Dr. J.P.Elhorst
Ing. R.A.M. Schrijver

Onderzoekverslag 94

EEN ECONOMETRISCH ONDERZOEK NAAR DE
RELATIE TUSSEN DE VERKAVELING ENHET
BEDRIJFSRESULTAAT VANMELKVEEBEDRIJVEN

3
•

|
ilBUQIHEH

£ EX.NO; B
MLVs

Juni 1992

Landbouw Economisch Instituut (LEI-DLO)
Afdeling Landbouw
Afdeling Structuuronderzoek

<f,zzL(o

REFERAAT
EEN ECONOMETRISCH ONDERZOEK NAAR DE RELATIE TUSSEN DE VERKAVELING EN HET BEDRIJFSRESULTAAT VAN MELKVEEBEDRIJVEN
Elhorst,J.P. en R.A.M., Schrijver
Den Haag,Landbouw-EconomischInstituut (LEI-DLO), 1992
Onderzoekverslag 94
ISBN90-5242-165-X
60 p., tab.,fig.,bijl.
Onderzoek toegespitst op de ontwikkeling van een model waarmee de relatie tussen
cultuurtechnische factoren en hetbedrijfsresultaat opbasisvan empirische bedrijfsgegevens bepaald kanworden.Alsbijzonder geval wordt behandeld de relatie tussende verkaveling en het bedrijfsresultaat van melkveebedrijventijdens de jaren 1978-79,1983-84
en 1988.
Ingegaan wordt op de bestaande literatuur over de relatie tussen de verkaveling en
het bedrijfsresultaat, de wijze waarop men een cultuurtechnische factor in één kengetal
zou kunnen weergeven en de wijze waarop men de invloed van een cultuurtechnische
factorophet bedrijfsresultaat ineenempirisch modelzoukunnenbepalen.
In een empirische toepassing wordt vervolgens nader ingegaan op de overeenkomsten ende verschillentussende uitkomstenvanditonderzoek endie uitvoorgaandeonderzoekingengenoemdinhet literatuuroverzicht.
Modelonderzoek/Verkaveling/Bedrijfsresultaat

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
Elhorst,J.P.
Een econometrischonderzoek naarde relatietussende
verkaveling en hetbedrijfsresultaatvan melkveebedrijven/
J.P. Elhorst, R.A.M. Schrijver. - Den Haag :
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO).- Fig.,tab.(Onderzoekverslag/ Landbouw-Economisch Instituut
(LEI-DLO) ;94)
ISBN90-5242-165-X
NUGI835
Trefw.:bedrijfsanalyse ;melkveehouderijen/
ruilverkaveling.

Overnamevande inhoudtoegestaan,mitsmetduidelijkebronvermelding.

Inhoud
Biz.
WOORDVOORAF

5

SAMENVATTING
1.

INLEIDING

2.

ENIGEBESCHOUWINGEN OVERDEINVLOEDVAN CULTUURTECHNISCHEFACTORENOPHETBEDRIJFSRESULTAAT
2.1 Inleiding
2.2 Dedefinitievanverkaveling
2.3 Dedefinitievanhetbedrijfsresultaat
2.4 Deinvloedvandeverkaveling ophetbedrijfsresultaat:eenhistorischoverzicht
2.5 Conclusiesaangaandedeteonderzoeken relaties

3.

4.

9
11
11
11
12
12
18

DEMODELFORMULERING
3.1 Inleiding
3.2 Econometrischeproduktiemodellen opbasisvande
dualiteitstheorie
3.3 Demetingvandecultuurtechnische factorverkaveling
3.4 Deinvloedvandeverkavelingopkorteenoplange
termijn
DETOEPASSINGVANHETMODELOPMELKVEEBEDRIJVEN:
IMPLEMENTATIE ENRESULTATEN
4.1 Dedata
4.2 Demetingvandefactorverkaveling
4.3 Deschattingvandeverschillendeproduktiemodellen
4.4 Deschattingvanhetrekenschema

5.

7

CONCLUSIES

LITERATUUR
BIJLAGE:LISREL

20
20
21
23
26
32
32
34
36
46
53
55
60

Woord vooraf

AlgeruimetijdleeftophetLandbouw-Economisch Instituut
devraag Inhoeverre cultuurtechnische factorenvanInvloed zijn
ophetbedrijfsresultaat.Verscheidenepersonenhebben zichIn
hetverledenmetdezevraagbeziggehouden,maarditheeft slechts
Ineenenkelgevalgeleldtoteenofficiëlepubllkatle.Opzich
isdatnietverwonderlijk.Hetbepalenvanderelatie tussencultuurtechnische factorenenhetbedrijfsresultaatisnamelijkniet
alleenvaktechnisch,maarookmethodischeengecompliceerde zaak.
Hetkomtnietvaakvoordatkennisopbeide specifieke deelgebieden inéénpersoonvertegenwoordigd zijn.Vandaardatervooris
gekozenomopditonderzoek tweepersonentezetten.Eeneconometrist,J.P.Elhorst,diezichmetnameheeft toegelegdopdemodelbouwindezestudieeneenvakdeskundige,R.A.M. Schrijver,
die zichmetnamemetdeinhoudelijke aspectenvandeze studie
heeftbeziggehouden.Niettemin zijnbeidepersonenvolledigverantwoordelijkvoordeinhoudvanditrapportdatdoordeze samenwerkingtotstandisgekomen.
Metditrapporthopenbeide auteursdatdediscussie overde
bepalingvanderelatie tussen cultuurtechnische factorenenhet
bedrijfsresultaatweernieuwlevenwordt ingeblazen, zowelbinnen
het instituutalsdaarbuiten.Tenslottewillenzijiedereenbedankendieaandetotstandkomingvanditrapportheeft bijgedragen.
/->

DenHaag,april1992

Zachariasse

Samenvatting

Het doelvanditonderzoekisomeenmodeloptezettendat
met empirische gegevens gevuldkanwordenendatgebruiktkan
wordenomderelatietussencultuurtechnische factorenenhetbedrijfsresultaatopeenverantwoordemaniertebepalen.
Omdeze relatietekwantificerenistotnutoebijnauitsluitend gebruikgemaaktvanbedrijfsmodellen,datzijnmodellen
diehoofdzakelijk zijngebaseerdoplineaireprogrammeringen.Een
nadeelvandezemodellenisdatzealleendeInvloedvancultuurtechnische factorenkunnenbepalendieonderbepaaldeveronderstellingenpotentieelkanbestaan.Zekunnen zogezegd nietmet
empirische gegevens gevuldwordenenlangsdiewegaandepraktijk getoetstworden.Omaanditnadeeltegemoettekomenisgezochtnaareenandereonderzoeksmethode enisgekozenvooreen
econometrisch produktiemodelopbasisvandedualiteitstheorie,
eenmodelwaarmeeophetLEI-DLOalveelpositieve ervaringen
zijnopgedaan.Voortbouwendopditmodelisgeblekendatertwee
modeltechnische problemendiendentewordenoverwonnenomhierin
ook cultuurtechnische factorenc.q.deverkavelingeenplaatste
geven.Heteersteprobleembetrofhetmetenvandeverkaveling.
Cultuurtechnische factorenalsdeverkavelingvormen overhetalgemeeneencomplex geheelwaarin diversevariabeleneenrolspelen.Demoeilijkheid daarbij ishoemetditgeheelaanvariabelen,diebovendien onderlingvaakingrotemate gecorreleerd
zijn,omtegaan.Alsoplossing daarvoorisinditverslageen
factoranalytischmeetmodelontwikkeld,waarinallevariabelendie
aaneencultuurtechnische factortengrondslag liggentotéén
kengetalgereduceerd kunnenworden.Ditkengetalkanvervolgens
eenvoudigineeneconometrischmodelalsverklarende variabele
worden ingevuld.
Een tweedeprobleembetrofdebepalingvandeinvloedvande
verkavelingophetbedrijfsresultaatoplange termijn.Methet
econometrische produktiemodelopbasisvandedualiteitstheorie
kanalleendeinvloedwordenbepaaldophetbedrijfsresultaatop
korte termijnennietoplangetermijn.Inditverslag isdaarom
eenrekenschemaontwikkeldwaarmeedatwelmogelijk is.Ditreken8chemahoudt rekeningmetaanpassingenvandebedrijfsuitrustingdiehetgevolg zijnvanveranderingenindeverkaveling,
alsookmetdekostendieverbonden zijnaandebedrijfsuitrusting
endiezichdoordezeaanpassingen zullenwijzigen.Welistegelijkertijd aangegevendaterookandere,soms zelfsbeteremethodendenkbaar zijnomdeinvloedvandeverkavelingtebepalenop
hetbedrijfsresultaatoplangetermijn.Dezemethoden zijntotnu
toe,ofweldooreengebrekaandataofwelvanwegehuncomplexiteit,echterniet toepasbaargebleken.Niettemin zijnwijonser
vanbewustdatdenugebruiktemethodevoorverbetering vatbaar

