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Efficiency (Efficiëntie)

 Efficiency (doelmatigheid) is de mate van gebruik van

middelen om een bepaald doel te bereiken (effectiviteit
of doeltreffendheid)

 Economische efficiency is de situatie waarin er niets kan
worden verbeterd zonder dat wat anders daar onder
lijdt.

● Allocatieve (Pareto) efficiency: vergroten van

welvaart van de een kan niet zonder inleveren door
een ander

● Productieve / technische efficiency: geen extra

productie (output) mogelijk zonder extra
productiemiddelen (inputs): laagste gemiddelde
totale kosten (en dus optimale schaalgrootte)
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Efficiency is een drijvende kracht

 Goederen en diensten worden zo efficiënt mogelijk
geproduceerd

 Organisatievormen incl. ketens worden vormgegeven op
basis van efficiency (doen we iets via coöperaties,
contract, daghandel, outsourcen of in eigen bedrijf?)

 Overheidsmaatregelen worden in beleidsevaluaties

beoordeeld op effectiviteit (doeltreffend) en efficiency
(doelmatigheid).

Drijvende krachten van efficiency:

 Innovatie
 Specialisatie, o.a. door handel (marktwerking)
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Een formule

Boer A

Boer B

Suiker / ha

8 ton

10 ton

Tarwe / ha

10 ton

8 ton

Ha /
arbeidskracht

100 ha

80 ha

 Opbrengst per 100 euro kosten of:
Totale factor productiviteit:

Toegevoegde Waarde
__________________
Kosten Arbeid + Kapitaal
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Groei van productie is uit TFP te verklaren:
Totale factor productiviteit:

Produktie-groei

Meer kg/ha

Omzet – nonfactor inputs
____________________
Kosten Arbeid + Kapitaal
TFP groei
Meer inputs/ha

Meer ha

Meer ha
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Decomposition of global output growth
into contributions from inputs and TFP
in Europe 1961-2012
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Efficiency houdt rekening met “kwaliteit”....
Totale factor productiviteit:

Toegevoegde Waarde
__________________
Kosten Arbeid + Kapitaal

 kg * prijs van alle producten (minus non-factor kosten)
 Prijs gebaseerd op marktprijzen: houdt dus rekening

met kwaliteit van producten op basis van bereidheid van
de consument om te betalen

 50 ton/ha biologische aardappelen is dus economisch
efficiënter grondgebruik dan 60 ton/ha gangbaar (bij
een prijsverschil van 25%)

 Daar kijken sommige landbouwkundigen anders naar
 In TFP-groei wel correctie voor prijsontwikkeling !
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.. en met de toekomst en risico’s
Totale factor productiviteit:

Toegevoegde Waarde
__________________
Kosten Arbeid + Kapitaal

 Kapitaal is gebaseerd waarde van investeringen in
grond, gebouwen, machines, patenten etc.

 Waarde wordt bepaald door toekomstige opbrengsten,
contant gemaakt met een disconto(rente)voet die
tijdsvoorkeur en eventueel risico weerspiegelt

 Toegevoegde waarde is incl. afschrijvingen /investering
 10 ton tarwe op een ha van 20.000 euro is efficiënter
dan op een ha van 80.000 euro.

 Maar gaat fout bij kortlopend grondgebruik als boer

geen belang heeft bij lange termijn (en slecht contract)
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Afvloeiing betekent efficiency-verbetering
Totale factor productiviteit:

Toegevoegde Waarde
__________________
Kosten Arbeid + Kapitaal

 Efficiency verbetert door afvloeiing van arbeid
 Is sinds 1950 een zeer belangrijke bron van
productiviteitsontwikkeling

 Arbeidsbesparende technologie om arbeidsproductiviteit
te verhogen en daarmee inkomensontwikkeling van de
rest van de economie bij te benen.

