
Patinkin expresses it this way: "The equilibrium values of rclan
prices, the rate of interest, and the absolute price level are simultaneoUSl\'e
determined by all the markets of the economy. Changes in the amoU:
of money and shifts in liquidity preference can effect interest; but t
can they sometimes effect relative prices." 20) Contemporary econoUU:
has still a long way to go if Harry Johnson is right when he states.
"In summary, for countries with an advanced economic structure, high
incomes, and a fairly free and competitive economic system, most of th
assertions usually made in policy arguments about inflation turn ou~
not to be confirmed by the empiral evidence." 21 )

For too long, economists have tried to study economics by stressing
the deductive method. More benefit may be derived from a more in-
ductive approach. The recent decision of the Canadian government to
analyze the actual motivations behind inflationary price increases is a
step in the right direction. From my own observations I hold the view
with regard to the quantity theory that, in the short run, prices can
rise modestly without an expansion of the money volume due to its
flexibility and the variations in the liquidity. In the long run, on the
other hand, inflation cannot perpetuate itself without an increase in the
quantity of money. When the money barrier is reached and the tight
money situation has spread throughout the economy, aggregate demand
will diminish partly because of higher interest rates, partly because of
the shift in liquidity, and mainly because of the reduced availability of
money. As a result, inflationary forces will be impaired but not reversed.
The quantity of money may thus be considered as having an important
bearing on the economy in general and on the price level in particular,
but it is no effective instrument for managing economic growth or
price stability. Money may be a condition of an expanding economy,
it is not a guarantee.

20) Don Patinkin, Money, Interest and Prices, New York: Harper and Row,
1965. . .
21) Harry Johnson, Essays in Monetary Economics, London: Unwin UniveI'Slty
Books, 1967, Ch. 3.
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£,EN J{WANTITATIEF ONDERZOEK OVER DE VRAAG NAAR
BOTER IN NEDERLAND

door

Ir. B. WIERENGA

1. Inleiding

In het hier beschreven onderzoek is getracht de invloed van een aan-
tal variabelen, - zoals de boterprijs, de prijs van margarine, het inko-
men, de koelhuisboter -, op de boterkonsumptie te meten. Hierbij heb-
hen wij ons beperkt tot het huishoudelijk verbruik van hoter in Neder-

land.
Achtereenvolgens zullen worden besproken

_ de formulering van het model
_ de schattingsmethode
_ de beschikbare gegevens
- de resultaten
_ enkele toepassingen op het beleid

2. Het model

De boterkonsumptiejhoofd -C- kan bepaald worden geacht door:
de prijs van boter : P

_ de prijs van substitutieprodukten, waarbij de prijs van
margarine : Pm veruit het belangrijkst is.

_ het inkomenjhoofd: I
_ eventueel een trend: t

Het model kan dus als voIgt worden gedefinieerd:
C = f (P, Pm, I, t)

Nu is er de bijzondere omstandigheid, dat er vaak naast verse boter
koelhuisboter tegen een lagere prijs beschikbaar is. Dit leidt tot de vol-
gende verfijningen van het model:
Voor de totale boterkonsumptie geldt: C, = f(P'g,Pm,I,t).
Voor de konsumptie van verse boter luidt het model:
Cb = f(P'h>Ck,Pm,l,t).
Voor de konsumptie van koelhuisboter geldt:Ck = f(Pk'P v,P m,I,t).

Waarbij:

Ct = totale boterkonsumptie, Cb = konsumptie van verse bater,
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Ck = konsumptie van koelhuisboter en
P~ = gewogen gemiddeIde boterprijs Ib = prijs van verse boter
Pk = prijs van koeIhuisboter
Pv = prijsverschil tussen verse en koeIhuisboter.

De prijzen van verse resp. koeIhuisboter in bovenstaande modelIen
zijn bepaaId door de overheidspolitiek, dit zijn dus duidelijk exogene
variabelen. De margarine-industrie zal bij zijn prijsstelling nauweIijks
rekening houden met de boterkonsumptie vanwege het geringe markt_
aandeel van boter en de grote prijsafstand tussen boter en margarine.
Het inkomen kan onafhankelijk worden geacht van de boterkonsumptie
vanwege het geringe aandeel van de boterproduktie in het nationaal
inkomen. Dus ook de margarineprijs en het inkomen kunnen als exo-
gene variabelen worden beschouwcl. Voor de konsumptie van verse ba-
ter is de konsumptie van koelhuisboter als gepredetermineerde variabel

ebeschouwd. In bovenstaand model wordt dan de verse boterkonsumptie
verklaard, gegeven de konsumptie van koelhuisboter.

Indien we met perioden korter dan een jaar werken, dient rekening
te worden gehouden met seizoensinvloeden. Hiervoor worden z.g. dum-
my varia-belen ingevoerd.