isendathetaanbevelingverdient daarverder onderzoeknaarte
doen.
Hetontwikkeldemodelisvervolgenstoegepast opdemelkveehouderij indrieperioden:78-79,83-84en88.Detweebelangrijksteresultatenzijndaarbij devolgendegebleken.Delange
termijninvloed ophetbedrijfsresultaat,dat isdeinvloed opde
arbeidsopbrengst,vaneentoenamevandehuiskavelmet lZ-puntis
geschat opƒ 2,71perhaindeperiode 78-79,ƒ 3,07perhainde
periode83-84enƒ 2,37 indeperiode88.Deinvloedvaneenafnamevanhetaantalkavelsmet 1isgeschat opƒ 26,51perhain
deperiode 78-79,ƒ 40,06perhaindeperiode83-84enƒ 21,80
indeperiode88.
Pogingenomdezeuitkomstenvervolgens tevergelijkenmetde
bedragendiedoordeLandinrichtingsdienstgehanteerdwordenzijn
gestuit opdriemoeilijkheden:
DeLandinrichtingsdienst houdt ereenandereberekeningswijzec.q. anderewijzevanpresentatie opnaaangaandedeinvloedvanhetpercentagehuiskavel.Ditbetekent datdebedragendiedoordeLandinrichtingsdienst gehanteerdworden
dienentewordenomgerekendmet allemoeilijkhedenvandien;
HoeweldeLandinrichtingsdienst netalsindezestudiede
arbeidsopbrengst alsuitgangspuntneemt,vermeldt zijop
bedrijfsniveaualleendepositievebatendiemet eenverbeterdeverkaveling gepaard gaan.Dekostendiemet eenverbeterdeverkaveling gepaard gaan,wordenverwerkt indetotale
kostenvaneenherverkavelingsproject enzijnalszodanig
nietmeernaarbedrijfsniveauterugterekenen.Dedoorde
Landinrichtingsdienst gepresenteerdebatenopbedrijfsniveau
wordendus feitelijkoverschat;
Het isnietduidelijkinhoeverredeuitkomsten diedeLandinrichtingsdienst in1988hanteert representatief zijnvoor
geheelNederland.Demodelberekeningen dietenbehoevevan
deindatjaarverschenen rapportenzijnverricht, zijnnamelijkafgestemd opspecifiekegebieden,alwaardeverkavelingnormaalgesprokenslechter isdanhet landelijkgemiddelde.

1. Inleiding

Eenvraagdiemenigeenindelandbouw-economischewetenschap
heeftbeziggehouden isinhoeverrecultuurtechnische factorenvan
invloed zijnophetbedrijfsresultaat.Inzicht indegroottevan
dezerelatie isondermeervanbelangvoordebeoordelingvan
landinrichtingsprojecten.Veranderingen inbedrijfsresultaatdie
ontstaandoordeuitvoeringvaneenlandinrichtingsprojectdienen
alsbatenvoordelandbouwteworden ingerekend.
Omdezerelatietekwantificeren zijninhetverledenverscheideneonderzoekingenverricht.Inhetvolgendehoofdstukzal
daardieperopwordeningegaan.Totnutoeisdaarbijbijnauitsluitend gebruikgemaaktvanbedrijfsmodellen,dat zijnmodellen
diehoofdzakelijk zijngebaseerd oplineaire programmeringen.
Hoeweldezemodellenhet inzicht inhetbetreffende probleemveld
hebbenvergroot« blijfteennadeeldatzealleendeinvloedvan
eencultuurtechnische factorkunnenberekenendieonderbepaalde
veronderstellingenpotentieelkanbestaan.Daaromwordendeze
modellenookwelnormatievemodellengenoemd.Normatiefniet in
de zinwat zoumoeten,maarwatmogelijk zoukunnengebeurenals
producentenbepaaldedoelstellingennastrevenbinnenbepaalde
vrijheidsgraden.Hetnadeelligthemdaarindatdeuitkomstenvan
eenprogrammeringsmodel nietaandepraktijkwordengetoetst,met
alsgevolgdatgeenuitsluitselgegevenkanwordenoverdevraag
ofpotentieelberekendeeffectenindepraktijkookdaadwerkelijk
zullenoptreden.Met anderewoorden:ervindt geen statistische
toetsingplaatsvandeparametersenhetontbreekt aaneen"formalized calibrationandvalidationprocedure" (Bauer, 1989).Het
isdanooknietuitgeslotendaterindepraktijkmeermogelijkhedenbestaanomzichaanslechtecultuurtechnische omstandighedenaantepassendanerinhetbedrijfsmodelmatigeonderzoekis
aangegeven.Hetindezepublikatiebeschrevenonderzoekwilaan
ditbezwaartegemoetkomen.Het stelt zichtendoeleenmodelop
tezettendatmetempirische gegevensgevuldkanwordeneneen
onderzoeksmethode teontwikkelenwaarmeederelatietussencultuurtechnische factorenenhetbedrijfsresultaatopeenverantwoordemanierbepaaldkanworden.
Met ditdoelvoorogenisgezochtnaareenandereonderzoeksmethode eniseenkeuzegemaaktvooreeneconometrischproduktiemodelopbasisvandedualiteitstheorie.MetdittypeonderzoekisophetLEI-DLOalveelgewerkt (Elhorst, 1990),zijn
alveleproblemengeanalyseerd enzijndeervaringendiedaarmee
zijnopgedaanoverhetalgemeengoedtenoemen.Vandaardathieropinditonderzoekwordtvoortgebouwd.Inhoofdstuk3zalhet
bedoeldemodelverderwordenbesproken,waarbij ernaargestreefd
wordt eenzoalgemeenmogelijke formuleringteontwikkelen,opdat
deze formulering ookvooranderedoeleindengebruiktkanworden.
Indeanderehoofdstukken zullenwijonsspecifiektoeleggenop

deInvloedvandeverkaveling ophetbedrijfsresultaatvanmelkveebedrijven.Ditvraagstukisvanuit tweeoogpunten interessant.
Indeeersteplaatsomnategaanofhetteontwikkelenmodelin
depraktijkookkanwordentoegepast enbruikbareresultatenoplevert.Indetweedeplaatsomeenhernieuwdebliktewerpenop
derelatie tussendeverkaveling enhetbedrijfsresultaatvan
melkveebedrijven.Doorallerleiveranderingendiebinnendemelkveehouderijhebbenplaatsgevonden,desuperheffingvoorop,ishet
zichtopdezerelatieenigszinsverlorengegaan.
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2. Enige beschouwingen over de invloed van cultuurtechnische
factoren op het bedrijfsresultaat

