
 

 

 University of Groningen

Cereal trade in developing countries
Ruijs, Adrianus Johannes Wilhelmus

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2002

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Ruijs, A. J. W. (2002). Cereal trade in developing countries: a stochastic equilibrium analysis of market
liberalisation and institutional changes in Burkina Faso. [Thesis fully internal (DIV), University of
Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/0b30f824-c8c4-49a8-805e-be75602a74fc


Samenvatting (Dutch Summary)

In Burkina Faso is, zoals in veel andere ontwikkelingslanden, het goed functio-
neren van voedselmarkten een essentiële voorwaarde om voedselzekerheid te
bereiken. Ondanks de recente liberalisering van de voedselmarkten en een in-
perking van de rol van de overheid wordt graanhandel in veel ontwikkelings-
landen nog belemmerd door een groot aantal institutionele problemen. Deze
problemen behelzen het ontbreken of slecht functioneren van een breed scala
aan maatregelen, wetten, instanties en normen die handel zouden moeten onder-
steunen.

Dit proefschrift heeft twee doelstellingen. De eerste is het op een gede-
tailleerde en kwantitatief onderbouwde manier inzichtelijk maken wat de effec-
ten zijn van marktliberalisering en institutionele veranderingen op graanhandel
en graanprijzen in ontwikkelingslanden. De tweede doelstelling is een wiskun-
dig model te ontwikkelen waarmee de effecten van veranderende handelskosten
en marktinstituties op graanhandel en graanprijzen in ontwikkelingslanden
kwantitatief kunnen worden geanalyseerd. Ten einde deze doelstellingen te
bereiken worden de volgende drie onderzoeksvragen geformuleerd.
1. Hoe kunnen institutionele veranderingen tot lagere transactiekosten leiden

en hoe beïnvloeden ze de organisatie van markttransacties in Burkina Faso?
2. Welke wiskundige formulering, aannames en elementen zijn geschikt voor

een modelmatige analyse van de effecten van veranderende handelskosten
en marktinstituties op graanhandel in Burkina Faso?

3. Wat is het kwantitatieve effect van veranderingen van marktinstituties op
graanhandel en graanprijzen in Burkina Faso?

Deze vragen worden beantwoord in respectievelijk Deel I, II en III van dit
proefschrift.

Deel I. Graanhandel en Handelskosten

In dit deel wordt geanalyseerd hoe marktinstituties de handelskosten en de or-
ganisatie van transacties op de graanmarkt van Burkina Faso beïnvloeden. Om
te bepalen uit welke elementen de handelskosten bestaan wordt de marktkanaal
benadering toegepast. De hoogte van de kosten hangt af van het aantal interme-
diairs dat er voor zorgt dat consumenten het geproduceerde graan kunnen ko-
pen, wat betekent dat ze per marktkanaal verschillen. Handelskosten bestaan uit
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transport-, opslag-, en transactiekosten. De transactiekosten omvatten kosten
voor onderhandeling en het verzamelen van informatie (bijvoorbeeld over
marktcondities en het gedrag van werknemers) en vormen 5% tot 14% van de
consumentenprijs. Daarnaast vormen de transportkosten 5% tot 20% en de op-
slagkosten 6% tot 9% van de consumentenprijs.

