop zien aankomen."
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Bij deze deelmarkten komt nog de markt voor de buitenlandse aanvoer. Voor
zover de buitenlandse aanvoer via de veiling verhandeld wordt, blijft de keten intact.
Er is alleen concurrentie tussen de telers (in binnen- en buitenland) bijgekomen.
Voor de prijsvorming isdeveiling decentrale marktplaats waar aanbod en vraag
elkaar ontmoeten. Op deze situatie is, in grote lijnen, de economische theorie toe te
passen,omdat produkten op enig moment naar ruimte, plaats en hoedanigheid (kwaliteiten) uitgewisseld worden,waarbij alle marktpartijen relatief veel en nagenoeg gelijke informatie hebben 1).
Wanneer de buitenlandse aanvoer echter via de groothandel de keten binnenkomt, iser wel sprake van een breuk in de keten, met als gevolg dat de veiling haar
centrale plaats in de keten verliest. Aanbod en vraag ontmoeten elkaar niet meer op
een centraal punt in ruimte, plaats en hoedanigheid. Dit geldt in nog sterkere mate
als er ook sprake isvan buitenlandse aanvoer die via de groot- of detailhandel in het
buitenland loopt.
Voorwaartse en/of achterwaartse integratie kan de situatie nog complexer maken. Wanneer de detailhandel achterwaarts geïntegreerd isen dus de inkoopfunctie
zelf vervult, zijn deze twee schakels gekoppeld. Dit betekent dat er (gedeeltelijk) een
deelmarkt vervalt.
Eenveelheid aan individuele veilingen heeft een zelfde negatieve effect, omdat
aanbod en vraag in ruimte, plaats en hoedanigheid verspreid zijn en dus een optimale,
op volledige informatie gebaseerde, prijsvorming in de weg staan.
Eenander facet isdefactor tijd. Deeconomische theorie gaat uit van een zo kort
mogelijk tijdsbestek waarin vraag en aanbod "gematcht" worden. Door verkoopvormen die een ongelijktijdigheid veroorzaken in dit "matchen", verliest de markt informatie (een minder doorzichtige markt) en zaler geen sprake meer kunnen zijn van een
optimale prijsvorming.

De prijzen van tuinbouwprodukten komen voor een belangrijk deel tot stand door
middelvan hetveilen.Veilen iseen methode vanverkopen waarbij volgens eenvastgestelde procedure het aangeboden produkt aande meest biedende wordt verkocht.
Hetspecifieke kenmerk vanveilen isdat door concentratievanhetaanbodenhet hanterenvaneenbepaaldeaanbiedingsprocedure,deconcurrentietussenverkopers wordt
beperkt,terwijl daarentegen eenzogroot mogelijkeconcurrentietussenhetkoperspubliek wordt nagestreefd.Eenveiling isgedoemdte mislukken, indien er onvoldoende
kopersaanwezigzijn of dekopersonderling afspraken maken met betrekking tot de
prijszetting.Deprimairetaak vanorganisatoren van eenveiling isdan ook hetverzamelen vaneenzo groot mogelijk koperspubliek.
Veilenmetafslagismet name inNederlandopgroteschaaltot ontwikkeling gekomen
bij de afzet van bederfelijke produkten zoalsgroenten, bloemen envis (zie bijvoorbeeldCentraal Bureauvan deTuinbouwveilingen in Nederland et al.,1987).Door de
grotetransactiesnelheid van het veilen bij afslag wasdezeveiltechniek het bestegeschiktom grote aantallen partijen ineen relatief korte tijdte verkopen.Bijdeoprichting speelden naasthet behalen vaneen hogere prijsook de noodzaak te komen tot
een beter inzicht in de kwaliteit van produkten eenzeer belangrijke rol.
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Voorgaande aspecten zijn te illustreren met enkele eenvoudige voorbeelden.
Voorbeeld 1:

Nederlands aanbod en geen Duitse produktie, afzet op de Nederlandse en Duitse markt