2.1 Inleiding
Bijhetbepalenvandeinvloedvancultuurtechnische factorenophetbedrijfsresultaat ishet goeddriezakenvanelkaarte
onderscheiden:
1. Dedefiniëringvaneencultuurtechnische factor.
2. Dedefiniëringvanhetbedrijfsresultaat.Inelkestudie
waarinhetbedrijfsresultaat eencentrale rolspeelt isdit
eenprecairpunt.Precair,omdat indeliteratuureenuitgebreid scalavanbegrippenwordt gebezigdmetelkeeneigen
functie.ZokenthetLEI-DLObegrippenalshetnetto-overschot,dearbeidsopbrengstvandeondernemerofhetgezin,
het gezinsinkomenuithetbedrijf,hettotaalgezinsinkomen,
hetnetto-besteedbaar inkomen,etcetera.Het iszoopvoorhandniettezeggenwelkinkomensbegripvoordezeanalyse
hetmeest geschiktis.
3. Deopbrengstenendekostendieaanhetbedrijfsresultaat
tengrondslag liggen.Inhetalgemeenwordt aangenomendat
cultuurtechnische factorenhetbedrijfsresultaat langstwee
wegenkunnenbeïnvloeden,viadeopbrengsten enviadekosten.Deopbrengstenendekostendieinbeschouwingkunnen
wordengenomenhangenechterookweerafvandedefiniëring
vanhetbedrijfsresultaat.
Omderesultatenvanverschillende onderzoekingen tekunnenbeoordelenenzonodigmetelkaartekunnenvergelijken, ishetvan
belangnategaanhoemeninhetverledentegendezezakenheeft
aangekekenenwaarmendenadrukopheeftgelegd.Tegendezeachtergrond zullenwijhettotnutoegedaneonderzoeknaardespecifieke relatietussendeverkaveling enhetbedrijfsresultaatop
melkveebedrijvenaaneennadere analyseonderwerpen.

2.2 Dedefinitievanverkaveling
IndeLandbouwtelling vanhetCBSwordt devolgendedefinitiegehanteerdvooreenkavel:eenstukcultuurgrond, datbehoort
tothetbedrijfendatrondomwordt omslotendoorlandvaneen
ander.Onderlandvaneenanderwordt ookverstaaneenspoorweg,
eenverkeersweg ofeenkanaal.Aanelkaargrenzende stukkencultuurgrond, dietothetzelfdebedrijfbehoren,dochgescheiden
zijndoorslotenenpaden,wordenalséénkavelbeschouwd.
Ondereenhulskavelwordtverstaan:hetdeelvandecultuurgronddataaneengeslotenbijhethoofdbedrijfsgebouwligt.Indit
stukgronddatomslotenisdoorgrondvananderegebruikers,kunnenterplaatsevoorhetlandbouwverkeer envoorhetmelkvee
overschrijdbaregrenzenvoorkomen zoalsspoorwegen,wegenenwall

terlopen.Âlshoofdbedrijfsgebouwgeldtdebelangrijkstemelkveestal.Inhoeverredeafstand totdemelkstal,danwelheteventueelmoetenoverstekenvaneenopenbarewegofvanpercelenvan
anderegrondgebruikers,eenbelemmeringvormt omdemelkkoeien
dagelijksnaardemelkstalteleiden,wordtovergelatenaanhet
oordeelvandetelplichtige.
Omdatditonderzoekwordt ingevuldmetbeschikbare,empirischegegevensvanhetCBSzullenwij dedefinitiesvandezeinstellingovernemen.

2.3 Dedefinitievanhetbedrijfsresultaat
Voordebepalingvandebatenvaneen landinrichtingsproject
dieneninprincipealleeconomischevoor-ennadelenvooreenbedrijftewordenmeegerekend.Ditbetekentdatheteffectvande
ingrepenhetbestebestudeerdkanwordenaandehandvanhetnetto-bedrijfsresultaat,hetsaldovandetotaleopbrengstenende
totalekosten.Depraktijkleertechterdathetnietaltijdeven
makkelijkisomalleopbrengstenenkostentebepalen.Metname
debepalingvandearbeidskosten stuitvaakopmoeilijkheden in
diezindatnietduidelijkistegenwelkeprijsarbeidgewaardeerdmoetworden.Alsgevolgdaarvanwordtvaakuitgegaanvande
arbeid8opbrengst.Elkanderbegripstuitophetbezwaardathet
aaneendeelvandeopbrengstenendekostenvoorbijgaat.Denetto-toegevoegdewaarde,hetsaldovandetotaleopbrengstenende
non-factorkosten,isdaareenvoorbeeldvan.Ditbegrip,waarin
geenrentekostenvangrond,gebouwen,werktuigenenveezijnbegrepen,isondermeergebruikt instudiesvanStrijker (1981)en
Miltenburg (1968).Hoewelrentekostennietperdefinitieuitgaven
zijnenerindatopzichtbestietsvoorditbegripvalttezeggen,zienwij.ertochvanafomdatdepachtsomeveneensnietinde
netto-toegevoegdewaardeisbegrepen.Datachtenwijnietjuist,
omdatdepachtsominiedergevaleenuitgaveisoplandbouwbedrijven.
Opgrondvanbovenstaandeoverwegingenwordtinditonderzoek,innavolgingvandeLandinrichtingsdienst (1983),uitgegaan
vandearbeldsopbrengstalscriteriumwaaraandeinvloedvaneen
cultuurtechnische factorhetbestegemetenkanworden.

2.4 Deinvloedvandeverkavelingophetbedrijfsresultaat:een
historischoverzicht
Indithistorische overzichtwillenwijnogeensnaderingaanopdewijzewaaropmeninhetverledenderelatietussende
verkaveling enhetbedrijfsresultaatheeftgeanalyseerd enwelke
opbrengsten-enkostenpostendaarbijbelangrijkwerdenbevonden.
VooralinNederland,West-Duitsland enBelgiëisonderzoek
gedaannaarderelatietussendeverkavelingenhetbedrijfsresultaat,meestalinhetkadervandeeffectberekeningvaneen
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ruilverkaveling. Vanhetbuitenlandse onderzoekIsalleeneen
studievanVanHuylenbroeckenMartens (1985)vanbelang, Indie
zindatditéénvandeweinige onderzoeken Isdiezich specifiek
opdeverkaveling richt enwaarbijbovendiengebruikwordt gemaaktvanboekhoudgegevens.De anderebuitenlandse studies zijn
voor ditonderzoekvanminderbelangvanwege dete zeer afwijkende situatiemetbetrekking tot de landbouw enlandinrichting ten
opzichtevandieInNederland.Bovendien leverenzeInmethodisch
opzicht geenextrabijdrage Invergelijkingmet deNederlandse
studiesdie indebeschouwingworden genomen.VanHuylenbroeck en
Martens constateerden Inhunonderzoeknaarderelatietussende
verkaveling enhetbedrijfsresultaat indeVlaamse landbouw ondermeerdatbij eentoenamevanhet aantalkavels devariabele
kosten dalen.Ditwordt toegeschreven aanhet feitdatdebeter
verkaveldebedrijven eenintensieverebedrijfsvoeringhebben.De
hogere (voer)kostenvandezebedrijvenworden inruimemategecompenseerd doorhogereopbrengsten.Het onderzoek geeft eengoed
beeldvan decomplexe relaties diedoordeverschillende substitutiemogelijkheden kunnenontstaan.Debelangrijkste onderzoeksvraag dieuithetwerkvanVanHuylenbroeckenMartenskanworden
afgeleid isinhoeverre eenbetereverkaveling expansievan de
totaleproduktiemogelijkmaakt.Dezeexpansie zoudantotuiting
moetenkomen inde inzetvanmeerveeendaaraangekoppeld hogere
voerkosten.
InNederlandheeftmen zichvooralbijhet Instituut voor
Cultuurtechniek enWaterhuishouding (I.C.W.,tegenwoordig Staringcentrum geheten)enbij deLandinrichtingsdienstbezig gehoudenmethetprobleemvandewaarderingvandeverkavelingstoestandvoordebedrijfseconomischesituatie opeenbedrijf.
InjarenzestigontwikkeldehetI.C.W.eenprogramma waarmee
dearbeidsbehoefteperperceelkonwordenberekend onder diverse
omstandigheden (Reinds, 1969). Ineengroot aantal formuleswerden relaties gelegd tussendebenodigde arbeidstijd enhoedanigheidvan depercelen.Metbehulpvantaaktijden (indepraktijk
gemetentijden)worden die formules ingevuld.Ditprogramma heeft
(mede)aandebasis gestaanvandeontwikkelingvan een programma
datbekend isgeworden onderdenaam "Agreval" (ReindsenRigholt, 1976).MetÂgrevalwildemenkomentoteen landelijktoepasbaar systeemvoorhetvaststellenvandebetekenisvan landinrichting enbedrijfsverkavelingvoordekostenenopbrengstenvan
een landbouwbedrijf.Daarbijwerd dewenselijkheid uitgesproken
debetrokken samenhangen in fysiekegrootheden aantegeven, opdat differentiatienaarregioentijdmogelijk zouworden.
Evenals indevroegere studievanReindskandearbeidsbehoefte onderuiteenlopende omstandighedenwordenbepaald. Daarbij
wordt gebruikgemaaktvanhet taakt!jden-programmavanhetIMÂ.6.
Naast dearbeidsbehoefteberekent ditprogramma ookdekosten
voormachines enwerktuigen eneenopbrengstsaldo.Ingeenvan de
rapportageswordt echtermelding gemaaktvan schattingsresultaten« zodatniet duidelijk ishoe de ingebouwde relaties tot stand
zijngekomen.Verder isinhetmodeleenaantalrelaties opgeno13