Om te onderzoeken hoe institutionele ontwikkelingen de organisatie
van transacties beïnvloeden, wordt de institutionele economische theorie ge-
bruikt. Veel problemen op de graanmarkt in Burkina Faso zijn gerelateerd aan
institutionele problemen zoals gedateerde marktinformatie, de slechte staat van
de communicatie- en wegeninfrastructuur, niet-transparante marktregelgeving,
slechte organisatie, ontoegankelijke kapitaalmarkten en lage opleidingsniveaus.
De toestand van de marktinstituties heeft invloed op de aard van transacties.
Deze kunnen worden beschreven aan de hand van drie karakteristieken: de fre-
quentie van transacties, de onzekerheid in transacties en het specifieke karakter
van de voor de transacties benodigde middelen (d.w.z. of bijvoorbeeld voor-
raadschuren, handelsvaardigheden en kennis ook voor andere doelen te gebrui-
ken zijn). Deze karakteristieken beïnvloeden de handelskosten. Met name trans-
actiekosten kunnen hoog zijn door de vele onzekerheden als gevolg van slecht
functionerende instituties. Zo zetten groothandelaren kostbare netwerken op van
opkopers die de lokale marktcondities kennen omdat informatie over handels-
mogelijkheden moeilijk te verkrijgen is; sturen groothandelaren vaak minder
gekwalificeerde maar betrouwbare kennissen naar verafgelegen gebieden, in
plaats van gekwalificeerde maar moeilijk te controleren onbekenden, omdat
transportdiensten en communicatiemiddelen vaak duur of afwezig zijn; en
wordt de intrede van nieuwe handelaren op de markt belemmerd door niet-
transparante marktregelgeving. Veel van de onzekerheden en bijbehorende
kosten zijn gerelateerd aan een tekort aan informatie over handelsmogelijkhe-
den in de toekomst en in andere regio�s. Vooral prijsonzekerheid wordt vaak
genoemd als een belangrijke belemmerende factor van graanhandel in Burkina
Faso. Om de problemen tegen te gaan, investeren groothandelaren in lange ter-
mijn relaties met handelaren in verafgelegen regio�s of zijn relaties tussen
groothandelaren en hun werknemers gebaseerd op familiebanden. In deze rela-
ties kan men elkaar meer vertrouwen, kan informatie eenvoudiger worden ver-
spreid en is het gemakkelijker om afspraken af te dwingen.
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Gebruik makende van de hierboven genoemde elementen, kan voor een
aantal scenario�s van institutionele veranderingen, die vaak onderdeel zijn van
marktliberalisering, worden beschreven hoe ze doorwerken op de handelskosten
en de organisatie van transacties op de graanmarkt in Burkina Faso. Deze scena-
rio�s betreffen verbeteringen in respectievelijk informatiediensten, infrastruc-
tuur, graanproductie, inkomens, marktefficiency en kredietfaciliteiten en de
invloed die de vernieuwing van de nationale veiligheidsvoorraad heeft op
graanhandel. In deel III worden de effecten van deze scenario�s op graanprijzen,
graanhandel en het gedrag van de marktagenten geanalyseerd.

Deel II. Het Modelleren van Graanhandel

In dit deel wordt een wiskundig model ontwikkeld waarmee de impact van de in
Deel I geformuleerde scenario�s kwantitatief kan worden geanalyseerd. Centraal
in dit model staat de interactie tussen de verschillende actoren op de markt:
producenten, consumenten en handelaren. Vooral het verkoopgedrag van de
graanproducenten en de transport- en opslagbeslissingen van graanhandelaren
bij onzekerheid over toekomstige prijzen zijn belangrijke elementen.

Het model is gebaseerd op het �spatial price equilibrium� model, ont-
wikkeld door Samuelson (1952) en Takayama en Judge (1971). Hierin wordt
een semi-welvaartsfunctie gemaximaliseerd onder de voorwaarde dat de markt
in evenwicht is, d.w.z. dat het aanbod gelijk is aan de vraag. In dit proefschrift
wordt dit model op twee punten uitgebreid. Ten eerste wordt het gedrag van de
handelaren expliciet in beschouwing genomen. Volgens Takayama en Judge
beschrijft hun model, waarin alleen het gedrag van producenten en consumenten
wordt beschouwd, op een accurate manier de vorming van marktprijzen. Naar
mijn mening kan het proces van prijsvorming nauwkeuriger worden beschreven
door ook het gedrag van handelaren er in te betrekken. De markt is in evenwicht
omdat de handelaren niet meer graan kopen van de producenten dan ze kunnen
verkopen aan de consumenten. Bovendien volgt uit het winstmaximaliserende
gedrag van de handelaren dat, op een perfecte, competitieve markt, het verschil
tussen de prijs die een consument betaalt en de prijs die een producent ontvangt,
gelijk is aan de kosten die gemaakt zijn op de markt. Een tweede uitbreiding
betreft het opnemen van onzekerheid over prijsontwikkelingen. Modellering
van het gedrag van de individuele producenten en handelaren verandert aan-
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zienlijk als toekomstige prijzen onzeker zijn. Dit heeft belangrijke consequen-
ties voor het evenwichtsmodel, dat gebaseerd is op specificaties van het gedrag
van de individuele marktagenten.

