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WOORD VOORAF

Hetbelangvansamenwerkinginketenverbandvoordeperformancevan
deagribusinesswordt steedsmeeronderkend.Inditonderzoek wordt eeninstrumentarium aangereiktwaarmee de performance van(actoren in)agrarischeproductiekolommengemetenkanworden.Ditinstrumentariumbiedteen
belangrijke bouwsteen inhetketenonderzoek. Metbehulpvandeontwikkelde methodiek kan nagegaan worden of en inwelke mate samenwerking in
ketenverband deinkomsten indeagribusinessvergroot. Hetonderzoek stelt
onsookinstaatnategaanwelkepartijenindeketenvan ketensamenwerking
-of onderlinge concurrentie -profiteren.Hiertoe isdeanalysevande relatie
tussenmarktstructuur enketenperformancevangroot belang.
Aanditonderzoek hebbenvelepersoneneenbijdrage geleverd.DeLEIDLO-medewerkersdieaanditonderzoekmeegewerkthebben,zijn:FrankBunte, MachielMulder, FrankvanTongerenenKoosdeVlieger. Deonderzoekers
zijndankbaar voor debijdragenvananderen indediscussiesoverdemethodiek.
directeur,

DenHaag,mei 1998

L.C.Zachariasse

1. INLEIDING

Binnen de Nederlandse agribusiness bestaat een toenemende behoefte
aan inzicht in de economische prestaties van (actoren binnen) de diverse kolommen evenals de daar achterliggende factoren. Deeconomische prestaties
worden ook wel aangeduid alsperformance. Het bedrijfsleven isin het bijzonder geïnteresseerd in de effecten van (verticale) samenwerking op de performance van de kolom. Aangezien op LEI-DLO nog nauwelijks ervaring bestaat
op hetterreinvanperformance-meting vandeagrarische kolommen,iseenonderzoek gestart om een methode van performance-meting te ontwikkelen. In
dit rapport wordt van dit onderzoek verslag gedaan. De uiteindelijke doelstelling van dit onderzoek isom met de ontwikkelde methodiek informatie aan
te dragen aan actoren binnen de Nederlandse agribusiness over de performancevan de kolom.
Om deze doelstelling te bereiken, worden de volgende vragen uitgewerkt:
a.
welke doelstellingen streven de participanten binnen agrarische kolommen na op het terrein van performance?;
b.
op basisvanwelke indicatoren kangemeten worden of de doelstellingen
gehaald worden?;
c.
wat zijn de achterliggende factoren achter de performance van agrarische kolommen?
Tenaanzienvanhet begripdoelstelling dient enige verduidelijking plaats
te vinden. Dedoelstellingen (goals) die in het rapport geformuleerd worden,
betreffen devariabelen diede participanten willen maximaliseren (danwel minimaliseren). Inhet rapport worden geenstreefwaarden (targets) voor dezevariabelenafgeleid,aangeziendezenieteenduidig afgeleid kunnenworden zonder benchmark. Hetdefiniëren vaneen benchmark valt buiten descopevan dit
onderzoek.
Dit rapport doet verslagvan het onderzoek in de vorm van een beschrijving van de methode om de performance van actoren binnen agrarische kolommen te meten en die inverbandte brengen met achterliggende factoren.
Indit rapport wordt de aandacht geconcentreerd op de economische performance van kolommen. Erwordt geen aandacht geschonken aan bijvoorbeeld
de performance op milieugebied.
Het isde bedoeling indicatorente ontwikkelen dievergelijkbaar zijn over
bedrijven, schakels, kolommen en/of de tijd. De kengetallen dienen rekening
te houden met verschillen in bedrijfsomvang, positie in de kolom, arbeids- en
kapitaalintensiteit, stand van detechnologie en eventuele andere verschillen.
Omdeze redenworden deontwikkelde kengetallen,voorzover mogelijk, gere-

lateerd aan de begrippen effectiviteit en efficiëntie. Deze begrippen worden
alsvolgt gedefinieerd:
Effectiviteit
Eenindicator meetdeeffectiviteit indienaangegevenwordt inwelke mate het resultaat (output) eenvooraf geformuleerde streefwaarde bereikt heeft.
Efficiëntie
Eenindicator meetdeefficiëntie indienaangegevenwordt inwelke mate
de verhouding tussen resultaat (output) en inspanning (input) een vooraf geformuleerde streefwaarde bereikt heeft.
Voor beide maatstaven geldt dat zij pas definitief vastgesteld kunnen
worden aan de hand van streefwaardes (targets). Beide maatstaven bepalen
de verhouding tussen realisatie en streefwaarde (zie figuur 1.1).
In dit rapport beperken wij ons t o t een methodiek voor de analyse van
de realisatie. De definiëring van streefwaardes (targets) valt buiten de scope
van het onderzoek, zoals hierboven aangegeven is. Opdrachtgevers kunnen
echter wel door henzelf geformuleerde streefwaarden relateren aan de waargenomen grootheden. Deverhouding tussen variabelen als inkomen enerzijds
enwerkgelegenheid of geïnvesteerd vermogen anderzijds isin beginsel vergelijkbaar tussen bedrijven,schakels en kolommen.Verhoudingen houden rekening met verschillen in bedrijfsomvang, positie inde kolom enverschillen in arbeids- en kapitaalintensiteit.

doelstelling

output

target

realisatie

effectiviteit:
realisatie/target

output/input

target

realisatie

effectiviteit:
realisatie/target

Figuur 1.1 Doelstellingen, streefwaardes eneffectiviteits- en efficiëntiemaatstaven

Bijlezing van het rapport dient rekening gehouden te worden met de invulling dieaanbegrippen alsagribusiness,kolom,keten,schakelen performance gegeven wordt. Figuur 1.2 geeft een overzicht van de definities van deze
kernbegrippen.
Bijde beantwoording van de onderzoeksvragen wordt uitgegaan van de
benadering waarin ondernemingen en groepen van ondernemingen, zoals
schakel,kolom en agribusiness,worden gezien alscoalities van belanghebbenden, ook wel participanten genoemd. Participanten zijn al diegenen die een
belang hebben bij eenonderneming of eengroep vanondernemingen. Deonderzoeksvragen worden alle beantwoord voor de interne participanten: belanghebbenden binnen ondernemingen of groepen van ondernemingen. De
interne participanten betreffen (organisaties van) ondernemers, aandeelhoudersenwerknemers. Erzijnook belanghebbenden buiten ondernemingen, zoalsverschaffers van vreemd vermogen, leveranciers, afnemers, overheden en
de milieubeweging. Indit rapport zullen wij in hoofdstuk 2slechts kort ingaan
op de doelstellingen van de externe participanten.
Agribusiness:

het geheelvanverticaal danwel horizontaal met elkaar samenhangende
economische activiteiten die betrekking hebben op de toelevering van
goederen en dienstenten behoeve van devoortbrenging van de agrarischeproducten,devoortbrenging van de agrarische producten zelf en de
verwerking en deafzet van deze producten.

Kolom:

eendeelvandeagribusinessdat betrekking heeft opeenspecifieke groep
agrarische producten enwaarbijdeeconomischeactiviteiten inieder geval
verticaal zijn gerelateerd.

Schakel:

eendeelvaneenkolom datbestaat uitondernemingen diezichallebezighouden met hetzelfde type activiteiten:toelevering,voortbrenging, verwerking of distributie.

Keten:

eendeelvaneenkolomwaarin deonderlingetransacties anders verlopen
danviadezogenaamde "spof-markt; erzijn doelstellingen geformuleerd
voor het gehele desbetreffende gedeelte van de kolom.

Figuur 1.2 Kernbegrippen

Elkvan de participanten heeft eigen overwegingen bij participatie in ondernemingen. De doelstellingen van de diverse participanten hebben doorgaans niet betrekking op dezelfde grootheden en kunnen zelfs conflicterend
zijn. Om deze reden is het problematisch de prestaties van de afzonderlijke
participanten terug te brengen t o t één of een beperkt aantal indicatoren.
Door de samenhang aante geven tussen de indicatoren en de achterliggende
verklarende variabelen,wordt rekening gehouden met zowel de samenhang
als de diversiteit binnen agrarische kolommen.
Deontwikkeling van een methode van performance-meting gebeurt via
drie stappen (zie figuur 1.3).

H2: Identificatie doelstellingen
actoren

''
H3: Opstellen indicatoren
doelstellingen

''
H4: Analyseverklarendevariabelen
achter performance
Figuur 1.3 Opbouw vanhet onderzoek

Deopbouwvanhetrapport isalsvolgt.Inhoofdstuk 2worden de doelstellingenvandeparticipanten geformuleerd aandehandvande Industriële
Organisatie(IO-)literatuurenjaarverslagen.Inhoofdstuk3wordendedoelstellingenvertaaldinindicatoren.Dezeworden ontleendaande IO-literatuur en
jaarverslagen.Inhoofdstuk4wordendefactorengeanalyseerddiede performanceverklaren.Inhoofdstuk 5volgttenslotteeenbeschouwingoverhet uitgevoerde onderzoek.
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2. DOELSTELLINGENACTOREN INDE
AGRARISCHE KOLOMMEN

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk komen drie onderwerpen aan de orde. Eerst zal een
overzicht worden gegeven vandeverschillende actoren die in de Nederlandse
agrarische kolommen actief zijn.Vervolgens wordt per actor aangegeven welke doelstellingen worden nagestreefd.Tot slot wordt geanalyseerd in welke
mate de doelstellingen vandeverschillende actoren inde agrarische kolom gemeenschappelijk dan wel tegengesteld zijn.