mendat inmiddelsalsverouderd ofachterhaaldwordt beschouwd.
Metnamedemanierwaarop devoederbehoeftevandekoeienwordt
gedekt iseenteeenvoudigevoorstellingvanzakengeblekenen
verder iseenverlagingvandemelkopbrengstenperkoedoorloopverliezentotophedenmoeilijkaantoonbaargebleken.Voorarbeid
wordteenrekenprijsverondersteldvanƒ 14,50.Hoewelbijstellingmogelijkis,ontbreekt eentheoretische funderingvandit
bedragendatkanalseenzwakkeschakelvanditmodelwordengezien.Hetsysteem isnietverderontwikkeld,waarschijnlijkomdat
deLandinrichtingsdienstvoordeevaluatievan ruilverkavelingen
eeneigenmethodegingtoepassen (Bosma, 1987).
TweeandereonderzoekersvanhetI.C.W.hebben zichgericht
opdeontwikkelingvaneengroeimodelvoordelandbouw, gebaseerd
opeenCobb-Douglasproduktiefunctievooreenbepaald gebied,een
prognosevandeberoepsbevolking eneenconsumptiefunctie terbeschrijvingvanhet investeringsgedrag (Locht, 1971;enFilius,
1976).Opdiemanierwerd getrachthetverschiltusseneensituatiewaarinruilverkavelingwerd toegepast eneenautonomeontwikkeling ineendynamischmodeltotuitdrukking tebrengen.Het
modelwerd echtergekenmerkt dooreeningewikkelde constructieen
hadbovendientekampenmettegenvallende schattingsresultaten op
betrekkelijkkleinegebieden.Eenzwakpuntwasverderdatjuist
deinvloedvandeverkavelingophetbedrijfsresultaatgeenduidelijkeplaats inhetmodelheeft gekregenendatdaardoormoest
wordenteruggegrepenopresultatenvananderonderzoek,bijvoorbeeldbedrijfsmodellenonderzoek.
DeaandachtvandeLandinrichtingsdienst voorverkavelingsonderzoekisdelaatstejarenvooralgericht optoepassingvande
HELP-methode (HerzieningEvaluatieLandinrichtingsprojecten).
BinnendatkaderheeftdeLandinrichtingsdienst indepersoonvan
Pronk (1983)richtlijnenopgesteldvoordeberekeningvanbaten
van ruilverkaveling.Hierbijwerdenvierverkavelingskenmerken
onderscheiden: 1)deperceelsgrootte, -vormenbegreppeling,
2)deafstand totdeverschillendekavels,3)hetpercentage
grondbijdebedrijfsgebouwenen4)hetaantalkavels.Debaten
voortkomenduiteenverbeteringvandeperceelsoppervlakte, -vorm
enbegreppeling envandeafstand totdegrondontstaandoorlagerebewerking8kostenofdoorlandwinst.Delagerebewerkingskostenvloeienvoortuitverschillen inarbeidsbehoefte.Metbehulp
vanheteerderreedstersprakegekomen IMAG-taaktijdenprogramma
wordenvanbepaaldewerkzaamhedendebespaardearbeidsurenonder
verschillendeomstandighedengegeven.Deverminderingvanhet
aantalurenlevertdeondernemersvolgensdeLandinrichtingsdiensteenbesparing opaanarbeid -dieverderniet inrekening
wordtgebracht -,aanwerktuigkosten-vrijweluitsluitendvariabelekostenzoalsbrandstofverbruikenonderhoud -enaanloonwerk.Erzijnenkelealternatievenopgenomenvoorhetberekenen
vandiebesparingen.Debesparingaanloonwerkwordt bijvoorbeeld
vermenigvuldigdmethetloonwerktarief,debesparingaanuren
eigenwerkwordtvermenigvuldigdmeteendooreenwerkgroepvast-
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gesteld gemiddeld bedrag aanvariabelewerktuigkostenperuur (in
1982vastgesteld opƒ 12,50peruur).
Voorwatbetreft de invloedvanhet aantalkavels stelt de
Landinrichtingsdien8t:"Eengeringeraantalbedrijfskavelsleidt
tot eenbeterebedrijfsorganisatie;enerkanmeeraandachtbesteedworden aandeverzorgingvanhetgrasland enhetvee".Voor
debepalingvanhet effect opdearbeidsopbrengstworden tweebenaderingen onder deaandacht gebracht.Deeerstebenadering gaat
uitvan eenberekening inbedrijfsverband.Uit onderzoek zou zijn
geblekendat ineentrajectvan 1tot 7kavelseennagenoeg lineairverband bestaat tussenhet aantalbedrijfskavelsendearbeidsopbrengst.Daarbijwordtverwezennaar studiesuitgevoerd
doorDeKruijf (1977)enVanKekum-Stoffelen (1977).We zullen
deze twee studiesnaderbespreken.
DeKruijf leidt eenverband aftussenhet aantalkavelsen
het arbeidsinkomenuit eenonderzoeknaardeinvloedvan landinrichting opdearbeidsinkomensvan ondernemers inhet Zuidelijk
Westerkwartier.Metbehulpvanbedrijfsmodellenzijnenkele situatiesgetypeerd enwordthet arbeidsinkomenberekend.Devoor de
berekeningenbenodigdebedrijfstechnischeuitgangspunten zoals
maai-enweideschema's, saldoperkoe,kostenperha,mechanisatieniveau enstaltypealsmededebenodigde cultuurtechnische uitgangspuntenheeft DeKruijf opgesteld insamenwerkingmet deskundigenopdatvakgebied. Inenkele strakgedefinieerde modellen
komt hetverschilinarbeidsinkomen ineensituatiemet en zonder
ruilverkaveling totuiting.Voormodellen zonder ruilverkaveling
zijnviervarianten tenaanzienvandeverkaveling onderzocht: 1,
2, 3en5kavels;deafstandvandeveldkaveltenopzichtevan de
bedrijfsgebouwenneemtbij deopeenvolgendevarianten toe.Ophet
5-kavelbedrijfwordt bovendien aangenomen, integenstelling tot
deandereverkavelingssituaties, datdekoeien regelmatig verweid
moetenwordenvandehuiskavelnaardeeersteveldkavelenomgekeerd.Verder isnog eenaantalandereuitgangspunten belangwekkend:erwordt geenruwvoerverkocht ofaangekocht, eriseen
vaste jongveebezetting eneenvastemelkproduktie perkoe,de
kostenvan grond zijnniet indeberekening opgenomen enhet
prijspeil isvan 1976.Deuitkomsten zijngegevenbij tweestikstofniveausvoor diversebedrijfsoppervlaktenenlatenallen een
daling inhet arbeidsinkomen zienbij eentoenamevanhet aantal
kavels.Deze daling isechterniet constant.Metname de overgang
van drienaarvijfkavelsbrengt eengrootverschilteweeg,hetgeen echternietverwonderlijk isgeziendegekozenuitgangspunten.De restvandegeconstateerdeverschillenkanvooralworden
toegeschreven aaneen stijgingvandekostenvan loonwerk.Waarom
dezekosten stijgenbij eentoenemend aantalkavels isechter
niet geheelduidelijk,hoeweleendeellijkt tewordenveroorzaakt dooreentoenamevandeafstand totdebedrijfsgebouwen.
Terzijdekanverderwordenopgemerkt dat dedefinitievanhet arbeidsinkomen niet overeenkomtmet deophetLEI-DLO gebruikelijke
manier omdearbeidsopbrengst teberekenen, aangezien grondkosten
indeberekening ontbreken.
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VanKekum-Stoffelenophaarbeurtkomttoteenconstantedalingvanhetarbeidsinkomenvan 15guldenperhavoordegehele
bedrijfsoppervlakteindienhet aantalkavelstoeneemt.Debewijsvoering isechterniet inhaarrapportageopgenomen.Tot zoverde
eerstebenadering diedeLandinrichtingsdienstonderdeaandacht
heeft gebracht.
DetweedebenaderingdiedeLandinrichtingsdienst onderde
aandachtheeftgebrachtomheteffectvanhetaantalkavelsopde
arbeidsopbrengst tebepalenisgebaseerd opeenstudievan
VanLeeuwen (1982).Aandehandvanlandbouwtellingenuit 1978en
1979onderzochtVanLeeuwendeinvloedvandeverkavelingophet
aantalkoeienperhaenopdeomvangensamenstellingvandeveestapel.VolgensVanLeeuwenhoudtmenmeerjongveeenmestveein
verhoudingtothetaantalkoeiennaarmatehetaantalkavelstoeneemt,vooralinhettrajectvan 1tot7kavels.Hetzelfdegeldt
indienmenweiniggrondaanhuisheeft.Voortsconstateerdehij
eenafnamevanhetaantalkoeienperhabijeentoenemend aantal
kavels.Ooknaarmatemindergrondbijdebedrijfsgebouwenlag
liephetaantalkoeienperhaterug.Het laagsteaantalkoeien
perhatrofhijaanbijdegroterebedrijvenmetweiniggrondaan
huis,hethoogsteaantalbijkleinebedrijvenmetveelgrondaan
huis.Hetdezeresultatengekoppeld aanderesultatenvaneenonderzoekvanMaljaars (1982)komtdeLandinrichtingsdienst toteen
bateperverminderdebedrijfskavelvanƒ 35*00perha.
Voordebepalingvandebatenvanhetpercentage grondbij
debedrijfsgebouwenistotnutoebijnauitsluitend gebruikgemaaktvanprogrammeringsmodellen (DeKruijf, 1977;Consulentschap
voordeRundveehouderij inDrenthe,1983;DeBoeretal., 1986).
Geziendecomplexiteitvandeinhetgeding zijnderelatiesis
datnietverwonderlijk.Alsvoorbeeldvanbestuderingvandeeffecteninbedrijfsverbandwordt doordeLandinrichtingsdienst
naarvorengebrachtdatrekeningwordt gehoudenmetdemarginale
invloedvanarbeid.Demarginalewaardeishoog ineenknelperiodeenlaagofnihilineenperiodemet eenarbeidsoverschot.Een
arbeidsbesparingheeftdanalleeneffectineenperiodewaarin
arbeideenknelpuntvormt 1).Verderwordtverondersteld datin
het gevaldatminderdan60Z-ofbijbedrijvenmet eenzware
veebezetting 80Z-vandegrondaanhulsligthetmelkveeniet de
gehelezomeraanhuiskanwordengemolken.Dezeveronderstelling,
dieookinanderestudiesvaakwordt gehanteerd,blijkt inde
meestegevallendiepgaandeconsequenties tehebbenvoordeuiteindelijkeuitkomsten.Mendientzichdaarom indeeersteplaats
aftevragen,meerdantotnutoe,ofdieveronderstelling altijd