3. 8.chattingsmethode

Er is verondersteld, dat het verband tussen de variabelen in boven-
staande modellen de vorm heeft:

Yt = ~o + $iX1,t + Ut
Vanwege deze lineariteit is dus aangenomen dat de prijselasticiteit
stijgt bij het hoger worden van de prijs, wat een realistische veronder-
stelling lijkt.

De parameters zijn geschat met de methode der kleinste kwadraten. Bij
tijdreeksen, met name wanneer men met korte perioden werkt, treedt
vaak autokorrelatie op, d.w.z. dat er een verband bestaat tussen de
residuen.
We veronderstellen dat dit de vorm heeft:

Ut •••~Ut_1+ et ,waarbij e verwachtingswaarde nul,
constante varian tie en covariantie nul heeft.
Bij aanwezigheid van autokorrelatie zijn de gevonden regressiekoeffi-
cienten wel zuivere schatters, maar niet de meest efficiente, terwijl de
varian tie van de regressiekoefficienten onderschat wordt. Bij onze be-
rekeningen is daarom steeds de aanwezigheid van autokorrelatie ge-
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toetst, wat geschiedde met behulp van de Durbin-Watson statistiek (1).
In het geval van autokorreIatie zijn de gegevens getransformeerd vol-
gens de door Johnston ( (2), bIz. 192 e.v.) beschreven methode. Er
wordt daarbij eerst een schatting van ~ gemaakt, hetgeen geschiedt

door in bovenstaande vergeIijking voor Ut,U t-l, etc. te nemen llt,U t-1,
etc.: de residuen bij een normale regressieberekening. Daarna worden
de gegevens getransformeerd, waarbij nieuwe gegevens (ster) op de
volgende wijze uit de oorspronkeJijke worden verkregen:

'* "Y
t

••Yt - t; Yt-1
* "X1,t ••X1,t - ~Xi' t-l

Met de nieuwe gegevens wordt dan weer een regressieberekening uit-
gevoerd. Dit is een iteratieve procedure, die wordt herhaald totdat de
autokorrelatie is verdwenen.

4. De beschikbare gegevens

Wat betreft het boterverbruik, wordt telkenjare door het Produkt-
schap Zuivel in zijn statistisch jaaroverzicht: de gemiddeld per hoofd
beschikbaar gekomen hoeveelheid boter vermeld. Dit is een omgere-
kend macro-cijfer en bevat dus ook de niet huishoudelijke boterkon-
sumptie, hetgeen een bezwaar is. Maar bovendien is dit cijfer in hoge
mate onbetrouwbaar door het grensverkeer (legaal en illegaal). Dit ge-
geven wordt daarom hier niet gebruikt.

Voor ons onderzoek is gebruik gemaakt van niet gepubliceerde cijfers
van het N.I.A.M.-konsumentenpaneI1), welke via het P.Z. tot onze
beschikking kwamen. Aldus beschikken wij over gegevens t.a.v. de bo-
terkonsumptie opgesplitst in verse en koelhuisboter - aismede over de
door de konsument betaalde prijzen - vanaf 1958 tot begin 1968. De
cijfers hebben betrekking op perioden van telkens 4 weken; per jaar zijn
er dus 13 gegevens. De prijzen zijn detailhandelsprijzen.

De betaalde margarineprijzen zijn voor het N.I.A.M. panel slechts
tot begin 1966 bekend. Daarom zijn hiervoor C.B.S.-cijfers (prijzen af
detailhandel) gehanteerd.

Het inkomen van de N.I.A.M.-panelleden is niet bekend. Daarom
zijn hiervoor de cijfers voor het gemiddeld inkomen per hoofd in Ne-
derland gehanteerd. Dit zijn jaarcijfers. Vooruitlopend op de resultaten
lan hier worden vermeld dat het inkomen sterk gekorreleerd blijkt met
1) N.I.A.M.: Nederlands Instituut van Agrarisch Marktonderzoek.
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de trend (R2 = 0,93). Om deze reden is bij de tijdreeksen het inko
rnenals verklarende variabele weggelaten.

Bij de tijdreeksanalyse zijn aile prijzen en het inkomen gedefleerd
via de prijsindex voor de kosten van levensonderhoud (1959/1960 :::,'100).

Om de inkomensinvloed toch te meten is een budgetanaIyse uitge_
voerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het meest recente budgetonder_
zoek van het C.B.S. (3)

5. De resultaten

Bij de berekeningen zijn de 4-wekelijkse perioden onderscheiden in
period en waarin koelhuisboter beschikbaar was en perioden zonder kOel_
huisboter. Bij de tijdreeks-gegevens zijn de parameters van de volgende
vergelijkingen geschat:

(1) Ct = SO+SlPg+S2Pm+S3t+S4Dl+S5D2+S6D3+STD4+U
waarbij de gegevens over alle achtereenvolgende perioden 2) meegeteldwerden.