2.2

Actoren

Deactoren in agrarische kolommen kunnen worden onderverdeeld in interne enexterne participanten (ziefiguur 2.1).Interne participanten zijn de actoren die de primaire productiefactoren verschaffen (arbeid en kapitaal), terwijl alleandere belanghebbenden t o t de externe participanten gerekend worden.Totde interne participanten behorenwerknemers en kapitaalverschaffers.
Managers zijn een bijzonder type werknemers, aangezien zij namens aandeelhouders de rol van ondernemers vervullen.Tot de externe participanten behoren banken,toeleveranciers, afnemers (consumenten), overheden, maar ook
het milieu.
De performance van actoren kan op drie niveaus geanalyseerd worden.
De niveauswaarop de actoren binnen een kolom zijn gericht, kunnen worden
onderscheiden in:(1) het microniveau: het niveau van de individuele onderneming; (2) het mesoniveau: het niveau van de schakel;en (3) het macroniveau:
het niveau van de kolom.
Het microniveau betreft het ondernemingsniveau. Dedoelstellingen van
de interne participanten worden primair binnen deeigen onderneming gerealiseerd. Doordat de kolom bestaat uit verticaal met elkaar samenhangende activiteiten,vervullen actoren veelal meerdere rollen binnen de kolom. Ondernemerszijn voor wat betreft hun eigen bedrijf een interne participant, maar zijn
daarnaast voor ondernemingen invoorliggende of achterliggende schakels afnemer respectievelijk toeleverancier en dus een externe participant.
Wat betreft interne participanten bestaat het mesoniveau vooral uit organisaties,datwil zeggenorganisatiesvanondernemersen/ofwerknemers,zoalsbijvoorbeeld LTO-Nederland,het Landbouwschap en het Hoofdbedrijfschap
Detailhandel.Dezeorganisaties opereren op het niveau vaneen groep vanondernemingen. Bijde externe participanten gaat het hier behalve om organisaties van zelfstandige actoren (zoals vereniging vantoeleveranciers), ook om
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"moederorganisaties" (zoalsbijvoorbeeldRabobankNederland)enomoverheden.
Deactorenopmacroniveaurichtenzichexplicietopdeontwikkelingvan
degehelekolom.Voorbeeldenvaninterneparticipantenophetniveauvande
kolomzijnorganisatiesalsdeStichtingAgrarische KetenKennis(AKK),deproductschappeneninminderematedecentraleondernemers-enwerknemersorganisaties.Externeparticipantendiezich(ook)richtenopdeontwikkelingvan
degehelekolomzijnonder meer Rabobank Nederland,derijksoverheidende
EuropeseUnie.

iiiiiipMiiiiiiii Interneparticipaotert

Externeparticipanten

Microniveau
(ondernemingen)

aandeelhouders,management,werknemers

(lokale) banken,toeleveranciersgoederen endiensten,afnemers

Mesoniveau
(schakelsinkolom)

organisatiesvan:
- ondernemers(bijv.LTONederland), Nederlandse
Bondvan Handelarenin
Vee(NBHV)
- werknemers(bijv.VoedingsbondFNV, Vereniging PersoneelLandbouw(VPL))
PBO's(zoalsLandbouwschap,Hoofdbedrijfschap
Detailhandel)

organisatiesvan:
- banken(bijv. Rabobank
Nederland)
- toeleveranciers
- afnemers
overheden (lokaal,regionaal, nationaal ensupranationaal(EU))

Macroniveau
(kolom)

schakeloverstijgendeorganisaties, zoals:
- productschappen(bijv.
ProduktschapvoorAardappelen(PAA),
ProduktschapvoorSiergewassen (PVS),
ProduktschapvoorVeevoeder)
- kolom-enketenorganisaties(bijv.AKK)
- centraleondernemersorganisaties (VNO-NCW)
- centralewerknemersorganisaties(FNV,CNV)

organisatiesvan:
- banken(bijv.Rabobank
Nederland)
overheden(nationaal en
supranationaal (EU))

Figuur2.1 Actoren indeagrarische kolommen
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2.3
2.3.1

Doelstellingen per actor in agrarische kolommen
Inleiding

Dedoelstellingen diedeafzonderlijke actoren inde kolom nastreven met
hun participatie in de kolom, wordt bepaald door:
a.
de aardvan de participatie (intern:verstrekker risicodragend vermogen
of werknemer; extern:verstrekker vreemd vermogen,toeleverancier, afnemer of overheid); en
b.
het niveau binnen de kolom waarop de participatie plaats vindt.
Dedoelstellingen kunnen worden onderscheiden in primaire doelstellingen,datwil zeggen dedoelstellingenwaar hetdeactoren uiteindelijk omgaat,
en secundaire of afgeleide doelstellingen,datwil zeggen de doelstellingen die
worden nagestreefd om zodoende de primaire doelstellingen te behalen. In
dit rapportwordt deaandacht met namegerichtopde primaire doelstellingen,
waarbij de interne endeexterne apartworden behandeld.Desecundaire doelstellingen komen deels aan de orde bij de analyse van de determinanten voor
het realiseren van de verschillende doelstellingen.
2.3.2

Primaire doelstellingen interne participanten

Deprimaire doelstellingenvandeactoreneigenaren enwerknemers hebben alle betrekking op het microniveau (ziefiguur 2.2).Volgens de micro-economische theorie streven eigenaren naar winstmaximalisatie. Doordat ondernemingen in de land- en tuinbouw grotendeels als gezinsbedrijven kunnen
worden getypeerd, hebben de boeren en tuinders behalve de economische
doelstellingen, ook nog doelstellingen als continuïteit van het bedrijf en van
het zelfstandig ondernemerschap. Managers en werknemers ontvangen hun
beloning voor hun bijdrage onder meer in de vorm van inkomen en werkgelegenheid (naast niet economische beloningen alsstatusvan het werk of de onderneming,arbeidsomstandigheden, enzovoort). Managers kunnen ook status
ontlenen aan de grootte vande onderneming en het werknemersbestand. Deze idee isuitgewerkt in de directietheorie (Baumöl 1962;Scherer en Ross1990)
en komt t o t uitdrukking in het streven van ondernemingen naar omzetmaximalisatie.
Organisatiesvanactorenzijn primair gerichtopontwikkelingen op mesoen macroniveau. Organisaties van ondernemers vertegenwoordigen de gemeenschappelijke belangen van huidige (en potentiële) ondernemers.
Uiteindelijk zijn deze organisaties er op gericht dat de vertegenwoordigde ondernemers gemiddeld of globaal genomen hun winstdoelstellingen kunnen realiseren,voortzetten en zelfs uitbouwen. Het gaat deze organisaties er
niet om dat elkeondernemer zijndoelstellingen daadwerkelijk realiseert, maar
dat elke ondernemer in staat isom dat te doen en daarbij gestimuleerd wordt
of althans niet belemmerd wordt door externe omstandigheden (zoals infiscale sfeer, infrastructuur, marktordening, enzovoort). Of ondernemers van deze
mogelijkheid gebruikmaken, hangt af van hun individuele inspanningen. De
13

primaire doelstelling vandeondernemersorganisaties betreft kortom de winstpotentie, dat wil zeggen de mogelijkheid om met ondernemen (in een bepaalde bedrijfstak of in het algemeen) winst te maken.
Voor dewerknemersorganisaties ishet beeld deelsanaloog.Zijzijn vooral gericht op het bevorderen van mogelijkheden voor individuen om werk te
vinden ente behouden endaarmee een inkomenteverdienen. Werknemersorganisaties in Nederland beperken zich echter niet t o t het nastreven van de inkomenspotentie voor werknemersvandezowel degehele economie enalsvan
afzonderlijke bedrijfstakken, maar streven ook naar inkomenszekerheid voor
mensen die er niet in slagen om werk te vinden c.q.te behouden. Dit laatste
geldt met name voor de centrale werknemersorganisaties die zich immers ook
begeven in de politieke discussies over de sociale zekerheid.

Actortniveau kolom

Microniveau
(ondernemingen)

Ondernemers
Aandeelhouders

winst,
continuïteit

Werknemers

inkomen uit arbeid,
werkzekerheid

Managers

inkomen,
werkzekerheid,
omzet

Mesoniveau
(schakels in kolom)

Organisaties van
ondernemers in de
schakel

winstpotentie binnen schakel

Organisaties van
werknemers in de
schakel

inkomenspotentie
binnenschakel,
werkgelegenheid

Bedrijfschappen

winst-en inkomenspotentie binnen
schakel

Macroniveau
(kolom)

Productschappen
Kolomorganisaties
Ketenorganisaties

winst- en inkomenspotentie binnen kolom

Centrale ondernemersorganisaties

winstpotentie binnen kolom

Centrale werknemersorganisaties

inkomenspotentie
binnen kolom,
werkgelegenheid

Figuur 2.2
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Grootheden waaropprimaire economische doelstellingen vaninterne participanten betrekking hebben

De bedrijfschappen vormen een bundeling van de belangen van ondernemers-enwerknemersorganisaties, zodat deze PBO'suiteindelijk streven naar
zowel winstpotentie voor (potentiële) ondernemers alsinkomenspotentie voor
(potentiële) werknemers.
Deproductschappen zijn PBO'sdie bij uitstek op degehele kolom zijn gericht. De ingang van deze organisaties is niet zoals bij de bedrijfschappen de
belangen van de ondernemers enwerknemers in een bepaalde schakel, maar
de belangen van al de verschillende actoren in de gehele kolom. Deze ingang
wordt vorm gegeven door de nadruk op het product dat de kolom doorloopt.
Het primaire doel van de productschappen heeft betrekking op de marktprestaties van het product.
Kolomorganisaties zijn per definitie op de ontwikkeling van de gehele
kolom gericht. Wanneer de kolomorganisatie een organisatie isvan ondernemers die actief zijn in de kolom, dan heeft deze organisatie als uiteindelijke
doelstelling de winstpotentie van de kolom. De organisatie zal er dus op gericht zijn dat de diverse ondernemers die in de verschillende schakels van de
kolom actief zijn, de mogelijkheid hebben winst te genereren. Zijn in de kolomorganisatie ook werknemers vertegenwoordigd, dan zal deze organisatie
ook gericht zijn op de inkomenspotentie van de kolom, dat wil zeggen op de
mogelijkheden voor werknemers om binnen de kolom een inkomen te kunnen
verdienen.
2.3.3