1) Doordatbijhetpraktischegebruikvanditmodeleenscherpe
grenswordtgesteld aanhetaantalbeschikbareurenarbeid
enerindeinzetvanarbeidnauwelijksvariatiemogelijk
is,ishetoverigensdevraagofdewerkelijkheid niette
veelgeweldwordt aangedaan.
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opgaat.Demogelijkheid onrmethetveeeenbepaalde afstand te
overbruggen tussenveldkavelenmelkstalwordtniet inbeschouwing genomen,terwijldeafstandvandeveldkavelvaakopnul
wordt gesteld.Het zoumeervoordehand liggenomhet aldan
niet thuiskunnenmelken indeeersteplaatstelaten afhangen
van deafstand diedekoeienmoetenoverbruggen tot demelkstal.
Indemeesteprogrammeringsmodellen leidt een telaagpercentage grond aanhuisertoedatbepaaldebeweidingssystemenniet
meer zijntoetepassenmet alsgevolg een lageremaximaaltoelaatbareveedichtheid.Anderzijdskunnen ookknelpunten indearbeidsbegroting leidentoteenlagereveedichtheid. Hoewelde
Landinrichting8dienst argumenten aandraagt voorde stelling dat
demelkproduktie perkoeendeproduktievan grasop develdkavel
lager isdanopdehuiskavel,wordt hiermeebijdemodelberekening geenrekening gehouden.DeLandinrichtingsdienst laat resultaten zienvanbedrijfsmodellenmet eenverschillend percentage
huiskavelenverschillendebedrijfsoppervlakken.Dearbeidsopbrengstdaaltbijeenafnamevanhetpercentage huiskavel tussen
100Zen60Z, 100Zen 55,of 100Zen50Z,afhankelijkvandebedrijfsoppervlakte,met respectievelijkƒ 5,75,ƒ 6,67 enƒ 4,80
perhaperZ-punthuiskavel.
Inde genoemde studievanDeBoeret al. (1986)treedt geen
verschil op inarbeidsopbrengst tussen 70Zen30Zgrond aanhuis,
tenzijkosten inrekeningworden gebrachtvoorhetmelkenop de
veldkavel.Voor een fijneronderscheid inpercentage grond aan
huis isindezestudieeenanderemethode gebruikt.Er zijn in
dat gevalprogrammeringssaldi (hetverschiltussen opbrengsten en
variabele kosten)berekend.Opdevraaghoe die salditot stand
komenwordtverderniet ingegaan.Welisduidelijk dathetgraslandgebruiks87steem,het droge stofniveau ende (jong)veebezetting deprogrammeringssaldi kunnenbeïnvloeden.Een gedetailleerdebehandelingvanuitgangspunten enveronderstellingen die daarbijworden gehanteerd ishier overbodig, temeeromdat het vooral
omtechnische aspectengaat.Vanbelang isdatbijeenveranderingvanhet percentagehuiskavel ookéénofmeervan de genoemde
aspecten zichkunnenwijzigen.Verderwordt gesteld dat deresultatengelijk zijnalsbijtoepassingvan lineaire programmering
zolang arbeid geenbeperkingvormt.
Dekostenenopbrengstenvanpostenwaarvanwordt verondersteld dat deverkaveling ergeen invloed opheeft zijninhet
programmeringsmodel inalle situaties gelijkgehouden.Zowordt
voor gebouwenbijvoorbeeld eenvast bedragvanƒ 110.000,-eneen
variabeldeelperkoevanƒ 4.500,-alsinvestering aangenomen.
Dejaarkostenbedragen 12Zvanditbedrag.Voor de jaarlijkse
kostenvanmachines iseenafschrijvingvan 10Zvandevervangingswaarde aangehouden,voor onderhoudmeestal 7Zenvoor rente
waarschijnlijk 9Zover 60Zvandevervangingswaarde.Voor installatiesgeldt eenrentevan5,41vandevervangingswaarde, deafschrijving isdaarbijmeestal 10Zenhet onderhoud loopt uiteen
van 3tot 7Zvandevervangingswaarde.Doorhet gebruikvandeze
normen isdeberekende arbeidsopbrengst niet zondermeerverge17