In dit proefschrift wordt een stochastisch, méérperiode, ruimtelijk
evenwichtsmodel opgezet, dat het aan- en verkoop gedrag van de marktagenten
en het prijsvormingsproces op de graanmarkt in Burkina Faso weergeeft voor
een situatie waarin toekomstige prijzen onzeker zijn. Een jaar, gemeten van de
ene oogst tot de volgende, wordt verdeeld in vier perioden van drie maanden en
Burkina Faso wordt opgesplitst in twaalf regio�s. Voor de consumenten wordt
aangenomen dat hun aankoopgedrag kan worden beschreven met behulp van
vraagfuncties. Deze geven de vraagniveaus waarbij het nut van graanconsump-
tie optimaal is, als functie van de graanprijs. Om producentengedrag te be-
schrijven worden niet de standaard winstmaximaliserende aanbodfuncties afge-
leid. Gebaseerd op een gedetailleerde analyse van het aanbodgedrag van de
graanproducenten in Burkina Faso, wordt aangenomen dat ze een deel van hun
oogst zelf consumeren en de rest verkopen, waarbij in iedere periode een deel
verkocht moet worden. Toekomstige prijzen zijn een stochastische factor voor
de producenten. In ieder periode besluiten ze die hoeveelheid te verkopen waar-
voor de verwachte netto opbrengsten voor de rest van het jaar maximaal zijn.
De handelaren, tenslotte, beslissen in iedere periode over de hoeveelheid graan
die ze aankopen, verkopen, transporteren naar andere regio�s en opslaan. Ook
voor hen zijn toekomstige prijzen een stochastische factor. Ze kiezen de strate-
gie met de maximale verwachte netto opbrengsten.

De modellen die het optimale gedrag van ieder van de individuele acto-
ren beschrijven, worden gecombineerd in één model. Het resulterende even-
wichtsmodel bepaalt simultaan de verhandelde hoeveelheden voor iedere indi-
viduele marktagent en de prijzen waarvoor de markt in evenwicht is. Er wordt
bewezen dat de resultaten van het evenwichtsmodel gelijk zijn aan de som van
de optimale verhandelde hoeveelheden van de individuele marktagenten bij de
evenwichtsprijzen. Daarnaast wordt bewezen dat op een competitieve markt het
verschil tussen de optimale consumenten- en producentenprijzen in een bepaal-
de periode gelijk is aan de kosten die de handelaren maken. Dit resultaat toont
aan dat de interactie tussen de individuele producenten, consumenten en han-
delaren, die allen hun eigen doelen nastreven, leidt tot marktprijzen en verhan-
delde hoeveelheden die optimaal zijn voor allen en die, onder gelijkblijvende
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condities, niet voor één persoon kunnen worden verbeterd zonder anderen te
schaden. Met andere woorden, de oplossing van het evenwichtsmodel is Pareto
optimaal.