(2) Cb ::SO-fS1Pb+S2Pm+S3t+S4Dl+S5D2+S6D3+STD1~+U
waarbij alleen de perioden zonder koelhuisboter in aanmerking werdengenomen.

(3)
Cb ::SO+131Ck+S2Pb+S3Pm+S4t+S5D1+S6D2+~TD3+S8D4+U

voor de perioden met koelhuisboter.

(4) ck = SO+SlPk+S2Pv+S3Pm+S4t+S5Dl+S6D3+U 8)
VOOrde perioden met Ck ;;;,20. Hier konden n.l, niet aIle period en met
koeIhuisboter worden meegeteld, omdat bij weinig koelhuisboter dit
waarschijnlijk slechts in een beperkt aantal winkels verkrijgbaar is ge-
weest. De hier gehanteerde grens heeft een arbitrair karakter.

(5) ct'= SO+SlPg+S2Pm+S3t+u
met gegevens op jaarbasis.

(6) Cb = So+SlCk+S2Pb+S3Pm+S4t+u
eveneens met cijfers op jaarbasis.

2) Omdat de Planta-affaire een eenmaIige verstorende invloed had, zijn bij aIle
berekeningen de gegevens van de lOe periode in 1960 t/m 5e periode van 1961weggelaten.

3) de dummy variabelen D2 en D4 hebben hier voortdurend de waarde O.
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De variabelen in deze vergelijkingen zijn als voIgt gedefinieerd:
C ==tot ale boterkonsumptie in kg/100 pers. Cb= konsumptie van verse
~ter in kg/100 pers. Ck = konsumptie koeIhuisboter in kg/lOO pers.
p ==gew.gem. prijs van boter en koelhuisboter in centen/250 g. Po=
~js van verse boter in centen/250 g.

~ == prijs van koelhuisboter in centenJ250 g. Pv = Pb-Pk-
pk == margarineprijs in centen/250 g.
t: trend = 1,2,--, waarbij de perioden doorlopend genummerd zijn.

De seizoensdummies zijn als voIgt: (elk jaar heeft perioden 1 t/m 13)

1 voor de perioden 4 t/m 6
Di == 0 voor de overige perioden

1 voor de perioden 7 t/m 9
D! == 0 voor de overige perioden

1 voor de perioden 10 t/m 13
Di == 0 voor de overige perioden

Dummy D4 is ingevoerd omdat het N.I.A.M. in 1966 overgegaan is van
panel van 1000 huishoudingen naar een van 2000.
D4== 0 bij het 1000-panel en D, = 1 bij het 2000-panel.
Bij de berekeningen met jaarcijfers is het aantal gegevens erg klein
(n=lO). De resultaten wijzen in dezelfde richting als die met de 4-we-
kelijkse periode cijfers, alleen zijn de t-waarden (abs) kleiner. Dit laat-
ste wordt verklaard door de lage n.

Bij de budgetstudie is het model:

(7) C - "flV + Yo + u

waarbij

C = boterkonsumptie in kgjhoofdjjaar
V = verbruik (totale konsumptieve-uitgaven) Ihoofdl jaar
De resultaten van bovenstaande regressieberekeningen staan in tabel
1 t/m 7.

De inuloed van de boterprijs

In de onderstaande tabel staat een samenvatting van de resultaten
t.a.v. de boterprijs uit de 'diverse berekeningen. Ter illustratie is bij iede-
re vergelijking naast de gemiddelde prijselasticiteit over de hele periode
(1958 tot begin 1968) ook de gemiddelde prijselasticiteit over 1967 en
1968 uitgerekend.
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Als er duidelijk sprake is van autokorrelatie, is de eerder besproken
transfonnatie uitgevoerd. De R2 daalt dan doorgaans wel, bij dit grot
aantal gegevens is dit niet een groot bezwaar. e

---standaard_ gemiddelde gemiddelde gemiddeldregressie- afwijking prijselasu, prijselasti- prijselasti_ekoefficient regressie- citeit citeit citeitkoefficient 1958/1968 in 1967 in 1968-Alle boter,
alle perioden -0,139 ±0,015 -1,06 -1,50 -1,86(Verg. 1,Pg)

Verse boter,
perioden
zonder koel- -0,106 +0,019 -0,92 -1,12 -1,60huisboter
(Verg. 2,Pb)

Verse boter,
period en met
koelhuisboter -0,154 ±0,014 -1,58 -1,52 -2,03(verg. 3,Pb)

AIle boter,
jaarcijfers -2,376 ±0,736 -1,31 -2,00 -2,45(Verg. 5,~g)

Verse boter,
jaarcijfers -1,877 +0,470 -1,33 -1,66 -2,05(Verg. 6,Pb)

Het blijkt, dat de boterprijs steeds een duidelijke invloed heeft op de
boterkonsumptie. Bij de 4-wekelijkse perioden cijfers is de invloed
steeds signifikant bij een onbetrouwbaarheid (a) van 0,005, bij de jaar-
cijfers bij a = 0,05.