Primaire doelstellingen externe participanten

De actoren die goederen of diensten leveren of vreemd vermogen verstrekken, hebben allen als primaire doelstelling het vergroten van hun eigen
inkomen. Deze doelstellingen hebben zowel betrekking op afzonderlijke ondernemingen alsop groepen van ondernemingen. Banken en diverse toeleveranciers van goederen (zoals leveranciers van automatiseringsapparatuur) en
van diensten (zoalsaccountantbureaus) zijndaarbij gericht op ondernemingen
in de diverse schakels in de kolom.Andere toeleveranciers zijn echter specifiek
op ondernemingen in een bepaalde schakel gericht, bijvoorbeeld leveranciers
van glasopstanden en melktanks.
Ook deafnemersvan producten streven naar inkomens-of nutsmaximalisatie.Van deze primaire doelstelling kan het streven naar een optimale prijskwaliteitsverhouding vandete kopen producten afgeleid worden.Onder kwaliteit moet naast productkwaliteit ook serviceverlening door de leverancier
worden gerekend. Ingeval van directe levering van ondernemingen aan afnemers,zoals bijtoelevering aan een afzonderlijk land- entuinbouwbedrijf of bij
contractverkoop van de oogst van een land- en tuinbouwbedrijf aan een
grootwinkelbedrijf, stelt de afnemer het prijs-kwaliteitsdoel ten aanzien van
de desbetreffende producten op het microniveau. Doordat de afzet van landentuinbouwproducten voor een groot deel collectief plaatsvindt, zoalsvia veilingen, aan-en verkoopcooperaties (bijvoorbeeld de Cebeco-Handelsraad en
Cehave-Encebe) en afzet- en verwerkingscooperaties (bijvoorbeeld Campina
Melkunie, AVEBEenAgrico),hebben afnemersvansommige producten echter
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te maken met actoren die op schakelniveau opereren. In dat geval geldt dus
dat de afnemers hun prijs-kwaliteitsdoel op mesoniveau formuleren.
De afnemer op kolomniveau isde finale consument. Op basisvan nutsmaximalisatie leidt deze een optimale prijs-kwaliteitsverhouding af. De afzet
vande kolom hangt uiteindelijk van hetgedrag vanalle individuele consumenten samen af. Dit gedrag speelt zichop microniveau af. Op macroniveau heeft
de kolom met consumentenorganisaties te maken.
De doelstellingen die overheden aan ondernemingen stellen, bestaan
grotendeels uit randvoorwaarden waarbinnen desbetreffende activiteiten
plaats dienentevinden.Tedenken valt hierbij aan regelgeving op de terreinen
van de milieuproblematiek en de arbeidsomstandigheden. Deze regelgeving
isafkomstig van zowel lokale, regionale als nationale overheden. Lokale overheden stellen geen doelen op het meso-en macroniveau van de kolom.Op dezetwee niveaus stellen de nationale ensupranationale overheden doelstellingen die betrekking hebben op economische orde (mededinging), milieu en
anderesociaal-economischeaangelegenheden.Verder is deoverheid geïnteresseerd in de werkgelegenheid die t o t stand wordt gebracht, het inkomen dat
gegenereerd wordt door de interne participanten ent o t slot inde inkomsten

'WÈÊÊÊÈÊÊÊÊÈÊÈÊÊÊÊÊË Microniveau

(ondernemingen)

Mesoniveau
(schakelsinkolom)

Macroniveau
(kolom)

Lokalebanken

inkomen,i.h.b.
winst

inkomen,i.h.b.
winst

inkomen,i.h.b.
winst

Toeleveranciers
goederenendiensten

inkomen,i.h.b.
winst

inkomen,i.h.b.
winst

inkomen,i.h.b.
winst

Afnemers

inkomenofnut,
prijs-kwaliteit

inkomenof nut,
prijs-kwaliteit

inkomenof nut,
prijs-kwaliteit

Lokaleoverheid

randvoorwaarden,
onroerendzaakbelasting

Regionale overheid

randvoorwaarden

randvoorwaarden

Nationale overheid

randvoorwaarden

randvoorwaarden,
inkomen interne
participanten,werkgelegenheid,belastingen

randvoorwaarden,
inkomen interne
participanten,werkgelegenheid,belastingen

randvoorwaarden,
inkomen interne
participanten,werkgelegenheid

randvoorwaarden,
inkomen interne
participanten,werkgelegenheid

Supranationale
overheid

Figuur2.3 Grootheden waaropprimaireeconomischedoelstellingen vanexterneparticipantenbetrekking hebben
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die zij zelf verwerft in devorm van inkomstenbelasting, onroerend zaak belasting en sociale premies.

2.4 Gemeenschappelijke en tegengestelde doelstellingen
De kolom bestaat uit een groot aantal actoren die elk hun doelstellingen
hebben. Dezedoelstellingen zijndeelsgemeenschappelijk, maar ook deels tegengesteld aan elkaar (zie figuren 2.4 en 2.5).
Op het niveauvande ondernemingen delen de participanten in het algemeen genomen het streven naar vergroting van het inkomen dat de onderneming genereert. Het totale inkomen uit zowel arbeid als kapitaal kan gezien
worden alsde gemeenschappelijke prestatie van de verschillende actoren die
in de onderneming actief zijn.Tegelijkertijd concurreren de participanten om
deverdeling van het inkomen alsbeloning voor hun respectievelijke bijdragen.
Hierbij moet het begrip "verdeling" in ruime zin worden opgevat. Het gaat
hier niet alleen om deverdelingvanhetgerealiseerde inkomen over de interne
belanghebbenden (ondernemers/aandeelhoudersversusmanagement/werknemers),maar ook omdewijzewaarop het te realiseren inkoment o t stand komt.
Deconcurrentie tussende participanten ineenonderneming gaat om devormgeving van de "productiefunctie" en de financieringswijze.
Met productiefunctie wordt bedoeld de (relatieve) inzet van de productiefactoren kapitaal en arbeid en van de productiemiddelen. Introductie van
arbeidsbesparendetechniekenzaldoor sommige (potentiële)werknemers vanzelfsprekend minder worden gewaardeerd dan door andere participanten.
Hetzelfde geldtvoor sommigetoeleveranciers ingevalvanefficiëntieverhogende maatregelen waarbij bezuinigd wordt op het gebruik van bepaalde productiemiddelen.Wanneer deze maatregelen echter noodzakelijk zijn om voor de
onderneming alsgeheel perspectief op continuïteit (op de langere termijn) te
behouden, dan kunnen deze leveranciers eenvermindering aan omzet op korte termijn accepterenteneinde op langere termijn ook nog te kunnen leveren.

Microniveau:

tussenactorengedeeldstreven naarverhogingtotale inkomen uit arbeid en kapitaal.

Mesoniveau:

tussenondernemingen (datwil zeggentussenal de interne en externe
participantenvanalleondernemingen) in eenschakel gedeeld streven
naarverhoginginkomendoor bijvoorbeeldgroeibestedingenafnemers
involgendeschakel.

Macroniveau:

tussenschakels(datwil zeggentussen aldeinterne enexterne participantenvanal deondernemingen in dediverseschakels) gedeeld streven naar verhoging inkomen door bijvoorbeeld groei consumentenbestedingen aandoor kolom geleverde producten.

Figuur 2.4 Gemeenschappelijkedoelstellingen per niveau
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Ophetniveauvandeschakelisdegemeenschappelijke doelstellingvan
alleindeschakelwerkzame actorendeverhogingvanhet inkomen door bijvoorbeeld eenvergroting van de inkopen door de volgende schakel of een
specifiek belastingvoordeel (gasprijs).Bijdeactorendieop het schakelniveau
werkzaamzijn(ondernemersorganisatiesendergelijke)komtdezedoelstelling
tot uiting inhetstrevennaarverhogingvandeinkomenspotentievandeschakel. Deactoren die op microniveau werken,zijn tegelijkertijd met elkaar in
concurrentie omdeafzet aandevolgendeschakel.
Op het niveau van de kolom hebben alle actoren in de kolom alsgemeenschappelijke doelstelling de verhoging van het inkomen door bijvoorbeeldeengroeivandeconsumentenbestedingen aandoor dekolom geleverde producten.Actoren dieop kolomniveau opereren,zoalsderijksoverheid,
gevenaandezedoelstellinginhoudindevormvanbijvoorbeeldpromotiecampagnestenbehoevevanagrarischeproductenof deverlagingvandegasprijs
voortuinders.
Tussendeverschillendeparticipanten bestaatconcurrentie omhet inkomenendusom consumentenbestedingen.

Microniveau:

concurrentietussenverschillende actoren ineenonderneming omverdeling ondernemingsinkomen uit arbeid en kapitaal.

Mesoniveau:

concurrentietussenondernemingen (datwil zeggentussenalde interneenexterneparticipantenvanalleondernemingen) ineenschakelom
verdelingschakelinkomen uit arbeid en kapitaal.

Macroniveau:

concurrentietussenverschillende schakels(datwil zeggentussenal de
interneenexterneparticipantenvanaldeondernemingen indediverse
schakels)inkolom omverdeling kolominkomen uit arbeid en kapitaal.

Figuur 2.5

Tegengesteldedoelstellingen per niveau

Hetgemeenschappelijke element indedoelstellingenvandeparticipantenbetreft dusdetoenamevanhet inkomen uit arbeidenkapitaal op zowel
micro-,meso-alsmacroniveau.Hettegengesteldeelementindedoelstellingen
vande participanten heeft daarentegen betrekking opde verdelingvan het
gemeenschappelijke inkomen overdebelanghebbenden.

18

3. PRIMAIRE DOELSTELLINGEN EN
INDICATOREN

3.1

Inleiding

De belangrijkste doelstellingen van de interne participanten zijn: (1) het
inkomen dat zij door middel van participatie in de kolom verwerven; en (2)
continuïteit van de participatie en de daarbij horende inkomensstroom. Deze
doelstellingen worden in dit hoofdstuk vertaald in kengetallen. In paragraaf 3.1. wordt dit gedaan voor inkomen uit arbeid en kapitaal en in paragraaf 3.2.voor continuïteit in arbeids- en kapitaalsinbreng. Bij de vaststelling
van het inkomen uit arbeid en kapitaal wordt er rekening mee gehouden dat
er een gemeenschappelijk streven is het gezamenlijk inkomen te vergroten,
maar een belangentegenstelling ten aanzien van de verdeling van het inkomen.