Deel III. Effecten van Liberaliseringsbeleid op Graanhandel

In dit deel wordt, met behulp van het in Deel II opgezette model, onderzocht
wat de invloed is van de in Deel I geformuleerde scenario�s op graanhandel en
graanprijzen. Uit de analyses blijkt, ten eerste, dat transport gestimuleerd wordt
als verbeteringen in de infrastructuur van wegen en communicatiemiddelen
leiden tot lagere transportkosten. De directe effecten op de getransporteerde
hoeveelheid graan als gevolg van een daling van de kosten van transport tussen
de belangrijkste steden in de verschillende regio�s, zijn echter aanzienlijk klei-
ner dan de effecten die hier dikwijls aan worden toegeschreven (zie bijv.
Worldbank, 1994, 2000b). Graanprijzen en transportstromen veranderen met
slechts een klein percentage. Veranderingen kunnen niet groot zijn omdat
slechts een beperkt deel van de prijzen bestaat uit transportkosten. Verder rea-
geert het aanbod nauwelijks op kleine prijsveranderingen, waardoor er nauwe-
lijks kan worden voldaan aan extra vraag. Door een daling van de transportkos-
ten zullen de prijzen licht dalen in de importerende regio�s en licht stijgen in de
exporterende regio�s. Het effect zal meer uitgesproken zijn als infrastructurele
verbeteringen (m.n. rurale wegen, telefoon, fax) ook leiden tot lagere transactie-
kosten. In dat geval tonen de modelresultaten aan dat iedereen profiteert. Han-
delaren kunnen hogere prijzen bieden aan de producenten, lagere prijzen vragen
aan de consumenten en grotere hoeveelheden verhandelen. Een opmerkelijk
resultaat is dat het asfalteren van specifieke routes onvoorziene effecten kan
hebben op transportstromen van en naar verafgelegen gebieden. Graanprijzen in
de tekortgebieden langs de geasfalteerde weg zullen dalen en getransporteerde
hoeveelheden over deze weg zullen enigszins stijgen. De handelaren zullen
echter minder transporteren naar de andere tekortgebieden, waar de prijzen
dientengevolge zullen stijgen. Bovendien zullen groothandelaren eerder geneigd
zijn om te kopen in de gebieden van waaruit transport goedkoper is. Het gevolg
kan zijn dat producenten in de overschotgebieden die niet langs de geasfalteerde
weg liggen hun concurrentiepositie verliezen.
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Ten tweede wordt aangetoond dat graanprijzen zullen dalen en dat
graanconsumptie zal stijgen als de productie stijgt. Een onverwacht effect is dat,
ondanks het hogere aanbod, een stijging van de productie kan leiden tot een
daling van de netto opbrengsten voor de producenten als de productiekosten niet
dalen. Als productieverbeteringen geconcentreerd zijn in slechts enkele gebie-
den, dan tonen de resultaten aan dat in de meeste van deze gebieden de prijzen
met ongeveer hetzelfde percentage dalen als in de andere gebieden. Door de
prijsdaling kan het aanbod in sommige afgelegen regio�s echter minder stijgen
dan de productie. De handelaren in die regio�s kunnen graan uit andere regio�s
goedkoper verkopen dan het graan uit de regio zelf. Evenzo is het mogelijk dat
transport vanuit deze regio�s niet kan concurreren met transport vanuit andere,
goedkopere regio�s. Ook tonen de resultaten aan, dat een hoger aanbod in één
regio leidt tot hogere consumptie in het gehele land. Een interessant resultaat is
dat overschotten groot kunnen zijn en prijzen aan het eind van het jaar sterk
kunnen dalen, als een stijging van de productie niet hand in hand gaat met een
aanpassing van de prijsverwachtingen. Vooral in het geval van een slechte oogst
is informatie over de verwachte prijsveranderingen belangrijk. Mogelijkerwijs
is het aanbod in de eerste perioden te hoog, wat aan het einde van het seizoen
resulteert in torenhoge prijzen en een groot tekort.

Ten derde wordt aangetoond dat een stijging van het consumentenin-
komen slechts een beperkt effect heeft op de vraag naar graan. Vanwege de
aanbod-inelasticiteit kan het aanbod nauwelijks toenemen als de vraag groter
wordt; de prijs zal echter scherp stijgen. Alleen als hogere prijzen resulteren in
meer aanbod, zullen hogere inkomens leiden tot meer consumptie. Ook in dit
geval is toegang tot correcte informatie over veranderingen in de vraag en de
effecten hiervan op de prijzen uitermate belangrijk. Door inadequate informatie
kunnen prijzen aan het eind van het seizoen scherp stijgen, wat zelfs kan resul-
teren in minder consumptie, ondanks het hogere inkomen. Als gevolg van een
toename van de inkomens van specifieke groepen consumenten door bepaalde
economische ontwikkelingen stijgen de prijzen in alle regio�s en zal, voor de
consumenten van wie het inkomen stijgt, de vraag toenemen. De vraag van de
overige consumenten zal echter dalen. Deze nadelige gevolgen moeten niet
worden verwaarloosd bij het promoten van economische ontwikkelingen, vooral
als deze de armsten raken.
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De vierde analyse beschouwt het effect van beter onderwijs en meer
training en van een grotere naleving van wetten en regels die betrekking hebben
op graanhandel, waardoor transport-, opslag- en transactiekosten kunnen dalen.
De resultaten tonen aan dat dergelijke verbeteringen leiden tot meer transport en
opslag en een hogere consumptie in de tekortgebieden. Minder getrainde han-
delaren kunnen hun concurrentiepositie verliezen aan beter getrainde nieuwko-
mers en de positie van de afgelegen overschotgebieden kan verbeteren. Een
belangrijk resultaat is tevens dat het opzetten van meer boerencoöperaties waar
handelaren hun graan van kunnen kopen, kan leiden tot een aanzienlijke stijging
van de winsten van zowel boeren als handelaren. Kosten en risico�s van hande-
laren kunnen in dat geval aanzienlijk afnemen en tevens krijgen boeren een
betere onderhandelingspositie. Dit betekent dat een daling van de prijzen samen
kan gaan met winststijging en een meer gelijke verdeling van het aanbod over
het jaar.