Opvallend is, dat de invloed van de boterprijs en dus de prijselastici-
teit in de period en zonder koelhuisboter kleiner is dan in perioden met
koelhuisboter. Voor de margarineprijs blijkt iets dergelijks te gelden. Dit
duidt mogeIijk op een toename van de prijsbewustheid bij de konsu-
ment, bij het verscJilijnen van koelhuisboter.
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Er kan niet worden gekonkludeerd, dat de lange termijn elasticiteit
telIlatisch groter of kleiner is dan die op korte termijn, hoewel de

~fers suggereren dat de prijselasticiteit (absoluut) bij de jaarcijfers
C~ter is. Hier moet de grotere onbetrouwbaarheid van de puntschat-
~ngen der regressiekoe£ficienten bij jaarcijfers in aanmerking worden

genomen.
De koelhuisboter is niet in bovenstaande tabel opgenomen. Uit tabel

4- blijkt, dat het bij koelhuisboter veel meer het prijsverschil met verse
boter dan de koelhuisboterprijs zelf is, die de konsumptie van koeIhuis-
boter verklaart.

De invloed van de koelhuisboter

Uit tabel 3 voIgt dat de koelhuisboter een regressiekoefficient van ca.
-0,8 heeft. Hieruit is af te Ieiden, dat in het .beschouwde tijdvak e1ke kg
koelhuisboter gemiddeld 0,8 kg verse boter uit de markt verdrongen
heeft.

De invloed van de margarineprijs

Bij de 4-weekse-periode cijfers heeft de margarineprijs vrijwel steeds
een signifikante (a =0,05) negatieve invioed op de boterkonsumptie, de
kruisprijselasticiteit is dus negatief. Dit wekt bij dergelijke substitutie-
produkten, als boter en margarine ten opzichte van elkaar zijn, verwon-
dering. Een zodanig geval, analoog aan de Giffen-case, verwacht men
slechts als de betreffende produkten een groot deel van het budget ab-
sorberen.

Nu bestaat er de opvatting ( (4), bIz. 56 e.v.), dat de konsument
een vast bedrag aan vetten uitgeeft. In deze visie is de negatieve kruis-
elasticiteit te verklaren: wordt het goedkoopste produkt (margarine)
duurder, dan kan men minder van het duurdere produkt (boter) ko-
pen, en omgekeerd. In dit Iicht gezien heeft boter dus het karakter van
een luxe artikel. Ais bovenstaande opvatting juist is, valt te verwachten,
dat het verband tussen margarinekonsumptie en margarineprijs posi-
tief is. 4) Uit de beschikbare gegevens voor het N.I.A.M.-pane1 (tot
1966) kan dit niet worden gekonkludeerd: er resulteerde niet een sig-
nifikant verband (a=O,lO).
Wel blijkt uit tabel 8 dat de totale uitgaven aan vet per hoofd aanzien-

4) Bijv. bij daling van de margarineprijs, zal men margarine substitueren door
boter. Weliswaar zal margarine dan misschien het nog weer goedkopere bak- en
braadvet vervangen, deze laatste invloed lijkt kwantitatief van weinig betekenis.

437



lijk konstanter zijn dan die aan de afzonderlijke vetsoorten, de variatie.
koefficient is voor het totaal veruit het laagst.

De trend

Voortdurend is er naast de invloed van andere faktoren een auton-;
me negatieve trend in het boterverbruik te konstateren. De regressie.
koefficient is ca. -0,02, de jaarlijkse teruggang is dus 0,26 kg/lOO per.
sonen, wat neerkomt op ongeveer 30 ton per jaar van de hele Nede-,
landse bevolking.

Deze teruggang moet waarschijnlijk worden verklaard uit veranderde
konsumptiegewoonten.