3.2
3.2.1

Inkomen
Inkomensontwikkeling

Werknemers en eigenaars zijn primair geïnteresseerd in het inkomen dat
zijverwerven, respectievelijk uit arbeid en kapitaal.Gemakshalve wordt de factor land t o t de factor kapitaal gerekend. De inkomens uit arbeid en kapitaal
kunnen gemeten worden aan de hand van de posten brutolonen plus pensioenpremies respectievelijk bedrijfsresultaat. De inkomens zijn gelijk aan de
toegevoegde waarde. Detoegevoegde waarde omvat de post afschrijvingen.
Deze postgeeft de kosten weer dievoortvloeien uit in het verleden gedane investeringsuitgaven. Het iswenselijk hiervoor te corrigeren. Door de afschrijvingen van het brutobedrijfsresultaat af te trekken wordt het nettobedrijfsresultaat verkregen. Op deze wijze wordt ten dele gecorrigeerd voor verschillen in
kapitaalintensiteit. Het isechter niet eenvoudig afschrijvingen eenduidig te bepalen. Deafschrijvingsmethoden verschillen van bedrijf t o t bedrijf. Dit bemoeilijkt de vergelijking van het nettobedrijfsresultaat van bedrijf tot bedrijf. Daarom bevelen wij aan zowel het bruto alshet nettobedrijfsresultaat te bepalen.
Wij zijn geïnteresseerd in het nettobedrijfsresultaat, maar voor de vergelijking
van het bedrijfsresultaat tussen bedrijven kunnen deafschrijvingen en het brutobedrijfsresultaat nuttige informatie bieden.Verschillen in kapitaalintensiteit
worden volledig gecorrigeerd indien de opportuniteitskosten van kapitaal verrekend worden. Deze kosten geven de opbrengsten van alternatieve aanwending van kapitaal aan.Bijde bepaling van het inkomen uit arbeid en kapitaal
dient er ook rekening te worden gehouden met het feit dat de componenten
sociale premies,omzet- envennootschapsbelasting aan de externe participan19

tenoverheidendesocialeverzekeringentoevallen.Deinterne participanten
hebben hier niet direct baatbij.
Het inkomen per werknemer en per eenheid geïnvesteerd vermogen
geeft deverhoudingtussenresultaateninspanningweer.Alszodanigvormen
zijefficiëntiemaatstaven. Hetinkomenperfactor is(totzekerehoogte) onafhankelijkvanverschillen inbedrijfsomvang,positie inkolom enverschillen in
arbeids-en kapitaalintensiteit. Het inkomen perwerknemer en per eenheid
geïnvesteerdvermogengevendegemiddeldefactorbeloningweer.
Werknemerseneigenaarszijn hier primair ingeïnteresseerd.Inhetvervolgvandezeparagraafwordt hetinkomengesplitst ineenhoeveelheidscomponenteneenbeloningscomponent.Opdezewijzekandeontwikkeling inde
gemiddelde beloninggetraceerdworden.Dezesplitsingvergemakkelijkt ook
eenvergelijkingtussenbedrijven,schakelsenkolommen,aangeziendegevolgdesystematiekcorrigeertvoorverschillenenveranderingen inbedrijfsomvang,
positie indekolom enverschilleninarbeids-en kapitaalintensiteit.

Werknemers

Kapitaalverschaffers

Bedrijf/schakel/kolom brutolonen enpensioenpremies
idem,perwerknemer

brutobedrijfsresultaat
nettobedrijfsresultaat (minus
vennootschapsbelasting)
idem,pereenheid
geïnvesteerdvermogen

Figuur3.1 Indicatoren voorinkomen

Deinkomensontwikkeling doordetijd heenkangesplitstworden inveranderingenindeinzetvanproductiefactorenenveranderingenindefactorbeloningen.Deinkomensontwikkeling kangedefinieerdwordenals
5

. * NUWU - I N ^ i

of
I ANjWu +Z AWjNu +I ANjAWj
=

* NMW,i

waar N deinzetvaneenproductiefactor aangeeft enWdegemiddelde beloningperfactor;AN,enAW,deveranderinginfactorinzet respectievelijkfactorbeloningtussendetweetevergelijkenperiodes;subscriptialleonderscheiden
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productiefactoren 1)en de subscripten 1en 2detwee te vergelijken periodes.
Zowel op kolom-,schakel-alsbedrijfsniveau kan aan de hand van bovenstaande uitdrukking de verandering van het inkomen uitgesplitst worden in een
groei van de inzet van productiefactoren of een groei van de beloningen. De
eersteterm in deteller geeft de inkomensgroei aan zoalsdievoortvloeit uit de
groei van de inzetvan productiefactoren. Detweede term indeteller geeft de
inkomensgroei aanzoalsdievoortvloeit uit de groei vande beloningen van de
factoren. Dederdeterm iseeninteractieterm. Dezeisnaar verwachting relatief
klein 2).Deeersteterm isgerelateerd aan de maatstaven voor de continuïteit.
De tweede term is een maatstaf voor de beloning perfactor en kan als efficiëntie-indicator beschouwd worden.
3.2.2

Tegengestelde belangen

3.2.2.1

Verdeling inkomens over de schakels

In beginsel kunnen de inkomens geaggregeerd worden over de schakels
en over de kolom.Op basisvan dezegegevens kan het aandeel per schakel bepaald worden. Deze verhoudingen zijn niet goed bruikbaar om de prestatie
per schakel te bepalen. Er vindt geen correctie plaats voor verschillen in arbeids- en kapitaalintensiteit. Het iswel mogelijk ontwikkelingen door de tijd
te traceren. Deze ontwikkelingen kunnen echter zowel voortvloeien uit veranderingen inarbeids-of kapitaalintensiteit alsuitveranderingen in onderhandelingsmacht. Om deze reden dient deverandering in het inkomensaandeel gesplitstteworden ineenverandering in inkomen en eenverandering in arbeidsen kapitaalintensiteit.
Deveranderingvan het inkomensaandeel vanwerknemers inde primaire
landbouw kan alsvolgt gedefinieerd worden:
N L A

NUWU

waar Nde inzet van een productiefactor aangeeft en W de gemiddelde beloning per factor; subscript Larbeid inde primaire landbouw; subscript i alle onderscheiden productiefactoren en desubscripten 1en 2detwee te vergelijken
periodes. Bovenstaande vergelijking kan herschreven worden t o t

1)

2)

Deproductiefactoren -arbeid enkapitaal -wordentevensonderscheiden naar
schakel.Alserdrieschakelszijn: primaire landbouw,verwerking endetailhandel, onderscheiden wij zesfactoren:arbeid in deprimaire landbouw, kapitaal
indeprimaire landbouw, enzovoort.
Dezeterm kanintweeën gedeeldworden enbij beideeffecten opgeteld worden.
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AN L W U1

AWLNU

AN L AW L

ÖN U1 W U

^N i>2 W i>2

ZNuWi2

SN i 2 W i > 2

INi2Wu

waar AN LenAW Ldeverandering in arbeid en loon (in de primaire landbouw)
weergeven en 5 de totale inkomensgroei. Detotale inkomensgroei kan uitgesplitstworden.Dezeuitsplitsing kangebruikt worden om bovenstaande vergelijking verder te herschrijven t o t
NLWU

ÖNN„WU1

AWLNU

öwNu1Wu

ANLAWL

Ni.2Wu

* Ni.2W,2

* NUWU

* N,2Wi<2

*W,,

5

WNNU1WL.1

* N, 2 W U

of
W L1 (AN L -5 N N L1 )
*NUWW

NU(AWL-5WWU)
+

INi2Wi>2

ANLAWL-5WNNUWU
+

ZNi2Wu

waar 5N = ( I W ^ A N ^ / d W^N,,,), 5W = ( I AW,N U )/(I W U N U ) en 5WN =
( I AWi,ANi)/(IWi,Ni,). Deeersteterm geeft de verandering van het inkomensaandeel weer zoalsdezevoortvloeit uit eenverandering in de arbeidsinzet ten
opzichte vandeverandering inde arbeidsinzet inde gehele kolom. De tweede
term geeft deverandering inhet inkomensaandeel weer zoalsdeze voortvloeit
uit de groei van het loon ten opzichte van de groei van het loon in de gehele
kolom. Dederde term iseen interactieterm tussen de verandering in het loon
en die in de werkgelegenheid. Deze term isklein bij kleine veranderingen in
beloning en werkgelegenheid. Detweede term geeft het meeste inzicht in de
verandering van de prestatie vandefactor arbeid inde primaire landbouw. De
somvan detweede term voor de factoren arbeid en kapitaal geeft informatie
over de schakel primaire landbouw.
3.2.2.2

Verdeling inkomens over de ondernemingen per schakel

De inkomens per onderneming kunnen met elkaar vergeleken worden,
indien er gecorrigeerd wordt voor bedrijfsomvang. Dit kan gebeuren door het
inkomen per werknemer en per eenheid geïnvesteerd vermogen te bepalen.
Indien deondernemingen identieke activiteiten uitvoeren,kunnen deze gegevenszonder meer met elkaar vergeleken worden.Opanaloge wijze als hierboven kan de verandering in het inkomensaandeel van een onderneming gesplitst worden in de groei van de beloning van de factoren en in de groei van
deproductiefactoren. Degroeivande inzetvanproductiefactoren kanalsprestatie gezienworden.Inhetgevalvanverschillende schakels ligtdit minder voor
de hand, aangezien er van verschillende productieprocessen sprake is.
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3.2.2.3

Verdeling inkomens over participanten

De verdeling van inkomens over de factoren arbeid en kapitaal zijn afhankelijk vanverschillen in arbeids-en kapitaalintensiteit. Het iswel mogelijk
deverhouding tussende beloning perwerknemer ende beloning per eenheid
geïnvesteerd vermogen te vergelijken over bedrijven. Met behulp van bovenstaande systematiek kanwederom de groei van het inkomensaandeel van de
factor arbeid (kapitaal) gesplitst worden in de groei van de arbeidsinzet (kapitaalinzet) ten opzichte vande groei van de inzetvan alle factoren en de groei
van het loon (kapitaalopbrengst) ten opzichte van de groei van alle beloningen.
Inhet algemeen geldt dat devergelijkbaarheid oversectoren bemoeilijkt
wordt door de heterogeniteit van zaken alsproduct, maar ook arbeid en kapitaal. Een hoger loon per werknemer in de verwerkende industrie kan voortvloeien uit de onderhandelingsmacht van de industrie en de voedingsbond,
maar ook uit een verschil in "human capital".