 Dit gaat nog jaren door (als 200 koeien optimaal zou

zijn, kunnen we in EU uit met 20% van de
melkveehouders), en de robots moeten nog komen...
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Het echte probleem: neveneffecten
Efficiënte markten (waarin prijzen alle beschikbare
informatie reflecteren) zijn dus essentieel

Toegevoegde Waarde
Totale factor productiviteit: __________________
Kosten Arbeid + Kapitaal

 Omzet heeft betrekking op goederen en diensten die via
de markt worden verhandeld

 Een bedrijfsproces heeft nog andere output
(“externalities – externe effecten”):

● Positief (landschap, opslag CO2, etc.)
● Negatief (CO2, waterkwaliteit, biodiversiteit, reuk,
zoönosen, fijnstof, dierwelzijn, etc.)

 Die zitten niet in kostprijs en efficiency-formule
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Beleidsanalyse vraagt dus om hele formule

Totale factor
productiviteit:

T. Waarde + Pos.Ext – Neg.Extern.
_____________________________
Kosten Arbeid + Kapitaal

 Literatuur: subsidies zouden een negatief effect hebben
op efficiency (“minder inspanning van boeren”)

 Is dat ook zo als je de externe effecten meeneemt? (en
rekening houdt met bv. grond die benut is voor
ecologische focus area of minder inzet
bestrijdingsmiddelen)
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Methode in dit EU project
Berekening van technische efficiency

 Data Envelope Analysis (DEA) met 2 technologieën
 4 inputs: ha, hoeveelheid arbeid, waarde kapitaal,
variabele kosten (FADN)

 1 omzet cijfer: waarde totale output (FADN)
 1 milieu output indicator (FLINT)
afwisselend: broeikasgas emissie (GHG), N-balans,
ecologische focus area (EFA)

Determinanten van technische efficiency

 Econometrie: regressies die de efficiency verklaren uit

de ontvangen subsidies (proxy: waarde operationele
subsidies per hectare of per dier: SFP, agri-milieu, LFA)
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Gangbare efficiency is lager met externalities
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Subsidies niet per se negatief (met ext.)
Technische Efficiency

Klassiek (geen milieuoutput): subsidies
hebben negatief effect
op efficiency
Met broeikasgassen

Akkerbouw

Graasdieren

Subsidies
per ha

Subsidies per LU

-

-

Gemengde bedrijven
Subsidies
per ha

+

Subsidies
per LU

-

-

Met N-balans
Met ecologische focus
area

Lege cellen: effect is niet significant
Bron: Laure Latruffe et al. , INRA
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Locatie van belang voor de waarde
Totale factor
productiviteit:

T. Waarde + Pos.Ext – Neg.Extern.
_____________________________
Kosten Arbeid + Kapitaal

 Ook bij de externe effecten is sprake van prijs en
hoeveelheid

 Die prijs is vaak plaats (en tijd) afhankelijk:
● Een ton CO2 is overal op aarde even schadelijk
● Waterverbruik in Spanje is duurder dan in Ierland
● 50 µg/m³ fijnstof is in een vol Brabant schadelijker
dan op de lege Hongaarse poesta

● 50 ha landschap is bij R’dam meer waard dan ...

 Dit aspect mist te vaak in de discussie (C.T. de Wit ?)
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Hoe ver zijn we met meten en waarderen
externe effecten?

 Milieu-accounting bij boeren geen probleem. FLINT project

heeft in 9 landen bij 1100 boeren aangetoond dat het kan.
(en Minas resp. LEI deden dat al eerder; Ierland ook)

 LCA methodiek beschikbaar voor keten-aspecten
 Waarderen van externe effecten geen groot probleem (wel
discussies CO2 marktwaarde, willingness to pay)

● Environmental accounting (milieu-jaarverslag)
● Natural capital
● TEEB (the Economics of Ecosystems & Biodiversity)
● True Cost Accounting
● True Prize
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Externe kosten per kg varkensvlees
Van Drunen et
al. (2010)