Inde bloemisterij zijn in Nederland enkele grote veilingen,waarbij diverse grote
kopers (groothandelaren) op meerdere veilingen gelijktijdig aanwezig zijn. De informatie over de vraag isdusvrij redelijk verspreid, zodat de uitgeoefende vraag op deze
veilingen t o t vergelijkbare prijzen leiden voor gelijksoortige produkten. Daarbij dient
wel opgemerkt te worden dat deze veilingen vrij dicht bij elkaar liggen (circa 1 uur
reisduur over de weg) en er veel interveilingverkeer plaatsvindt. De aanbodstromen
worden hierdoor gecorrigeerd voor (beperkte) onevenwichtigheden naar (aanvoer)plaats. In deze situatie isde veiling de plaats waar alle informatie rond vraag en
aanbod en het fysieke aanbod gecentraliseerd is.De prijs in de keten zal afhangen van
het aantal schakels en de logistieke kosten om het produkt in het bereik van een bepaalde groep consumenten te brengen. In deze situatie isde economische theorie vrijwel perfect toepasbaar.
Voorbeeld 2:

Veel Nederlands aanbod en een relatief beperkte Duitse lokale produktie, afzet op de Nederlandse en Duitse markt

In dit voorbeeld wordt het lokale (Duitse) aanbod toegevoegd. Gezien de dominantie van het Nederlandse aanbod ten opzichte van het lokale aanbod, zal de prijs
van het Duitse produkt afgeleid zijn van de Nederlandse veilingprijs plus een marge
voor verhandelingskosten, waarbij de transportkosten een belangrijke rol spelen.
De economische theorie is met enkele aanpassingen volledig van toepassing.
Voorbeeld 3:

Als voorbeeld 2, maar met buitenlandse aanvoer via de Nederlandse
veilingen

Buitenlandse aanvoer, bijvoorbeeld Israëlische rozen in de winter, w o r d t via de
Nederlandse veilingen verhandeld. In de opzet verandert er niets. Doordat de buitenlandse import via Nederland loopt en in de aanbodarme winter valt, w o r d t de positie
van de handel verbeterd en zal de dominantie van het Nederlandse (inclusief het Israëlische) produkt op de Duitse markt toenemen. Deveilingprijs wordt in nog sterkere
mate de optimale marktprijs.
Voorbeeld 4:

Als voorbeeld 3, maar een substantiële aanvoer uit Zuid-Amerika of
Afrika die via de (importerende) groothandel m Frankfurt op de
Duitse markt wordt aangeboden

In dit voorbeeld worden produkten uit derde landen op de Duitse markt aangeboden en verhandeld. De informatie over hoeveelheid en kwaliteit van de produkten is niet openbaar. Het aanbod komt de keten dus binnen na de veilingklok. Dit
h o u d t in dat een deel van de vraag weggeleid wordt van de vraag bij de veiling. Er
ontstaat onvolledige informatie rond vraag en aanbod. De prijzen op de veiling en in
Frankfurt zullen met een (beperkte) vertraging op elkaar afgestemd worden als communicerende vaten.
Hoewel de veilingprijs niet meer de optimale prijs weergeeft, zal deze prijs toch
nog als leidraad gelden,vanwege het openbare karakter. De economische theorie die
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in dit geval gehanteerd moet worden, is er een op onvolledige informatie en (dus)
tevens op onvolledige mededinging.
Voorbeeld 5:

Als voorbeeld 4, maar nu met een deel van het Nederlands
in een vorm van termijnhandel

aanbod

Een deel van het Nederlandse aanbod wordt nu via contracten buiten de klok
omgeleid. De prijzen hiervoor worden afgeleid van de (te verwachten) klokprijzen.
Door deze handelswijze, wordt een methodologisch probleem ingebouwd. De te verwachten prijzen zijn gebaseerd op het volledige (Nederlandse) aanbod via de klok,
terwijl de reële klokprijs gebaseerd zal gaan worden op een beperkter aanbod. Wanneer de omvang van het termijncontract groot is,zal het resterende aanbod dusdanig
kleiner kunnen zijn dat een aanzienlijke (tijdelijke) klokprijsstijging het geval zal zijn.
Of de samenstelling naar produkthoedanigheid zal afwijken. Er kunnen dus discrepanties optreden, waarbij de klokfunctie steeds verder van de optimale prijsvormingscondities af komt te staan. Erontstaat een complexe marktsituatie met actie- en reactiestrategieën.
Voor diversesectoren kunnen voorbeelden gemaakt worden. Neem bijvoorbeeld
de huidige prijs van Nederlandse komkommers. De prijs isgunstig, wat toegeschreven
wordt aan het afzetbeleid van het CBT. Het geval wil echter dat de Franse produktie
fors achterblijft. Daardoor ontstaat een verlegging van de buitenlandse vraag naar
andere produktiegebieden, zoals Nederland. Ware het zo dat de Franse produktie
gelijk was gebleven, dan zou het voor de hand hebben gelegen dat de Nederlandse
veilingprijs fors lager uitgevallen zou zijn. Mede gezien de valuataire verhoudingen
tussen de Nederlandse gulden en de Franse franc en de verschillende in de door de
consumenten ervaren kwaliteit van de Produkten uit beide landen. Voor een goed
beeld isdus informatie nodig over de produktie en de vraag in de Europese Unie.
Een zelfde verhaal geldt voor het fruit, waar de Nederlandse produktie circa 8%
van de EU-produktie beslaat. De appelprijs in Nederland, met name voor Jonagold, is
een afgeleide van met name de Franse appelprijs. Omdat appels in grote mate substitueerbaar zijn, zal de prijsvan Jonagold de prijs van Elstar beïnvloeden, zodat de Franseoogst een belangrijk bepalende factor zal zijn voor de prijs van Elstar in Nederland.
Diesubstitueerbaarheid van appels onderling wordt bovendien gevoed door een
ander marktverschijnsel: het gedrag van de supermarkten. Voor het gemak houden ze
op hun agf-afdelingen gelijke prijzen aan voor appels. Dit leidt t o t druk op hun leverancier om gelijke prijzen te hanteren voor de verschillende rassen en zal zo terug de
keten in, uiteindelijk leiden tot volledige prijsgelijkheid (substitueerbaarheid) op producentenniveau.Voor de markt kan hierin een gevaarlijk aspect schuilen:de vervaging
van de kwaliteit als prijsbepalende factor. Hierdoor worden de telers gedwongen t o t
hoge produkties tegen de minimaal nog geaccepteerde kwaliteit en kan de consument
uiteindelijk negatieve ervaringen op gaan doen met de appel (imago), zodat de vraag
kan gaan zakken.
Een ander voorbeeld isde bewaarbaarheid van produkten. Appels zijn te bewaren. Doordat Nederlandse telers de koelcellen dicht hielden en zo een relatieve schaarste probeerden te creëren, ging de handel op zoek naar vervangend aanbod. Gegeven
de positie van Frankrijk was dat geen probleem. De handel(svraag) werd weggeleid
van de Nederlandse veilingen en toen de koelcellen opengingen was er een relatief
overaanbod met lage prijzen als gevolg. Deze prijzen zijn in geen enkel opzicht leidend voor toekomstige prijzen. De fundamentele prijsvorming is immers afhankelijk
van de Europese vraag en aanbod uit met name Frankrijk. De prijs op de Nederlandse
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veilingen kan om die reden voor de Nederlandse aanbieder misleidende informatie
geven.
Het voorgaande betekent dat bij de bestudering van de agrarische prijzen, ook
de invloed van de diverse schakels in de keten in beeld gebracht moet worden. Cruciaal isde vraag onder welke condities de veilingprijs t o t stand gekomen is. In hoeverre
is er voldaan aan de essentiële criteria van een centrale marktplaats in ruimte, tijd,
plaats en produkthoedanigheid.
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