3.3

Continuïteit

Werknemerszijngeïnteresseerdincontinueringvandewerkgelegenheid.
Deze kan afgemeten worden aan ontwikkelingen in de totale werkgelegenheid. Opgemerkt zijdat dezeontwikkelingen nietszeggen over de werkzekerheid van individuen en subgroepen binnen het personeelsbestand.
Decontinuïteit vaneenonderneming kanafgemetenworden aande ontwikkeling van de bedrijfsomvang (omzet, marktaandeel). Deze ontwikkeling
geeft inzicht in de levensvatbaarheid van het bedrijf - maar ook de schakel of
de kolom -inde markt 1).Delevensvatbaarheid van bedrijven hangt natuurlijk
ook vandewinstgevendheid af. Het bedrijfsresultaat ineen bepaaldjaar geeft
echter nauwelijks informatie over de financiële levensvatbaarheid van ondernemingen vanwege de volatiliteit van het bedrijfsresultaat. Dewinstgevendheid op de lange termijn vindt zijn weerslag in de ontwikkeling in het eigen
vermogen. Debelangrijkstefinanciële maatstavenvoor bedrijfscontinuïteit zijn
solvabiliteit en rendementsontwikkeling.

Werknemers
Bedrijf
Schakel
Kolom

werkgelegenheid
werkgelegenheid
werkgelegenheid

Kapitaalverschaffers
solvabiliteit/rendementsontwikkeling
solvabiliteit/rendementsontwikkeling
solvabiliteit/rendementsontwikkeling

Figuur3.2 Indicatoren voorcontinuïteit

1)

Eenschakelof eenkolomkanimmersnaarhetbuitenland "verdwijnen".Verder
kandeconsumentenvraagteruglopen.
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Desolvabiliteit wordt gemeten aande handvandeverhouding tussen
eigenvermogen,vreemdvermogenenhettotalevermogen.Hettotalevermogenisgelijk aanhet balanstotaal.Hetisniet zinnig aandeze indicatoren het
predikaat effectiviteit of efficiëntie toete kennen.Hetisechter mogelijk dat
hetbedrijfslevendoelstellingenformuleert.Verderisdesolvabiliteit nauwelijks
vergelijkbaar oversectoren heen,daardestreefwaarde afhankelijk isvande
kapitaalintensiteit en het investeringsgedrag. Naastde solvabiliteit geeft de
ontwikkeling van het bedrijfsresultaat overeenreeksvanjaren eveneensinzicht indeperformance vandefactor kapitaal.
3.4 Samenhang tussen inkomens
Tussendeinkomensvandeinterneenexterne participanten indeteonderscheiden schakels zijn zowel horizontale als verticale verbanden aan te
brengen.Infiguur 3.3wordendezeverbandenweergegeven.Daarbij isuitgegaanvandesimplificatie datdekolom uit drieschakelsbestaat,teweten:(1)
toeleveranciers,(2)land-entuinbouw en(3)handel.Detoeleveranciers wordenverondersteld alhunomzet bijdeland-entuinbouw te realiserenende
land-entuinbouw op haar beurt bijdehandel.Deomzetvandetoeleveranciersvormt inkoopkosten voor de land- entuinbouw. De land- en tuinbouw
betrektook goederenendienstenvanandere bedrijfstakken dandetoeleverende bedrijven, zoals de zakelijke dienstverlening. Ook de handel betrekt
goederen endienstenvananderesectorendande land-entuinbouw.
Op grond vandeze relaties infiguur 3.3 kunnen eenaantal verbanden
tussendeinkomensvaninterneenexterneparticipantenaangegevenworden.
Deverbandenwordenaangegevenvoordehandel,maargeldenookdetoeleveranciersende land-entuinbouw.
Toegevoegdewaarde
VAH

= productiewaarde - inkoopkosten
= SH -SL- IPH

Eenvergrotingvandeomzetvandeverwerkende industriegaattenkostevandetoegevoegdewaarde indehandel,indiendeomzetvande handel
en de overige intermediaire leveringen constant blijven. Deze vergelijking
geeft de belangentegenstelling tussenschakelsweer.
Brutobedrijfsresultaat
nH
Bruto-inkomen
PRH +n H

= toegevoegdewaarde -loonsom-sociale
premies-omzetbelasting
= VAH-PRH -PRTH -VATH
= arbeidsinkomen + brutobedrijfsresultaat
= VAH-PRTH-VATH

Eenvergrotingvandeloonsomgaattenkostevanhetbrutobedrijfsresultaat. Gegeven detoegevoegde waarde engegeven de relatietussentoegevoegdewaardeenomzetbelastingenerzijdsendietussendeloonsomensocia24

Iepremies anderzijds, iser een duidelijke belangentegenstelling tussen de factoren arbeid en kapitaal te onderkennen. Inkomen van de ene factor gaat direct ten koste van inkomen van de andere factor.
Nettobedrijfsresultaat

= bruto-inkomen - afschrijvingen

nH

= n H- D H - T H

Netto-inkomen
PRH+ rrH

= arbeidsinkomen + nettobedrijfsresultaat
= PRH + n H - DH -TH

Het verschil tussen het bruto-inkomen dat in een sector gegenereerd
w o r d t en het netto-inkomen is gelijk aan de afschrijvingen. Tot slot kan het
bedrijfsresultaat voor belastingen gecorrigeerd worden voor de vennootschapsbelasting.Opdezewijze wordt het nettobedrijfsresultaat na belastingen
verkregen. Devennootschapsbelasting vormt samen met deomzetbelasting en
de sociale premies hetfinanciële belang van de overheid en desociale verzekeringen in.
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4. ACHTERLIGGENDE FACTOREN

4.1

Inleiding

In het voorgaande zijn boekhoudkundige definitierelaties tussen de performance-indicatoren aande orde geweest. Met dit instrumentarium ishet bijvoorbeeld mogelijk een kostenstijging bij de toeleveranciers te vertalen naar
de verandering in het inkomen van de land- entuinbouwbedrijven. Dergelijke
berekeningen moeten dan onder de stringente korte-termijn veronderstelling
van niet veranderend gedrag worden gemaakt, zodat gerekend kan worden
met onder meer constante prijzen.Het boekhoudkundige raamwerk biedt nog
geenverklaringvoorde hoogtevande indicatoren ende matevan samenhang
tussen de indicatoren. Het isenkel een meetinstrument.
Naast de directe boekhoudkundige relaties tussen de indicatoren zijn er
indirecte relatiestussende indicatoren. Deze laatstezijn het resultaat van handelingen in een marktomgeving,waarbij structuurkenmerken het gedrag van
ondernemingen en hun resultaten beïnvloeden,enanderzijds destructuur van
de kolom zelf het resultaat van keuzes van ondernemingen kan zijn. In dit
hoofdstuk staan de structuurkenmerken van kolommen centraal.
Door destructuurkenmerken zoveelmogelijkte identificerenente kwantificeren, proberen we vat te krijgen op de achterliggende factoren die de performance op de verschillende niveaus in de kolom beïnvloeden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alle indirecte relatiestussen de indicatoren te specificeren. De inventarisatie van structuurkenmerken isveeleer bedoeld om in
deempirische invullingvanhetonderzoek desamenhangen (correlaties) tussen
structuurkenmerken en performance-indicatoren mogelijk te maken, en zodoende handvaten te leverenvoor de interpretatie van hoogte en verandering
van de performance-indicatoren.
Voortbordurend op het bekende Structuur-Gedrag-Prestatie (SGP) 1)
schema (Bain, 1956,Scherer 1980) isde centrale gedachte in dit rapport dat de
structuur in een bedrijfstak via het gedrag van ondernemingen de prestatie
van die ondernemingen en de bedrijfstak alsgeheel beïnvloedt. De structuurkenmerkenvaneenbedrijfstak worden indit raamwerk gezien alsdeterminanten van het op winstmaximalisatie gestoelde ondernemingsgedrag. Men onderscheidt inhetSGP-raamwerk meestal basisstructuurkenmerken en afgeleide
structuurkenmerken.Debasisstructuurkenmerken zijnde productietechnologie
en consumentenvoorkeuren. Hiervan afgeleide structuurkenmerken zijn bijvoorbeeld degraad van productdifferentiatie, de concentratiegraden aan aanbod- envraagzijde ende hoogte vantoetredingsbarrières. Met ondernemings-

1)

Inhet Engels:Structure-Conduct-Performance (SCP).
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gedrag worden de gedragsregels bedoeld die aanbieders hanterenvoor devariabelen die zij verondersteld worden te kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld
prijs en aangeboden hoeveelheid 1).
Hettraditionele SGP-schemabeperktzichinhoofdzaakt o t deanalysevan
de horizontale relatiesvanaanbiedersbinnen een bedrijfstak. Inonze terminologie is dit de analyse van een schakel in de kolom. Het hier gepresenteerde
raamwerk vult het SGP-schema aan door over horizontaal gedefinieerde bedrijfstakken heente kijken en expliciet ook verticale structuurkenmerken in de
analysete betrekken. De "structuur vande kolom" kan dan worden gezien en
beschreven alsde verzameling van horizontale structuurkenmerken (kenmerken binnen een schakel),enverticale kenmerken (kenmerken van relaties tussen schakels). Dit isin figuur 4.1schematisch weergegeven.