lijkbaarmet eldersberekendearbeidsopbrengsten.HetLEI-DLOberekentbijvoorbeeld eenrentevoet opbasisvan staatsobligaties,
waar enkelecorrectiesopwordentoegepastonderanderevoorinflatie (DeVeer, 1975).In1985/86goldeenrentevoetvan 6,5Z.
DekostenvoorgrondengebouwenwordenbijhetLEI-DLOberekend
oppachtbasis (aldannietgecorrigeerdebetaaldepacht ofberekendepacht).Voorgrondengebouwenineigendomwordendekosten
ookbepaald opbasisvaneigenaarslastenvermeerderdmeteenrelatieflagerentevergoeding overhetgeïnvesteerdevermogen.
DebatendiedeLandinrichtingsdienstper cultuurtechnische
factorberekent (hetverschilinarbeidsopbrengst bijverbetering
vandiefactormet ééneenheid)zijnonafhankelijkvandehoogte
vandetotalearbeidsopbrengst opeenbedrijfenookonafhankelijkvandebestaandeverkavelingssituatie.Vooreenbepaaldgebiedwordt dearbeidsopbrengst perplansituatiemetdehanduitgerekend,oferwordtgebruikgemaaktvanhetcomputermodel "leogras" (DeBoer, 1986).Inbeidegevallenwordt inoverlegmet
deskundigenperbedrijfsmodeleenoptimalearbeidsopbrengstvastgesteld,waarbijookoptimale cultuurtechnischeomstandigheden
gelden.Opbasisvancultuurtechnische gegevensvanhetbetreffendegebiedkanvervolgensvoorelkmodeldereductietengevolgevanmindergoedeomstandighedenwordenberekend.Deuitkomsten
welkezijnverkregendoordeLandinrichtingsdienst zulleninhet
vervolgvanditonderzoekwordengebruikt alsvergelijkingsmateriaal.

2.5 Conclusies aangaandedeteonderzoekenrelaties
Indezeparagraaf zullendeinzichtenverkregenuithethistorischeoverzichtnaareendrietalonderzoeksvragenvertaald
worden.Geblekenisdatdeverkaveling zowelinvloedkanuitoefenenopopbrengsten alsopkosten.Behalvedatwijdezetweevan
elkaarwillenonderscheiden,willenwijdekostennaderopdelen
inkostenverbondenaanopkortetermijnbeïnvloedbareproductiefactorenenaankostenverbondenaanoplangetermijnbeïnvloedbareproduktiefactoren.Deeersteonderzoeksvraag luidtdanofde
verkaveling invloedheeftopkostenverbondenaanopkortetermijnbeïnvloedbare produktiefactoren. Inhet algemeenlijkter
overeenstemming tebestaanoverhet feitdateenbetereverkaveling leidttot lagereloonwerkkosten.Voortswordt aangenomendat
dedirectekostenverbondenaandeinzetvanwerktuigen lager
zullenzijnnaarmatedeverkavelingbeteris.Naarmatedezebeter
iszalhetaantalgebruiksurenvanwerktuigenafnemenendaardoor
ookhetbrandstofverbruik enhetonderhoud.Verderkaneenbetere
verkaveling ertoe leidendatbijeenzelfdeveedichtheid tochmindervoerbehoeft tewordenaangekocht,vanwege demogelijkheid
overteschakelenopeenanderbeweidingssysteem.
Detweedeonderzoeksvraag luidt ofdeverkaveling invloed
heeftopkostenverbondenaanoplangetermijnbeïnvloedbareproduktiefactoren.Dezevraag ismoeilijkertebeantwoorden,omdat
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niet zekerIsofdeInzetvanoplangetermijnbeïnvloedbareproduktiefactorenisafgestemdopdeverkaveling.Wanneerzichrecentelijkeenwijzigingindeverkavelings-situatieheeftvoorgedaan,dankanhetvoorkomendatdezeinzetzichnognietvolledig
aandezewijzigingheeft aangepast.
Verder lijkteencentraleroltezijnweggelegdvoordeinzetvanarbeid.Eenbetereverkavelingkanleidentoteenstijgingvandeproduktivlteitvanarbeid.Omvergelijkbarewerkzaamhedenteverrichtenzijnopgoedverkaveldebedrijvenminderarbeidsurennodigdanopslechtverkaveldebedrijven.Eenprobleem
isechterweltegenwelkeprijsdezearbeidsurentewaarderen.
Voortszoueenbetereverkavelingertoekunnen leidendatde
veestapelwordtuitgebreidmetalsgevolgeenhogereveedichtheid.Tenslottezoueenbetereverkaveling ertoekunnenleiden
datminderinvesteringennodigzijningrond,gebouwenenwerktuigen,hetgeenlagererentekostentotgevolg zouhebben.
Dederdeonderzoeksvraag luidtofdeverkaveling invloed
heeftopdeproduktie.Overeenantwoord opdezevraagbestaan
nietmeerdanenigevermoedens.Welishetduidelijkdateenonderscheidgemaaktmoetwordentussensubstitutieenexpansievan
deproduktie.Alsdooreenbetereverkaveling inderdaadminder
arbeid,grondenkapitaalnodigis,dankanderuimtediehierdoorontstaatweeropgevuldwordenomopdiemanierdeproduktie
tevergroten.Heteersteiseensubstitutie-effectenhettweede
eenexpansie-effect.Het scheidenvandezetweeisgeeneenvoudigezaak,zekeralsmenbedenktdat ookeenomkeerbarereactiemogelijkis.Eenuitbreidingvandeproduktiekanookwordengebruikt alsmiddelomdenadeligegevolgenvaneenslechteverkavelingte compenseren.
Omdezedrieonderzoeksvragen tekunnenbeantwoorden zalin
hetvolgendehoofdstukeenmodelwordenontwikkeldwaarmeehet
gedragvanagrarischeproducententenaanzienvandevraagnaar
opkorteenoplangetermijnbeïnvloedbareproduktiefactorenalsookhetaanbodvanproduktenverklaardkanworden.
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3. De modelformulering

3.1 Inleiding
Het construerenvaneenwiskundigmodelheeftmeestalals
doelhetverhelderenvanhet zichtopdewerkingvaneen complex
systeem.Het inzicht ineensysteemkanwordenvergroot doorde
essentiëleeigenschappeneninteractiesbinnendatsysteemvereenvoudigd ineenmodelweertegevenenvervolgensnategaan
hoedatmodelzichgedraagt.Indezestudiegaatonzeaandacht
uitnaareenmodeldathetbeslissingskadervandeagrarische
producent inkaartkanbrengen.Demeestuitgewerktebijdragedie
deeconomischewetenschappenopditgebiedheeftopgeleverd isde
neo-kla8Sieketheorieterverklaringvanhet producentengedrag.
Dezetheoriegaatuitvandrieaxioma's:
1. Deproducent streeftnaarwinstmaximalisatie.
2. Deprijzenvandeproduktenenproduktiefactorenzijngegevenenkunnennietbeïnvloedwordendoorhet individuelegedragvandeproducent.Ditgegevenkantweeoorzakenhebben.
Deproducent opereert opmarktendiewordengekenmerkt door
volledigemededinging ofopmarktenwaardeprijzenworden
bepaalddooranderemarktpartijenofinstanties!bijvoorbeeld doordeoverheid.
3. Hetproduktieproceskanvolgenséénproduktiefunctieworden
beschreven.
Demeest algemenevormvanhetwiskundigemodelgebaseerd opdeze
axioma'slaatzichalsvolgt omschrijven
MAX p ^ j + .,.+P n Q n -w ^ - ...-w V ,
Q.V
o.v. £(Q1,...,Q4|IV1

V g)-0,

(3.1a)