De seizoensinvloed

AIleen in het laatste deel van het jaar is de boterkonsumptie duide-
lijk afwijkend van die in de eerste 12 weken. (alleen dummy Ds is vrij-
wel steeds signifikant, a=0,05).
Ia het laatst van het jaar ligt de konsumptie / 100 personen per perio-
de n.l. 0,8 a 0,9 kg hoger. Deze hogere boterkonsumptie moet waar-
schijnlijk aan de feestdagen in de maand december worden toegeschre-
ven.5)

Het inkomen

Bij de budgetanalyse is voor elke beroepsgroep het verb and tussen in-
komen - als indicator hiervoor is het: Verbruik == totale konsumptieve
uitgaven genomen - en de boterkonsumptie nagegaan. Een moeilijkheid
hierbij is het kleine aantal inkomensklassen (n). Voor de verschillende
beroepsgroepen is de inkomenselasticiteit berekend, althans voorzover
er een signifikant verband tussen inkomen en boterkonsumptie is ge-
konstateerd. Daarna is de inkomenselasticiteit voor de gehele bevolking
berekend. Dit geschiedt door weging van de elasticiteit per beroeps-
groep met het verbruik in die groep. ( (5), pag. 155 e.v.). De resulte-
rende inkomenselasticiteit is 0,61 wanneer we als onbetrouwbaarheids-
drempel a == 0,10 nemen, en de niet signifikante regressiekoefficienten ==
nul stellen. Nemen we als drempel a == 0,05 dan is de inkomenselastici-
teit 0,49. De inkomenselasticiteit van de vraag naar boter is dus niet erg
groot en bedraagt 0,5 a 0,6.

Opvallend in tabel 7 zijn de verschillen in inkomenselasticiteit en in
konsumptie van boter/hoofd tussen de onderscheiden beroepsgroepen-

5) de panel dummy - D4 - is vrijwel nooit signifikant bij a = 0,05.

438

Geb
ruik

maken van de berekende inkomenselasticiteit oeor tijdreeksen

M.b.
v
. bovenberekende inkomenselasticiteit is bij de tijdreeksgegevens

oak een berekening gemaakt, waarbij uit de gegevens op jaarbasis de
'nkomensinvloed is geelimineerd. Het resultaat is, dat de regressiekoeffi-
~ient van de trend iets gestegen is, en dat de t-waarden (abs) iets om-
hoag zijn gegaan, de veranderingen zijn niet erg groot. Dit is bij deze
kleine inkomenselasticiteit niet verwonderlijk, de fout die wij hebben
gem

aakt
door bij de tijdreeksanalyse het inkomen als verklarende varia-

bele weg te laten zal dan ook niet groot zijn. Alleen zal de invloed van

de trend onderschat zijn.

6. Enkele toepassingen op het beleid
De met bovenstaande resultaten verkregen informatie over de vraag

naar boter in Nederland kan benut worden bij de formulering van het

beleid t.a.v. de afzet van boter in ons land.
In het algemeen is de opbrengst van de boter maximaal op het punt

van de vraagkurve naar de prijselasticiteit == -1.
We kunnen dit punt berekenen m.b.v. de bovengeschatte vergelijkin-
gen. We doen dit voor de eerste 12 weken van 1969 en gebruiken de
geschatte regressiekoe£ficienten van vergelijking (1). Deze vergelijking
is naar onze mening het meest geschikt, omdat zij betrekking heeft op
alle boter en berekend is uit gegevens over alle perioden uit het be-

schouwde tijdvak 1958/1968.
Voor Pm nemen we 43 (meest recente cijfer, in december 1968 door

het a.B.S. gemeten). Voor t nemen we 145 (voor de eerste 4_wekelijkse
periode in 1969 is t == 144). V oor de prijsindex van kosten voor le-
vensonderhoud is 135 genomen. Uit de geschatte vergelijking (1) volgt

nu: a == -0,139 P _ 0,216.32 - 0,021.145 + 0,138.1 + 36,426

Uit de voorwaarde Ep == - 1 voIgt:
a == + 0,139 P

De resulterende P == 95: dit is P(reeel), \!lus P (nomimaal) == 129.
M.a.w. het punt waar Ep == -1 ligt voor de eerste 12 weken van 1969
bij een boterprijs van f 1,29/250 gr. Voor de rest van 1969 zal deze
prijs iets varieren o.i.v. seizoensinvloeden. Globaal zal de optimale bo-

terprijs voor 1969 f 1,30 zijn.

Opmerkingen:
Bovengenoemde boterprijs wordt optimaal genoemd in die zin dat

bij deze prijs de opbrengst van de boter af detailhandel maximaal is.
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In hoeverre dit ook voor de opbrengst af fabriek geldt, hangt af van
het gedrag van de marge.
- AIleen in de thans bestaande situatie van overschotten is het voos,
delig in het punt van de vraagkurve te gaan zitten, waar de prijselasti.
citeit -1 is. Kunnen we de boterproduktie naar believen varieren, dan
zullen we ook rekening moeten houden met de marginale produktie.
kosten en zal er een hogere optimale prijs zijn.
- Er is hier alleen gekeken naar de afzetzijde, De boterprijs bepaalt
echter ook een stuk van het inkomen van de boer. Op dit aspekt waa-,
bij de hele melkprijspolitiek aan de orde zou moeten komen, wordr
hier niet ingegaan.
- De bovenberekende optimale prijs geldt alleen in de ceteris paribus
situatie. Indien de margarineprijs b.v. ook zou veranderen, zou er een
verschuiving in het optimum optreden.