Figuur4.1 Dimensiesvandestructuurvandeproductiekolom
SÉ=Structuurinschakelie{Toelevering(T),Land-entuinbouw(L)enHandel(H)};V,j=Verticale
relatietussenschakelsien j; {i,j}e{{Toelevering(T),Land-entuinbouw(L)enHandel(H)};VUH
=Verticalecoördinatieoverdegehelekolom;S=Structuurkolom=(STnSLnSH)n(V^nVLH)

1)
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VanuitdeNieuweIndustriëleOrganisatie(NIO)iserdenodigekritiekophetdeterministische karakter van deSGP-benadering geuit. In het bijzonder laat de
NIOziendatdevoorspellendewaardevan "structuur" voor "performance" van
beperktewaardeisindienersprakeisvanstrategische interactiestussenaanbieders.Hetisbijvoorbeeld nietaltijdgegarandeerddatmeerconcentratie leidt tot
hogerewinst, zoalshet basis-SGP-schemasuggereert. Eenbelangrijke bijdrage
vandeNIOisinzichtinendogenestructuurveranderingenopgrondvanbewuste
keuzes van de aanbieders. Door middel van strategische investeringen (=gedrag) kunnenzittendeondernemingentoetredingsdrempelsvoor nieuwkomers
(=structuur) opwerpen diedeeigenwinstgevendheid (=performance) verhogen.

Destructuurelementen SxnSLnSHvallentraditioneel inhetdomeinvan
de SGP-analyse.Ookdeverticale relatiestussenopeenvolgende schakels (yn
nVm)kunnenmeegenomenwordeninditraamwerk.Erisechtervolgensonze
opvatting eenadditioneel element nodigvoor deanalysevankolommen en
dat ishetelementV ^ : dekenmerkenvanverticalecoördinatietussenactoren
indekolom.Ditelementistevensdeonderscheidendefactortussendebegrippenkolomenketen.Indetraditionele productiekolom iser niet noodzakelijkerwijs sprakevannauweonderlinge afstemming.Inketenverband issprake
vanonderlingeafstemmingten behoevevandoelstellingen dieopdegehele
ketenbetrekkinghebbenendusschakeloverstijgendzijn.Dedoelstellingenkomennietnoodzakelijkerwijsallepartijenindeketeningelijkematetengoede
(ziehoofdstuk 1).
Inditonderzoek zullenwij onsbeperkentot hetvindenvansamenhangentussendestructuurkenmerkenendeperformance-indicatoren inagrokolommen.Derelatiestussen"S"en "G"entussen "G"en "P"blijvenbuitenbeschouwing.WegebruikenaldusnieteenvolledigSGP-raamwerk,maareenS-Praamwerk.Hetisimmersniet dedoelstellingvandit onderzoek om inzicht te
verkrijgen in het ondernemingsgedrag, maarvooropstaat de meting van de
performancevanagrokolommen.Doorcorrelatietussen(horizontale enverticale)structuurkenmerken enperformance-indicatoren wordtweleenbijdrage
geleverd aande interpretatie van performance verschillen enaan mogelijke
beïnvloedingvandeperformancevia ingrepen indestructuurkenmerken.
4.2 Verticale relaties over de gehele kolom
Alvorensintegaanopdestructuurkenmerkenvaneenkolom ishet nuttig om inhet kort het probleemvanverticale relaties ineen productiekolom
derevuete latenpasseren.Dezetheoretischeachtergrondverduidelijkt debehoefteaanmetingvanverticalestructuurkenmerken engeeft indicatiesvoor
hetsoortvariabelen dat indeanalysebetrokken moetworden.
Indienalleschakelsineenproductiekolomgekenmerktwordendooreen
grootaantalaanbiedersdieprijsnemerszijnopdemarktenvoorinputsenoutputs, dan iseroptheoretische gronden geenredenomvoor inefficiënties in
deproductietevrezen.Paswanneererintenminsteéénschakelvandekolom
nietaandevoorwaardenvoorvolledigvrijemededingingwordtvoldaan,geeft
dit aanleidingtot inefficiënties enverticalecoördinatie problemen.
Erzijntweebelangrijkefactorenaantewijzenvoorhetnietperfectfunctionerenvanverticaalgerelateerde markten.Dezefactoren kunneneenreden
vormenvoorketenvorming.Eeneerstegroepfactorenhangtsamenmetdereductie vantransactiekosten (Kalfass, 1995).Ten opzichte vantransacties via
anonieme "spot" marktenvoorinputsenoutputs kanverticalecoördinatie tot
verlagingvantransactiekosten leiden indienersprakeisvanonder andere:
assetspecificity. investeringendiegebondenzijnaandevoortbrenging,
kwaliteitsbeheersing of distributievanspecifieke productenvoorspecifiekeklantennoodzakenlangetermijncontractenomeenpositief rendementopde investeringtegaranderen;
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kwaliteitseisen vanafnemers:dekwaliteit vanheteindproduct hangt af
vandeprocesbeheersing inallestadiavanhet productieproces.Dekwaliteitvanheteindproduct isduidelijk gebaat bijafsprakenoverdekwaliteitsspecificaties inalleschakelsvandeketen;
Just-ln-Timelevering: JIT-levering noodzaakt tot het maken van nauw
omschrevenafsprakentussentoeleveranciersenafnemers;
zoekkosten:verlagingvan"zoekkosten"doordateengeheelassortiment
bijeen(groepvan)leveranciers)ingekocht kanworden.Ditkanworden
gerealiseerd metaldanniet contractueelvastgelegdeafspraken.
Andere aspecten die vanuit transactiekosten benadering licht kunnen
werpenopverticalecoördinatie zijntevinden indegenoemde literatuur.
Eentweedebelangrijke redenvoorketenvorming ishetbestaanvanverticale externaliteiten. Doordat deverschillende stadiavanproductie en afzet
nauwmetelkaarsamenhangen,hebbenbeslissingeninelkvandeschakelsvan
de kolom belangrijke effecten op deandere schakels.Omdat ineenongecoördineerdemarktomgevingdebeslissingengenomenwordenzonder rekening
te houden meteventuele neveneffecten opvoor-enachterliggende schakels
kunnenerinefficiëntiesontstaandiealleenmetbehulpvanverticalecoördinatieverzachtkunnenworden.Dedriebelangrijkstevormenvanverticaleexternaliteiten inagrokolommen zijndevolgende:
prijszetting:
Deomzetvandedetailhandelhangtondermeerafvandeconsumentenprijzen dieop hun beurt weervandeinputprijzen (deafzetprijzen van
de primaire producenten en de verwerkende industrie) afhangen. De
hoogtevandeafzetprijsvandeprimaire producenten bepaalt dus indirectdeomvangvandeomzetindefinalemarkt,endaarmedeookdeafzetvanzoweldeprimaireproducenten,deverwerkende industriealsde
detailhandel.Verticalesamenwerkingsverbanden (onderanderefranchises)zijneenmiddel omdezeverticaleexternaliteiten te internaliseren;
kwaliteitsbeheersing:
"Eenkolomiszosterkalsdezwaksteschakel",enditgeldt in bijzondere
matevoordekwaliteitsbeheersing vanvoedselproducten.Indien inéén
schakelnietvoldaanwordt aankwaliteitsnormen (metnamefytosanitairenormen),ondervindt dekolomalsgeheelsterkenegatieveexterne effecten indevormvaneenlageconsumentenvraag naar het betreffende
product.Omdatdekostenvanverbeterde kwaliteitsbeheersing ten laste
komenvandeindividueleonderneming,terwijl debatenverdeeldwordenoveralleondernemingen inde kolom,houdt de individuele ondernemingonvoldoende rekening metdeeffecten opdekolomalsgeheel
enwordterzonderverticalecoördinatieteweinigaan kwaliteitsbeheersinggedaan;
technologischevernieuwing:
Eenmetdekwaliteitsbeheersing vergelijkbaar probleemdoet zichvoor
bijdeinvoeringvannieuwetechnologieëndievaninvloedzijnopdewijzevanbe-enverwerking inandereschakels.
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Deverticale coördinatie kan op verschillende wijze worden ingevuld, afhankelijk vandespecifieke omstandigheden en machtsverhoudingen inde kolom. Het spectrum van mogelijkheden reikt van kortlopende contacten via
langlopende contracten en afsprakentot volledige verticale integratie. Binnen
ditspectrumvindtverticalecoördinatie inagrokolommen plaats,waarbij er wel
sprake isvan enige mate van onderlinge afstemming, maar niet van volledige
verticale integratie (overname).
4.2.1

Effecten van verticale coördinatie

Deeconomischetheorie geeft geen duidelijk antwoord op devraag voor
welke partijverticale coördinatie voordelen oplevert. Hetontstaan van verticaleafspraken en de duurzaamheid ervan kan worden gezien alseen efficiënte
oplossing voor een coördinatieprobleem. Dit isin het algemeen de positie van
de(neoliberale)transactiekosteneconomen.Demeeranalytische Industriële Organisatie literatuur isindit opzicht genuanceerder en signaleert duidelijk verdelingsaspecten bij verticale coördinatie. Debaten en kosten van verticale afspraken zullen over het algemeen ongelijk verdeeld zijn over de deelnemende
partijen.Vaak ishet echter niet voorshands te zeggen wie de winnaars en de
verliezers zijn. Met behulp van ons meetinstrument hopen we meer inzicht in
dit vraagstuk te krijgen.
Hetontbreken vaneenduidige causale relaties heeft overigenszijn repercussies op de Europese (en thans ook de Nederlandse) mededingingswetgeving. Met betrekking t o t verticale coördinatie staat men hier een casuïstische
benadering voor (met uitzondering van verticale prijsbinding, die algemeen
onverbindend isverklaard).
4.2.2