(3.1b)

met p ± deprijsvanproduktQt (i«l,...,n),w*deprijsvanproduktiefactorVj(j-1
g)enfeenproduktiefunctievanhetbedrijfalsgeheel.Voordeafleidingvandezevorm, deveronderstellingendieeraantengrondslag liggen,alsookdecondities
waaraanvoldaanmoet zijn,zijverwezennaardediversemicroeconomischehandboeken.Daarbijkaneropgewezenwordendathet
ookmogelijkisuit tegaanvanandereeconomische criteria,bijvoorbeeldvanandereeconomischedoeleindendiewordennagestreefd.Indatverbandkanwordengedacht aanomzetmaxlmallsatie,handhavingvanhetmarktaandeelvandeondernemingofeen
meeralgemeengericht strevennaarcontinuïteit.Dezedoelstellingenpassenechtermindergoedbijdegekozenmarktvormvan
volledigemededinging enzijnvaakmoeilijkte operationaliseren.
Binnenhetbovengenoemdemodelnuzijntweeduidelijke,verschillendemodeltypenteonderscheiden:
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a)
b)

mathematischeprogrammeringsmodellenofnormatievemodellen;
econometrischeofpositievemodellenopbasisvandedualiteitstheorie.
Zoalsindeinleidingalisaangegevenheeftmen zichomdeinvloedvancultuurtechnische factorenophetbedrijfsresultaatte
bepalenbijnauitsluitendbediendvanmathematische programmeringsmodellen.Tevenshebbenwijbetoogddataandezemodellen
ookbezwarenzijnverbondenendatwijomdezeredenhebbengezochtnaareenandereonderzoeksmethode.Dekeuzeisdaarbijgevallenophettweedehierbovengenoemdemodeltype:eeneconometrischproduktiemodelopbasisvandedualiteitstheorie.Inde
volgendeparagraafzullenwijditmodeltypenaderbespreken.Verderzalwordenaangegevenboecultuurtechnische factorenbinnen
ditmodeltypetothunrechtkunnenkomen.Eenbijzonderprobleem
daarbij isdatcultuurtechnische factoreninhetalgemeenmoeilijkinéénkengetalzijntevangen.Infeitevormencultuurtechnische factoreneencomplexgeheel,waarindiversevariabeleneen
rolspelen.Inparagraaf 3.3 zaleenmodelontwikkeldworden
waarlangs cultuurtechnische factorenkunnenwordengemetenenzal
aangegevenwordenhoeditmodelmetheteconometrischeproduktiemodelistecombineren.Tenslottezalwordenaangegevenhoede
korteenlangetermijninvloedvaneencultuurtechnische factor
berekendkanworden.

3.2 Econometrischeproduktiemodellenopbasisvandedualiteitstheorie
Debelangrijkste instrumentendiededualiteitstheorieheeft
voortgebracht zijnhetconceptvandekostenfunctie,vandeopbrengstfunctieenvandewinstfunctie.Dezeconceptenzijnbelangrijkgebleken,omdat zealsalternatiefgebruiktkunnenwordenvoordespecificatievaneenproduktiefunctie.Hieronderzullenwijhetprincipevandezedrieconceptenalsookvandedualiteitstheorie inkortbestekweergeven.
Uitgangspuntbijelkvandedrieconceptenvormtdeproduktiefunctiedieeenbeschrijvingvormtvanhetproduktieprocesop
hetbedrijfgegevendestandvandetechniek.Dekostenfunctie
(C)nugeeftdeminimalekostenwaartegeneenbepaalde combinatie
vanprodukten(^,...,0^geproduceerdkanwordengegevendeproduktiefunctie fendeinputprijzenw
C(wx

w ;Qt

QJ -MINw ^ + ...+wgVg.
V

Deopbrengstfunctie (0)opzijnbeurtgeeftdemaximale opbrengst
diebehaaldkanwordenbijeenbepaalde inzetvandeproduktiefactorenV1,...,Vggegevendeproduktiefunctie fendeoutputprijzenp
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0(p1,...,pn5V1,...,Vg)-MAXPiQi+ ...+pnQn.
Q
Dewinstfunctie (G)tenslottevormt eencombinatievandezetwee.
Zijgeeftdemaximalewinst,hetverschiltussendetotaleopbrengstverkregenuitdevoortbrengingvanproduktenendetotale
kostenverbondenaandeinzetvanproduktiefactoren,gegevende
produktiefunctie £endeoutput-eninputprijzenpenw
G(Pit••• fPn*wl«"

.,Wg)-

MAX PiQ! + . . . +

PnQn - »1*1 -

Q.v

0(P!,.. . iPn5Vl»" .,Vg)

. . . . - wgVg

m

- C(wlf.•••»wg;Qi»...» >

On)-

Het conceptvandekostenfunctie,vandeopbrengstfunctie envan
dewinstfunctieisdanooknietsandersdanhetwiskundigemodel
geformuleerd in (3.1),maardangeschrevenineenanderevorm.In
die zinbestaat ereenovereenkomstmetmathematischeprogrammering
smodellen:ookdiekenneneenprimaleeneendualeschrijfwijze.Voortsishetbelangrijkominteziendateenproduktiemodelopbasisvandedualiteitstheorie eveneenseenschatting
geeftvandeonderliggendeproduktiefunctie f,maardanimpliciet.Metanderewoorden:alsmeneenschattingmaaktvandekostenfunctie,deopbrengstfunctie ofdewinstfunctie,danmaaktmen
impliciet ookeenschattingvandeproduktiefunctie.Eventueelis
hetookmogelijkomdezeproduktiefunctie afteleiden.Zokan
men latenziendatuiteenwinstfunctievanhettypeCobb-Douglas
eenproduktiefunctiekanwordenafgeleidvaneveneenshettype
Cobb-Douglas (LauenYotopoulos, 1972).
Het gebruikvaneconometrischemodellenopbasisvandedualiteitstheorie isinhetafgelopendecenniumenormtoegenomen.
Metnamehetconceptvandewinstfunctie isIndeempirischeliteratuurbijzonderveeltoegepast.Dezetoegenomenpopulariteit
vanmetnamedewinstfunctiekanverklaardwordenuithetfeit
datuitdeze functietegelijkertijd ookaanbodvergelijkingenvan
produktenenvraagvergelijkingennaarproduktiefactorenkunnen
wordenafgeleid.Ditgebeurt doordewinstfunctiedie,zoals
hierboven isgebleken,geschrevenkanwordenalsfunctievande
prijzenvanproduktenenproduktiefactorennaardezeprijzente
differentiëren.Bovendienishetmogelijkeenonderscheid temakentussenvlottendeenvasteproduktiefactoren:eenonderscheid
indezinofdeinzetvaneenproduktiefactorbinneneenbepaalde
termijnalofniet istevariëren.Deopzetvanhetmodelverandert danenigszins.Nietwatbetreftdevlottendeproduktiefactoren,diewordenopdezelfdewijzebehandeld alshiervoor,maar
welwatbetreft devasteproduktiefactoren.Doordezelaatsteals
eengegeventebeschouwen,kunnenzealsverklarendevariabelen
binnenhetmodelopgenomenworden.Hetopdezewijzeteverkrijgenstelselvanvergelijkingenheeft aldusalsteverklarenva22

riabelende (kortetermijn)winst,deomvangvandeproduktievan
elkvandeproduktenendeinzetvanelkvandevlottendeproduktiefactorenenalsverklarendevariabelendeprijzenvandeProduktenenvlottendeproduktiefactorenendegegeveninzetvan
vasteproduktiefactoren.Inwiskundigetermenkanditstelselals
volgtbeschrevenworden
n
g
G »G(p,w,Z) metG- S p ^ - S w-V.,
i-1
j-1

Qi-

dG(p,w,Z)
, i-l,...,n,
dp±

Vj--

dG(p,w,Z)
, j-1
dWj

g.