Blonk et al.
(2011)

Fijnstof, verzuring, vermesting
(eutrofiëring) en toxiciteit door zink

In kosten
Klimaatverandering en
biodiversiteit

€ 0,28

Impact op klimaatverandering en
biodiversiteit

€ 0,62

€ 0,40

Dierziekten

€ 0,32

€ 0,16

Dierenwelzijn (Willingness to pay)

Tussen € 1,10
en € 4,60

€ 1,00

Overheidssubsidies

€ 0,02

ꞌEchteꞌ meerkosten

> € 2,06

€ 1,84

productiekosten voor gangbaar varkensvlees worden geschat op circa
€ 1,80/kg slachtgewicht af-boerderij Biggenprijzenschema, 2013
Bron: Ander Vlees, Reinders et al, LEI
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Niet alles is meetbaar

 Nog niet zo goed meetbare zaken uit de ecologie (bv.
bodemverdichting of niet-meetbare bodemkwaliteit)

 Vertekening prijzen, bv. speculatie in grond (of hoge

grondprijzen door landhonger) leidend tot te intensief
grondgebruik

 Consumenten die teveel betalen door onwetendheid of
door verkeerde marketing: onjuist geprijsde goederen

 Policy failures zoals onnodige importheffingen
 Dynamische effecten: Geopolitiek
 Veerkracht / Resilience (robuust, aanpasbaar systeem):
als dat “ten koste gaat” van lange termijn efficiency

Maar wacht daar niet op met rekening houden met
externe effecten
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Efficiency van het systeem doorgeslagen?
Consumer

Retail

Food processor

Farmer

Input industries

 Consument en boer zwak, daar zijn de externalities, die
komen voor rekening maatschappij / belastingbetaler

 Hebben grote bedrijven genoeg belang bij oplossing?
 Heeft industrie een zorgplicht? Regulering in plaats van
subsidies?

 Food policy, tegelijk bij consument en boer, bijvoorbeeld
● Door bepaalde productformules te belasten?
● Door faire contracten en zorgplicht af te dwingen?
● Start met ombouwen subsidies en convenanten?
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Internalisering van externe effecten

 Door de negatieve externe effecten via

technologie en innovatie te voorkomen: hier
is een grote prestatie geleverd, laaghangend
fruit is geplukt, lukt dat ook voor resterende
opgave?

 Anders: hoe zorg je dat de consument de

werkelijke prijs van voedsel gaat betalen?

 De macht van het woord en de marketing:
● Retail en product formules
● Verminderde consumptie / meer
plantaardig

● Regulering door industrie via contracten
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En door overheidsingrijpen

 De vervuiler betaalt:
● in eerste instantie de boer via regulering, beprijzen
● doelvoorschriften, geen middelvoorschriften
zodat innovatie efficiency blijft bevorderen

● maar ook de consument (bv. via accijns, btw)
● Als gedragsverandering beperkt is, levert dat
geld op voor (natuur)compensatie

 Prijzen geven daardoor weer de juiste signalen aan

beslissers, de markt kan voor efficiënte allocatie zorgen

 Als door beprijzen van m.n. lokale milieueffecten

productie verdwijnt, vergroot dat efficiency en welvaart.

 Political economy: 16 mln. profiteren een beetje, 50.000
boeren vangen de eerste klappen op
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Conclusie

 Efficiency is een belangrijk begrip, pas het goed toe!
 Wie dat alleen bedrijfseconomisch doet, moet terug naar
de schoolbanken

 Het probleem is negeren van externe effecten
 Zijn in studies goed mee te nemen, maar ze moeten in
prijzen tot uitdrukking komen, van True Cost naar True
Pricing.

 De overheid is essentieel voor goede marktwerking
 Krijgen we de overheid zover door:
● Burgers die een betere leefomgeving gaan eisen?
● Boeren die verzet opgeven als geld te verdienen is
met groenere producten? GLB voor transitie?
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