Indicatoren voor verticale coördinatie in de kolom als geheel

Indicatoren voor verticale relaties zijn in de literatuur veel minder ontwikkeld dan indicatorenvoor horizontale relaties.Devolgende indicatoren zijn
in de literatuur gebruikt:
de verhouding tussentoegevoegde waarde en omzet (Adelman, 1955).
Deze maatstaf wordt bekritiseerd (Scherer en Ross, 1990), omdat deze
verhouding hoger uitvalt voor bovenstroomse schakels dan voor benedenstroomse schakels;
aandelen in bedrijven in bovenstroomse en benedenstroomse schakel.
Indien het aandeel 100% bedraagt, iser sprake van volledige verticale
integratie. Op basisvan de aandelen kan een onderverdeling gemaakt
worden in: (1) verticale integratie, (2) dominant partnerschap (> 50%),
(3) gebalanceerd partnerschap en (4) minderheidsbelang (< 50%).;
verticale Coördinatie (VC-)indices. Maddigan (1981) bepaalt het belang
vanverticale integratie op basisvan input-outputtabellen. Frank en Henderson (1992) nemenvijf typen coördinatie in hunversievande VC-index
mee.Zieverder Davieset al. (1995).Deze maatstaf kanwellicht inde toekomst op basisvan het ketensimulatiemodel ingevuldworden. Het isde
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bedoeling dat deempirische invullingvanhet ketensimulatiemodelde
input-outputstructuur volgt;
aandeeltypen coördinatie.Hetaandeelvantypencoördinatie indetotalegoederenstroomvaneenschakelnaardevolgende schakelkanbepaaldworden.Eendergelijke opsomming istevinden inFranken Henderson(1992).Zij makeneenonderscheid in:(1)spotmarkt, (2) markt-,
(3) productiemanagement- en(4) inputcontracten en(5)verticale integratie;
kwalitatieve indicatiesvanverticalesamenwerkingtussenhandelentoeleveranciers.
4.3 Structuurkenmerken van de afzonderlijke schakels
4.3.1

Inleiding

Indezesectieworden voor elkeschakelsindekolom belangrijke structuurkenmerkenenmeetbareindicatorengeïdentificeerd.Dekenmerkensplitsenwevooranalytischedoeleinden ineendrietalgroepenfactoren,teweten:
(1)

exogenefactoren
Ditzijndiverseomgevingsfactorendieinvloedhebbenophetgedragvan
deactoren,maar nietdirectdoordeactorenbeïnvloed kunnenworden.
Dezefactorenliggenmetnameophetterreinvanconsumentenvoorkeurenenalgemene nationale eninternationale marktcondities;

(2)

deaardvan concurrentiebinnen deverschillendeschakels
Deprijzenendeproductieomvang zijnafhankelijkvandemate waarin
ondernemingen binneneenschakelmetelkaarconcurreren.Ditisonder
andereafhankelijk vandemarktvorm.Ingevalvanvolkomen mededingingisdeprijslagerendeproductieomvanggroterdanineenoligopolis-
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tische of monopolistische configuratie 1). De marktvorm kan bepaald
worden aandehandvan maatstavenvoorde marktstructuur. Deze maatstavenzijn gebaseerd op hetaantal bedrijven en despreiding vande omzet over de bedrijven. De bekendste maatstaven zijn:
- concentratiegraad: Cn= £ n a^
- Herfindahl-index: H= £ (a)2;
- Theil-coëfficiënt:Th = £ (a,.\r\{Ma)).
waar a,het marktaandeel voorstelt.

(3)

1)

Prijzen zijn ook afhankelijk van de concurrentievariabele (prijs of hoeveelheid),de mate van prijscoördinatie en het bestaan van toetredingsdrempels. Deinvloedvantoetredingsdrempels op marktstructuur en performance wordt, onder andere, geanalyseerd in Sutton (1991). Sutton
laat zien dat met name reclame-uitgaven alstoetredingsdrempel fungeren, veel meer dan installatiekosten. Zijn analyse wordt ondersteund
door empirisch materiaal betreffende de marktenvan20voedingsmiddelen. De mate van concurrentie isop korte termijn gegeven, maar is op
lange termijn te beïnvloeden door de actoren in de kolom;
verticale relaties met voor- en achterliggende schakels
Zoals hierboven isuiteengezet,speelt dit aspecteen belangrijke rol bij de
karakterisering van de kolommenstructuur. Ook dit structuur element is
op termijn aan verandering onderhevig.

Eenhomogeneoligopolistischemarktmetnaanbiederskanalsvolgtwordengekarakteriseerd:elkeaanbiedertrachtzijnwinsttemaximaliserendoor simultane
en onafhankelijke keuzevan de aangeboden hoeveelheid g,. De marktvraag
wordt weergegevendoor P(Q), de(inverse)vraagrelatie,waarbij Q=£ g , detotaleaangeboden hoeveelheidvoorstelt. Indienc,deconstante marginale engemiddelde kostenvanonderneming/zijn, danisdewinst: n,=[P(Q)-c] g,.Inhet
Nashevenwichtmaximaliseertelkvandeaanbiederszijnwinst,gegevendeoptimalekeuzevandeoverigeaanbieders.Inhetevenwicht isvoorelkvanden oligopolistenvoldaanaandeeersteordevoorwaarde:P(Q)-c,+g,(dP/dQ) =0.De
metmarktaandelengewogensommatieoveralleaanbieders levertdevolgende
gelijkheid op:£(q/Q) P-£(q/Q)c, +£(q/Q)* P7/e=0,waarbij £•= (dQldP)(PIQ),
deprijselasticiteitvandevraagvoorstelt. Herschrijven leverteenuitdrukking op
diehetrelatieveverschiltussenprijsenmarginale kosten (deprice-cost margin)
relateertaandestructuurparameters prijselasticiteit enHerfindahlconcentratieindex:

metc =degemiddelde marginale kosten, enH=$^(—)
Onzedefinitievaninkomen uit kapitaalvaltte herleidentot het hier gebruikte
winstbegrip.
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Decentrale performance-indicatoren uit hoofdstuk 3zijn het inkomen uit
arbeid en kapitaal en de continuïteit van de participatie inde onderneming en
daarmee samenhangende de continuïteit van de inkomensstromen uit arbeid
en kapitaal.
Indevolgende paragraaf gaan wij voor de schakelstoelevering, land- en
tuinbouw en handel na welke structuurkenmerken naar verwachting invloed
hebben op de performance van ondernemingen in de vernoemde schakels.

ittMüi^s

Exogenefactoren

Toeleveranciers

Aard concurrentie
biniienschakel

Verticale relaties
rhêt voorgaande
$chäkel ;

- concentratie
- verzonken kosten

n.v.t.

Land-en tuinbouw

- concurrentie uit
buitenland

- aantal en omvang
coöperaties
- concentratie

- leveringscontracten
uitgangsmaterialen

Handel

- inkomen
- prijselasticiteiten
- substitutie-mogelijkheden

- prijsconcurrentie
versus productdifferentiatie
- concentratie
- verzonken kosten
(reclame)
- marktafspraken

- omvang inkoop
naar kanalen
- informatieuitwisseling
- logistiek
- leveringscontracten

Figuur 4.2 Structuurkenmerken perschakel

4.3.2

Schakel handel

Deomvangvandeomzetvande handel op definale markt bepaalt in belangrijke mate de omvang vandetotale stroom leveranties in de kolom en verdient daarom als eerste behandeld te worden.
Als exogene factoren die de omzet in de handel beïnvloeden kunnen
worden aangevoerd:
inkomen van de consument en inkomenselasticiteit van de finale vraag;
eigen en kruiselingse prijselasticiteiten van de finale vraag;
beschikbaarheid van substituten.
Deaard vande concurrentie tussendeondernemingen binnen de schakel
bepaalt niet alleen de individuele marktaandelen, maar ook de omvang van
de totale omzet. In de handelsschakel hebben zichde afgelopen jaren belangrijke veranderingen in de concurrentieverhoudingen voorgedaan. Met name
de toegenomen concentratie onder de supermarkten en de toename in het
aandeel van dit kanaal in de afzet van voedselproducten zijn hier zichtbare
voorbeelden van.Deaardvan de concurrentie iseen multidimensioneel begrip
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dat niet op eenvoudige wijze gemeten kanworden,vaak wordt een indirecte
wijze van meting gebruikt. Ervalt aan de volgende indicatoren voor de aard
van de concurrentie in de handel te denken:
prijsconcurrentie versus productdifferentiatie
Prijsconcurrentie komt t o t uitdrukking in het aantal variëteiten en de
prijsverschillentussendievariëteiten.Beide kengetallen zijn kleiner naar
mate er meer prijsconcurrentie is;
concentratie
Deconcentratie kangemeten worden aan de hand van de Herfindahl-index, de Theil-index of de concentratiegraad;
strategische investeringen en verzonken kosten
Verzonken kosten (sunkcosts)zijnonomkeerbare kosten die niet bij liquidatie van de onderneming of op eentweedehands markt terugverdiend
kunnen worden. De beslissingen die aan deze kosten ten grondslag liggen, worden om deze reden niet snel herroepen. Dit geeft commitment
aan deze beslissingen:Erwordt vechtlust meegetoond.Voorbeelden van
verzonken kosten zijn reclame-uitgaven, R&D-uitgaven en locatie gebonden kosten.Strategische investeringen gaan normaal gesproken met verzonken kosten gepaard;
marktafspraken
Kartelvorming ismogelijk door middel van impliciete of expliciete afsprakenten aanzien van prijzen en marktverdeling. Expliciete afspraken kunnen waargenomen worden, impliciete natuurlijk niet.
De verticale relaties met achterliggende schakels zijnvantoenemend belang voor de handel. Door directe afstemming met de toeleverende schakel
(primaire producent, verwerkende industrie, groothandel of veiling) kan vaak
sneller en goedkoper op de wensenvande consument worden ingespeeld dan
met tussenkomst van een markt voor de producten in kwestie. Het meten van
de mate van verticale coördinatie isechter geen eenvoudige zaak, zoals hierboven reeds isaangegeven. Indicatoren voor verticale relaties zijn in de vorige
paragraaf reeds genoemd.Tevens kunnen de aandelen van de inkoopkanalen
(veiling, contract, groothandel, import) gemeten worden.
Het inkomen uit arbeid en kapitaal dat in de handel gerealiseerd wordt,
isafhankelijk van de omzet die gegenereerd wordt en de kosten die gemaakt
worden. Omzet en kosten zijn onder andere afhankelijk van de structuurkenmerken die in tabel 4.2 genoemd worden. Verticale coördinatie vergroot de
omzet door snelle uitwisseling van informatie en verlaagt de kosten door de
keuze voor een goedkoop inkoopkanaal. Strategische investeringen gaan niet
alleen met (verzonken) kosten gepaard, zij werken ook omzetverhogend, bijvoorbeeld door toetreding te belemmeren. De kosten per eenheid product
hangen ook met de productiviteit van de ingezette productiefactoren samen.
4.3.3