Ais onze berekeningen juist zijn kan worden gekonkludeerd dat de
huidige boterprijs (ca. f 1,75) een minder dan de maximaal mogelijke
opbrengst voor de boter bewerkstelligt. Het plan Mansholt beoogt de
boterprijs met ca. 56 ct./250 gr. te doen dalen. De boterprijs in Neder-
land zou dan plm. f 1,20 worden. Dit is lager dan de berekende opti-
male prijs, maar als we de voorraadkosten van de nu opgeslagen boter
ook in ogenschouw nemen, mag de prijs ook iets lager zijn. Voor Ne-
derland komt de "Mansholt-prijs" dus redelijk in de richting van de
maximale opbrengst van de boter.

De koelhuisboter

In het verleden heeft 1 kg koelhuisboter gerniddeld 0,8 kg verse boter
uit de markt verdrongen. Ais we aannemen, dat deze mate van substi-
tutie ook nu geldt, dan moet Pk > 0,8 Ph zijn, wil een koelhuisboter-
aktie een positief financieel resultaat opleveren. Bij de meest recente
koelhuisbotercampagne is de prijs van koelhuisboter ca. f 1,20 terwijl
die van verse boter ca. f 1,75 is. Hier is.aan de bovenstaande voorwaar-
de kennelijk niet voldaan.

De margarineprijs

Aangezien de kruisprijselasticiteit van margarine met betrekking tot
de boterkonsumptie negatief is, zoals boven is gekonstateerd, zal de
eventuele prijsverhoging van margarine als gevolg van duurdere grond-
stoffen de boterproducenten niet tot voordeel strekken. De vraag naar
boter zal erdoor eerder in negatieve dan in positieve zin beinvloed wor-
den.
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s,trJenvatting
De rn

eest
in het oog springende resultaten van bovenstaand onder-

zaek zijn: h .. I ... d b_ de oge prijse astlcltelt van e vraag naar oter:
in 1967: -1,50, in 1968: -1,86
de negatieve kruisprijselasticiteit van margarine
de grote mate waarin koelhuisboter verse boter ver-

vangt:in de beschouwde peri ode verving 1 kg koelhuisboter ge-

middeld 0,8 kg verse boter
_ de geringe inkomenselasticiteit van de vraag naar boter:

0,5 a 0,6

Slota pmerking
Gaa

rne
wi! ik op deze plaats mijn dank uitspreken jegens het Produkt-

schap voo
r

Zuivel voor hun medewerking. Zonder de door hen beschik-
baar gestelde N.I.A.M. cijfers was dit onderzoek niet mogelijk geweest.

Litifatuurverwijzingen

1) J. Durbin en G. S. Watson: "Testing for serial correlation in least square

regressions", Biometrica 1950, 1951.
.) J. Johnston: "Econometric Methods", 1963.
8) Nationaal Budgetonderzoek 1963/1965, deel 1 t/m 9, C.B.S. 1968.
') M. Hesse: "Die Elastizitaten der mengenmassigen Nachfrage nach Milch und
Milcherzeugnissen in der Bundesrepublik Deutschland". Agrarwirtschaft, Sonder-

heft 24, 1967.6) Oskar Lange: "Introduction to econometrics", 1957.
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TabeJ 1
Vergelijking (1)
AIle perioden n :: 128

P -0 160 +0 ()1 1 1 A r\''S} ,_

Pm -0,277 ±0,064 _ 4,33
t -0,018 ±0,005 _ 3,48
Dl -0,051 ±0,298 _ 0,17
D2 -0,640 ±0,298 _ 2,15
Da +0,942 ±0,177 + 3,21
D4 -0,429 ±0,374 _ 1,15
const. 40.836
R2 == 0,821
d (Durbin-Watson) :: 0,761
Ct == 13,546
Pg = 103,45
*toetsingsgrootheid bij toets van Student
T.a.v. signifikantie:

:: niet signifikant bij
== signifikant bij a ==
== signifikant bij a ::
== signifikant bij a ==

+
++
+++

variabele
.•..•~:Ess~]••••,.,Id

"E eo J, .~
oSj'~:~t'd' fIl (.)

~ moo-(

c:~~~
oS ••• bO'o~(Ij~...::.a

Afhankelijk variabele: Ct

a = 0,10
0,10
0,05
0,005

Na transfonnatie vanwege autokorrelatie:

variabele

Pg
Pm
t

Dl
D2
Da
Di
const,

.•..•

.~:~
'" u~S
~:8
e,.,ld

-0,139
-0,216
-0,021

0,309
0,037
0,963
0,138

36.426

*~
"E

1
.~
~
S
.§
'"

*.,
"E

1
- 9,47
- 2,41
- 2,57

1,14
0,12
3,40
0,23

tabe1 2

Vergelijking (2)

Niet_koelhuisboter perioden n = 72 Afhankelijk variabele Cb

~bOb.5
.~c: * c:

.~:~ ., oS

variabele ~.S·U1:u -0 g'" u •..."'.~ ~~~~ oS~~
6D~ ~.~~~ oS

.~t;~ e~ ~~,.,Id •..