Ten vijfde kan worden geconcludeerd dat informatie over prijsontwik-
kelingen van groot belang is. Betere informatieverstrekking kan resulteren in
adequatere prijsverwachtingen, waardoor handelaren minder risico lopen om
verkeerde beslissingen te nemen en hun agenten gemakkelijker kunnen contro-
leren. Tevens zal dit producenten en kleine handelaren een betere onderhande-
lingspositie opleveren. Als handelaren en producenten onjuiste verwachtingen
hebben, dan verkopen zij mogelijkerwijs teveel gedurende de eerste perioden,
wat leidt tot een tekort en hoge graanprijzen aan het einde van het jaar. Als bete-
re informatie voorhanden is, zal graan meer gespreid over het jaar worden aan-
geboden en zullen prijsontwikkelingen binnen een jaar geleidelijker verlopen.
Verder zal transport efficiënter worden georganiseerd en zullen de producenten
het graan opslaan, omdat zij goedkoper kunnen opslaan dan de handelaren. De-
ze veranderingen zijn nadelig voor transportbedrijven die hun markt zien krim-
pen en voor handelaren die veel geïnvesteerd hebben in het opzetten van han-
delsnetwerken.

Een relevant, zesde resultaat is dat de concurrentie toeneemt als de toe-
gankelijkheid en beschikbaarheid van krediet toenemen. Handelaren kunnen
excessieve winsten behalen als er niet genoeg kapitaal beschikbaar is om nieu-
we bedrijven te financieren. Hierdoor kunnen ze het zich veroorloven lage prij-
zen te bieden aan de producenten en hoge prijzen te vragen van de consumen-
ten. Verder zullen transport en opslag niet noodzakelijkerwijs door de meest
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efficiënte handelaren worden uitgevoerd. Als meer krediet beschikbaar is zal er
meer graan worden aangeboden, geconsumeerd, verhandeld en getransporteerd
en zullen prijzen op eerlijker wijze tot stand komen. Vooral de afgelegen gebie-
den zullen profiteren van de toegenomen concurrentie.

Tenslotte wijzen de analyses erop dat de jaarlijkse vernieuwing van een
deel van de nationale veiligheidsvoorraad door SONAGESS, de organisatie die
de nationale veiligheidsvoorraad beheert, de markt niet verstoort. Dit in tegen-
stelling tot wat eerdere studies hebben aangegeven. De aankopen door SONA-
GESS in de overschotgebieden en de verkopen in de tekortgebieden hebben
slechts een marginaal effect op de prijzen. De vraag naar graan in de tekortge-
bieden wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid van SONAGESS.

De resultaten en conclusies van de in dit proefschrift uitgevoerde analyses bren-
gen duidelijk de effecten van een aantal belangrijke institutionele problemen
onder de aandacht. Een van de bijdragen van dit proefschrift is, dat het de nuan-
ces aangeeft van de manier waarop institutionele veranderingen inwerken op
graanprijzen en graanhandel en hoe deze de relaties tussen de marktagenten
kunnen beïnvloeden. Voor individuele producenten of handelaren is niet het
totale effect van veranderingen van belang, maar gaat het om de gevolgen voor
hun persoonlijke situatie. Marktagenten die worden benadeeld door bepaalde
veranderingen, kunnen deze veranderingen tegenwerken of zelfs blokkeren.
Markten kunnen efficiënter worden verbeterd als potentiële problemen op voor-
hand duidelijk zijn.

Hoewel het in beschouwing nemen van het stochastische karakter van
toekomstige prijzen een aanzienlijk complexere analyse heeft opgeleverd, blijkt
het een belangrijke uitbreiding te zijn geweest die heeft geresulteerd in een
aantal relevante conclusies. Zonder de gebruikte evenwichtsmodellen zouden
niet zulke genuanceerde resultaten kunnen worden verkregen. Zonder de in-
zichten die deze modellen verschaffen over de interactie tussen de marktagen-
ten, zou het moeilijk zijn geweest om bepaalde resultaten overtuigend te kunnen
uitleggen. Negatieve effecten van ogenschijnlijk positieve veranderingen wor-
den gemakkelijk over het hoofd gezien in meer algemene analyses. Slechts door
gebruik te maken van een instrument dat de interactie tussen de marktagenten
weergeeft, kan de complexiteit van graanhandel op een geïntegreerde manier
worden onderzocht.