Schakel Land-en Tuinbouw

De omvang van de omzet van de land- en tuinbouw hangt uiteraard in
belangrijke mate af van de omzet in de voorliggende schakel,de handel.
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Als exogene factor die de omzet vande land- entuinbouw schakel beïnvloedt, kanworden deaanwezigheid vanconcurrerende aanbieders in het buitenland worden aangevoerd.
Deaard van de concurrentie tussen de ondernemingen binnen de landentuinbouw bepaalt niet alleen de individuele marktaandelen, maar ook de
omvang van de totale omzet. Devolgende kenmerken zijn van belang:
aantal en omvang coöperaties. Coöperaties, in het bijzonder veilingcooperaties, beïnvloeden de prijsvorming door de uitschakeling van de onderlinge concurrentie door regelingen alsde leveringsplicht;
concentratie. Deconcentratie kangemeten worden aan de hand van de
Herfindahl-index, de Theil-index of de concentratiegraad.
De verticale relaties met de voorliggende schakels zijn van toenemend
belang voor de land- en tuinbouw. Deze zijn reeds bij de bespreking van verticale achterwaartse relaties van de handel aan de orde geweest. Daarnaast
kunnen er verticale relaties bestaan tussen de land- en tuinbouw en de toeleverende schakel. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan leveringscontracten
voor uitgangsmateriaal.
Het inkomen in de land- entuinbouw isde laatstejaren steeds meer onder druk komen te staan.Destelselmatige daling van de afzetprijzen van met
name tuinbouwproducten iskennelijk onvoldoende gecompenseerd door een
daling van de kosten.Als belangrijke bepalende factoren voor het inkomen in
de land- entuinbouw kunnen naast de intabel 4.2 genoemde variabelen dan
ook worden genoemd:
prijzen van grond- en hulpstoffen (inclusief energie);
schaalvoordelen;
technische efficiëntie van de bedrijfsvoering.
4.3.4

Schakel Toeleveranciers

De omvang van de omzet van de toeleveranciers aan de land- en tuinbouw isnauw verweven met de omzet van de land- en tuinbouw. Gespecialiseerdetoeleveranciers, zoalskassenbouwers en leveranciersvan uitgangsmateriaal, hebben immers geen alternatieve (binnenlandse) afzetkanalen. Voor de
leveranciers van diensten aan de land- en tuinbouw ligt dit anders. Banken,
verzekeringen enaccountantskantoren biedenweliswaar gespecialiseerde producten voor de land- entuinbouw aan,maar dit isin het algemeen slechts een
onderdeel van een breder dienstenpakket.
De aard van de concurrentie tussen de toeleverende ondernemingen
wordt insterke mate bepaald door deaanwezigheid van toetredingsdrempels.
Zowel toeleveranciers van "hardware" als toeleveranciers van "software"
(diensten) hebben specifieke investeringen gedaan in kennis en uitrusting die
moeilijk door nieuwkomers te imiteren zijn. Devolgende kenmerken zijn van
belang:
Concentratie
Deconcentratie kangemeten worden aande handvan de Herfindahl-index, de Theil-index of de concentratiegraad.
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Verzonken kosten
Ontwikkelingskosten zijn voor leveranciers van uitgangsmateriaal van
groot belang. Deze product R&D-uitgaven werpen een drempel op voor
potentiële concurrenten. Dezedrempel wordt nog versterkt door patenten en octrooien die aangevraagd worden.
De verticale relaties met de land-entuinbouw zijn reeds aan de orde geweest.

4.4 Relaties tussen structuurkenmerken en performance-indicatoren
Indeze paragraaf vatten wij de analyse in dit hoofdstuk samen door een
vijftal hypotheses op te stellen over de relatie tussen kolom- en marktstructuur
endeeconomische prestatiesdie geleverdworden.Dehypotheses relateren de
structuur rechtstreeks aan de performance en vallen dus in het in paragraaf 1
geschetste S-P-raamwerk.
H 1A: de performance van ondernemingen en schakels iseen positieve functie van de concentratie binnen de desbetreffende schakel.
H 1B: de performance van de kolom iseen positieve functie van de concentratie binnen één der schakels,tenzij externaliteiten van belang zijn.
Deze hypothese wordt wel aangeduid als de concentratiedoctrine. Zij
wordt aangehangen door de Harvard school waarvan Bain (1956) één van de
belangrijkste proponenten is,en bestreden door de Chicago school.De performance van de kolom neemt ook toe,tenzij door het bestaan van marktmacht
in meer dan één schakel externaliteiten zoals dubbele marginalisering optreden.
H 2: de performance van ondernemingen, schakels en de kolom iseen positieve functie van de mate van verticale coördinatie.
Naar mate verticaal gerelateerde ondernemingen meer samenwerken,
ishet inkomen groter, aangezien samenwerkende bedrijven bij hun beslissingen ten aanzien van prijs, kwaliteit, investeringen enzovoort, meer rekening
houden bijdegevolgen voor andere ondernemingen inde keten.Zowel vanuit
de transactiekostenbenadering als vanuit de Nieuwe Industriële Organisatie
w o r d t gewezen op de mogelijkheid om door coördinatie de gezamenlijke
winst te vergroten.
H 3A: toetredingsbelemmeringen in één schakel vergroten de performance
van ondernemingen en schakels.
H 3B: toetredingsbelemmeringen in één schakel vergroten de performance
van de kolom,tenzij externaliteiten van belang zijn.
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Toetredingsbelemmeringen vergrotendewinstvanzittende ondernemingen, doordat het aantal daadwerkelijke concurrenten beperkt blijft. In geval
vanvrije toetreding tendeert de langetermijn winst alleen naar nul,indien de
belemmeringen voor zittende en potentiële toetreders even groot zijn. Indien
zittende ondernemers een first mover advantage hebben, isook de lange termijn winst positief. De performance van de kolom neemt ook toe, tenzij zich
externaliteiten voordoen.
H 4A: prijsconcurrentie binnen één schakel verlaagt de performance van ondernemingen en schakels.
H 4B: prijsconcurrentie binnen één schakel verlaagt de performance van de
kolom, tenzij externaliteiten van belang zijn.
De mate van prijsconcurrentie isafhankelijk van de mate van coördinatie
die bedrijven (mogen)toepassen.Zowel marktafsprakenals coöperatievorming
verzachten de prijsconcurrentie. Sutton (1991) stelt dezelfde hypothese op en
vindt kwalitatieve ondersteuning voor deze hypothese.
H 5A: productdifferentiatie vergroot de performance vanondernemingen en
schakels.
H 5B: productdifferentiatie vergroot de performance vanondernemingen en
schakels,tenzij externaliteiten van belang zijn.
Productdifferentiatie creëert enige monopoliemacht en vergroot daarmee de winst. Ingeval vanvrije toetreding tendeert de langetermijnwinst echter naar nul,tenzij toetreding door een asymmetrie (first mover advantage)
tussen zittende ondernemingen en potentiële concurrenten belemmert wordt.
Indeze paragraaf wordt performance gerelateerd aan dewinst. De winst
van een onderneming, kan door vakbondsmacht ten dele vertaald worden in
hogere lonen.Vakbonden zijn niet voor niets in de winstgevendheid van ondernemingen geïnteresseerd en de toetredingsbelemmeringen die deze vergroten.
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5. SLOTBESCHOUWING

In dit rapport zijntwee performancedoelstellingen geïdentificeerd voor
de interne participanten inde kolom:werknemers en vermogensverschaffers.
Beide streven naar een hoog inkomen en continuïteit van de participatie in de
onderneming en de kolom,opdat de inkomensstroom ook in detoekomst verzekerd is.Departicipanten delen zowel het streven het gezamenlijk inkomen
tevergroten alshetstreveneenzogroot mogelijk deelvande koekte bemachtigen. De gemeenschappelijke en de tegengestelde belangen komen t o t uitdrukking in de boekhoudkundige relaties die de performance van de kolom
weerspiegelen. Devorming en de verdeling van de koek staan niet los van elkaar. Indit rapport worden nog geen duidelijke verbanden tussenvorming en
verdeling van inkomen aangegeven. Dit wordt beoogd in lopende LEI-DLOprojecten alshet "Ketensimulatiemodel". Erzijn wel enige verbanden aangegeventussen markt-en kolomstructuur enerzijdseneconomische prestatiesanderzijds.Dezeverbanden betreffen dewederzijdse relatietussen markt- en kolomstructuur en performance,zij het dat de nadruk isgelegd op de invloed van
de structuur op de performance.
Ter demonstratie wordt in het vervolgproject "Ketenperformance en
benchmarking" de ontwikkelde methodiek toegepast op de zuivel-en champignonkolommen en productstromen binnen deze kolommen. Bijde invulling
van de indicatoren gaat het niet alleen om het bepalen van de waarde van de
indicatoren voor een bepaalde situatie en op een bepaald moment, maar gaat
het vooral om het volgen vande ontwikkeling vandewaarde indetijd (dynamischeperformance) en om het vergelijken van de waarden tussenverschillende kolommen dan wel tussen verschillende situaties voor een bepaalde kolom
(comparatieve performance).
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