Pb -0,135 +0,014 - 9,32 +++

Pm -0,178 ±0,081 - 2,21 .++ R2 == 0,740

-0,010 +0,006 - 1,49 + d = 0,727

01 -0,016 +0,582 - 0,03 - Cb = 12,35

02 -0,146 +0,546 0,27 - Ph = 107,63

03 1,275 +0,555 2,30 ++

m -0,646 +0,518 - 1,25

const. 33,489

-,-.. -~'1'.v't + + +
+++
+++

+++
+++

o •••

"E bO ~ .E
fJ .Eh;:o-o~ fIl •••••

~:~~~......••~ 8
(l)ct;jI-4..!4

±0,015
±0,089
±0,008
±0,271
±0,309
±0,283
±0,602

.~c
oS-"l

~
.~

Na 2 transfonnaties:

o ••••• .~c ] eo J,.5 * c:.~:~ ~ oSvariabele .S ·...•:0 -0 tt!~S ..: ~.~ •...
~:~ ~;:= ~ :~6D:8 r3 \)0'8 ~~..: '" ~ •... ..: .!.

'"

Pb -0,106 +0,019 - 5,58 +++
Pm -0,049 +0,118 - 0,42 - R2 = 0,449
t -0,021 +0,015 - 1,42 + d = 2,025
Dl 0,128 +0,425 0,30
D2 0,499 +0,470 1,06
D3 0,821 +0,431 1,91 ++
D:I 1,407 +0,847 1,68 ++
Const. 25,821
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+++
++
++ R2 =

d ==
0,584
1,961

+++
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Koelhuisboterperioden n = 56 Afhankelijk variabele: Cb

Tabel3

Vergelijking (3)

variabele
~bO~.5 .~•..

* c.~:§ ., oSoS C::.~:" '"8 ..>4
'" u oS 3l ~.~~;.::: ~:~~:= oS ~•..- oS .§,bO:8 fl bO:" ~•.•.•., 0~..>4 0I'l~5-oI~ •.. '"

-0,812 +0,033 -23,90 +++
-0,154 +0,014 -10,91 +++ R% = 0,970
-0,439 +0,081 - 5,41 +++ d = 1,515
-0,034 +0,006 - 5,37 +++ Cb = 10,09

0,286 ±0,242 1,18 - Ib= 103,7
1,379 +0,692 1,99 ++
0,697 ±0,220 3,16 +++
0,291 ±0,375 0,77

46,852

CkIb
Pm
t

D1
D2
Ds
D4
const.

Tabe14

Vergelijking (4)

Perioden met Ck > 20 n = 26 Afhankelijk variabele: Ck

variabele

Tabel 5

Vergelijking (5)

Jaarcijfers---
variabele

n == 10

•..~4,):Q.l
';;;1 '0"'.M., .....
~~~..>4

Afhankelijk variabele: Ct

. •..
~ bI) ~.~
~.S·~:o

rTj~ ~~
C::'~ tDi'41
~':a~]

*.,
l
!

.,
',p

]

~
'"--

Pit

Pm
t

const.

-2,376
-3,896
-2,807
575,468

±0,736
±3,180
±3,384

- 3,23
- 1,23
- 0,83

++ Rll =
d =
Ct =
p=Q

0,855
2,552
184,5
100,3

Tabel6

Ve~gelijking (6 )

Jaarcijfers n = 10 Afhankelijk variabele: Cb

variabele

•..
.~:§
'" u~;;::
~~~..>4

,j eo I 1:••• c:: ., • .,~ ..-!·~:o
""d~~:':::
fa'~ ~i'41
~~ GJ 0
Vl~~~

*.,

1
.:!!
§
td
:~

.~ Ok

.!a:~
. •..

* C'"8 bO ~ .5 ., es Ph
'" u ~.5·~:o '"8 ~~~ ~~ rJ'l •••••

~ Pm
.....,u '+-4 .~tD~ ;'~~~ ~~..>4 ~~~..¥1 •.. '<i!

t

-0,087 ±0,075 - 1,15 - const.
0,176 +0,032 + 5,48 +++ R2 = 0,870

-0,614 +0,240 - 2,55 ++ d = 1,333
-0,041 +0,013 - 3,10 +++
-0,873 +0,630 - 1,38 +
-0,613 +0,418 - 1,47 +
36,429

Pk
Pv
Pm
t

Dl
Ds
const.
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-0,572
-1,877
~1,749
-1,337
439,265

+0~170
+0,470

±2,127
±2,149

- 3,37
- 3,99
- 0,82
- 0,62

++
++

R2 =

d =
Cb=
Ib=

0,821
2,7
151,1
106,9
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Tabe17

Beroepsgroep A B C D E ----F----Hoofd, hand-, landarbeiders 1,672 9 0,51 5,17 +++ 1.02Zelfstandigen (niet boeren) 3,384 9 0,24 2,56 ++ 0,35Baeren 6,317 7 1,14 1,75 + 0,54Niet-werkenden < 65 jaar 1,365 5 0,18 2,00 + 0,42.Niet-werkenden > 65 jaar 3,514 7 0,02 0,11Alleenstaanden 6,055 6 -0,14 -0,96

Kolom A: gemiddelde hoterkonsumptie per hoofd/jaar
Kolom B: aantal inkomenskategorieen (n)
Kolom C: regressiecoefficient 'Yl
Kolom D: t-waarde
Kolom E: signifikantie
Kolom F: gemiddelde inkomenselasticiteit

(kg)

Tabe18

Totale uitgaven/hoofd aan onderscheiden vetten (reeel}:

margarine boter cons. olien, vetten totaal
bak- braadvet

1958 26,51 7,35 1,54 35,401959 27,92 7,08 1,78 36,781960 27,34 6,84 1,98 36,161961 26,08 8,39 1,92 36,391962 23,99 8,09 2,12 34,201963 23,05 7,93 2,35 33,331964 23,36 7,19 2,99 33,541965 24,92 6,76 3,10 34,78
variatie
eft. 0,072 0,081 0,147 0,037

Bran:

Cijfers van margarine en hoter: N.I.A.M.-panel
Cijfers van cons. olien, bak- en braadvet: berekend uit maand-
statistiek van de binnenlandse handel van het C.B.S., december

1968, blz. 655
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TMUEFPOLITIEK EN DE INPUT - OUTPUT RELATIES
IN DE INTERNATIONALE HANDEL

door

DRS.H.A.A. M.THOBEN

Inleiding

Bi" de traditionele analyse van de gevolgen van tariefheffing op
~ .. de I . al h dl .lizen en volumina in e internation e an e, gaat men er vanwt,

~n~alleen protektie bestaat ten opzichte van de uiteindelijke consump-
.a oederen. Daarbij wordt tevens verondersteld dat deze consumptie-

U;:deren rechtstreeks uit de elementaire produktiefaktoren kapitaal en
grbeid worden gefabriceerd. M.a.w. men gaat uit van een vertikaal ge-
~ntegreerde produktie. Sinds echter de Canadees Barber in 1955 het
onderscheid maakte tussen het nominale invoerrecht en wat hij noem-
de: "the tariffs effective level" 1), is in de daarna ontwikkelde "theory
of the effective rate of protection on value added" 2), de aandacht ge-
vestigd op de protektie die er bestaat ten opzichte van het buitenlandse
produktieproces, waarin het betreffende goed wordt voortgebracht.
Hierbij gaat men uit van de meer realistische veronderstelling dat het
finale goed pas na een produktieweg van een aantal onderscheiden, dus
niet vertikaal geintegreerde bewerkingsfasen uit de oorspronkelijke pro-
duktiefaktoren wordt voortgebracht. Volgens deze redenering kunnen
we dan b.v. naast de eindprodukten ook halffabrikaten en grondstoffen
onderscheiden, die ais zodanig internationaal verhandeld worden, om
vervolgens weer verder te worden bewerkt. Voornoemde theorie beperkt
zich evenwel aUeen tot de prijsaspekten van de tariefheffing en con-
centreert zich met name op het verschijnsel van de escalatie van ta-
rieven met de bewerkingsgraad van het produktieproces.

Aan de samenhang tussen de goederen in de opeenvolgende pro-
duktiefasen, de fysieke input-output relaties, zitten echter ook belang-
rijke volumeaspekten vast. Dit vioeit voort uit het feit, dat de produk-

1) C. L. Barber, Canadian Tariff Policy, the Canadian Journal of Economics
and Political Science, November 1955, pg. 523.
2) Enkele recente publikaties op het gebied van de "theorie van de effektieve
protektie" zijn: H. G. Johnson, The theory of tariff structure, with special refe-
rence to World Trade and Development,Trade and Development, Geneva 1965;
W. M. Gorden, The Structure of a Tariff System and the effective protective
rate, The Journal of Political Economy, June 1966; H. Bachmann, Zollpolitik
und Entwicklungslander, 1965; B. Balassa, The impact of the Industrial Coun-
tries' Tariff Structure on their imports of manufactures from less-developed
Areas, Economica, November 1967.
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