(3.2a)

(3.2b)

(3.2c)

met
G-winst
Q»produkten
p•prijzenvanprodukten
V-vlottende produktiefactoren
w «prijzenvanvlottende produktiefactoren
Z -vaste produktiefactoren
Aandehandvandezevergelijkingen ishetnumogelijkomopeenvoudigewijzeafteleideninwelkemateprijzenvanproduktenen
produktiefactoren alsookdegegeveninzetvandevasteproduktiefactorenvaninvloed zijnopdevoortbrenging endeinzetvandezeproduktenenvlottendeproduktiefactoren. Inparagraaf 4.3 zal
hetmodelin (3.2)naderwordeningevuld enuitgewerkt tenbehoevevanditonderzoek.

3.3 Demetingvandecultuurtechnische factorverkaveling
Eenbijzonderprobleemmetbetrekking totdeverkaveling is
datdezeinbeginselniet inéénkengetalistevangen.Infeite
isdeverkaveling eencomplexgeheelwaarindiversevariabelen
eenrolspelen.Indeliteratuur zijnverschillendevandezevariabelengenoemd (Landinrichtingsdienst, 1983):
1. Perceelsgrootte, -vormenbegreppeling.
2. Afstandtotdeverschillendekavels.
3. Hetpercentagegrondbijdebedrijfsgebouwen.
4. Hetaantalkavels.
Aldezevariabelen zijnafzonderlijktemeten, zodatvanelkvan
dezevariabelendeinvloed isnategaanophetbedrijfsresultaat.Dit ismogelijkdoordebetreffendevariabelealseenZ-va23

riabeleinhetbovenomschreven conceptvandewinstfunctiete
specificerenenhetmodelvervolgensteschatten.Eenprobleem
met dezeaanpakisechterdatwij langsdezeweg alleeninzicht
krijgeninderelatietussenhetbedrijfsresultaatendeafzonderlijkevariabelenennietinderelatietussenhetbedrijfsresultaat endeverkavelingalsgeheel.Het isnamelijkniettoegestaanhetbovenstaandemodelvoorelkevariabeleafzonderlijkte
schattenendeverschillende invloedenvervolgensbijelkaarop
tetellen.Het iswelmogelijkdeverschillendevariabelentegelijkoptenemen,zodatinplaatsvan 1Z-variabele,diedeverkaveling inzijngeheelbeschrijft,meerdereZ-variabelenworden
onderscheidendieelkeenonderdeelvandeverkavelingbeschrijven.Indatgevalishetweltoegestaanomdeverschillendeinvloedenbijelkaaroptetellen.Hetnadeelvandezemethodeis
echterdathetvrij spoedig leidt toteenonwerkbare situatie.
Alshetaantalvariabelendatdeverkavelingoponderdelenbeschrijft tegrootwordt,danloopthetaantalverklarendevariabelenendaarmeehetaantalteschattenparameters zosterkop,
dathetmodelindievormnietmeer isteschatten.Bovendien
krijgtmenindatgevaltekampenmetmulticollineariteit,datis
eengrotematevancorrelatietussendeverklarendevariabelen,
inhetbijzondertussendevariabelendiedeverkavelingbeschrijven.Dit zaltotgevolghebbendatalleendesomvandevariabelendiedeverkavelingbeschrijvenbetrouwbare informatie
oplevert ennietdeuitkomstvandeafzonderlijke delen.Ditop
zijnbeurt zouweerbetekenendatmenlangsdezewegalleeninzichtverkrijgt inderelatietussenhetbedrijfsresultaatende
verkaveling alsgeheelennietinderelatietussenhetbedrijfsresultaat endeafzonderlijkevariabelenenookdatisnietde
bedoeling.
Eenbenadering dieaanbovengenoemdebezwarentegemoetkomt
isdeschattingvaneenmeetmodelvolgensdemethodevanfactoranalyseendeinvullingdaarvaninhetconceptvandewinst-of
kostenfunctie.Alvorensopditmeetmodelintegaan,zaldemethodevan factoranalyse inhetkortwordenomschreven.Factoranalyseiseenmethode diezichricht opdecorrelatietussendevariabelen.Zijtrachtdevariabelentoteenkleineraantaltereduceren,zodanigdatzominmogelijkvandeinformatieindeoorspronkelijkevariabelenverlorengaat.Verondersteldatmende
beschikkingheeftoverpgegevensverzameld opNbedrijven,ofwel
eenmatrixXvanN*pelementen,endatdezegegevens zijngestandaardiseerd.Standaardisatiewilzeggendatopdevariabeleneen
zodanigetransformatie istoegepast datzijeengemiddeldevan0
eneenlengteofvariantievan 1hebben.DebeweringXheefteen
factormodelhoudt danin:erbestaaneennatuurlijkgetalm<p,
constantena1j(i-1,...,p;j-1,...,m),onderling ongecorreleerde
variabelenFj (j-l,...,m),enonderlingenmetF,ongecorreleerde
storingstermenu^(i»l,...,p)metverwachting0envariantieo 2
zodanigdat
Xi- a^Fi+ ...+a^F,,,+14,
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i-1

p.

(3.3)

Devariabelen 7. heten factoren,destoringstermen% specifieke
gedeeltenofookspecifiekeofuniekefactorenendeconstanten
atjfactorladingenvandei-devariabeleopdeJ-de factor.
DebeweringXheeft eenfactormodelmetm factorenisequivalentmetdebewering
U,0
R-AA'+W

met

enA
0 W„

»n

»1«
, (3.4)

*P1

waarbijRdecorrelatiematrixisvandewaarnemingenen
W 1 -var(u i ).Ditisdevormwaarineenfactormodelveelalwordt
gepresenteerd enookdevormwaarbijmenuitgaatbijdeoplossing
ervan.Hetdrietal (m,A,V)noemtmeneenfactoroplossingvoorX
ofR.
Ondereenmeetmodelwordtnuverstaaneenfactoranalytisch
modelwaarinallevariabelentot éénfactorgereduceerdworden.
Indezeoptiekkaneenmeetmodelvoordeverkavelingwordenomschrevenalseenfactoranalytischmodelmet alsX-variabelende
variabelendieinformatiegevenoverdeverkavelingvaneenbedrijfenalsF-variabeledeonderliggende factordiewordtopgevat alsmaatvoordeverkaveling inzijngeheel.Indit onderzoek
zaleendergelijkmeetmodelwordengeschat.
Nadateendergelijkmeetmodelisgeschat zalhetvervolgens
zodanigwordenherschrevendatdefactoristelezenalseenlineairecombinatievandeoorspronkelijkevariabelen.Opdezewijzekanwordennagegaaninwelkematedeoorspronkelijkevariabelentotdezefactorhebbenbijgedragen.Menzegtookwelhoehoog
dezevariabelenopdefactoralsgeheelgescoordhebben.Deze
herschrijving isgeeneenvoudigezaak.Ineersteinstantiewordt
menbij factoranalysenamelijkgeconfronteerdmethetprobleem
datmendevariabelenwilschattenalsfunctievaneenaantalonbekende factoren,X-AF ,waarbij devariabelenXwordenopgeschrevenalslineairecombinatievandefactorenF.Pasintweede
instantieishetmogelijkdefactorenteschrijvenalslineaire
combinatievandevariabelen.Demoeilijkheid isechterdatdeze
lineairecombinatienietkanwordenverkregendoordematrixAte
inverteren.DematrixA isnamelijknietvierkant.Hoedefactorenwelzijnteschrijvenalseenlineaire combinatievandevariabelenisterugtevindenbijHarman (1960:337-361).
Nadatdefactorisgeschrevenalslineairecombinatievande
oorspronkelijkevariabelenkandezeperbedrijfbepaaldworden.
Detotaalscorediehieruitvoortkomt,wordtopgevatalsdewaar-
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devandeverkavelingsvariabele,zegZ,«F.Dezewaarde zalvervolgenswordenIngevuldinhetconceptvandewinstfunctie1).
Deeigenschappenvandenuvoorgesteldemethodekomen inhet
korthieropneer:
Inhet conceptvandewinstfunctiewordt slechtséénvariabeleopgenomendiedeverkavelingbeschrijft.Dezevariabele
isindepraktijknietwaarneembaar.
Dewaardevandezevariabelewordtbepaaldvolgenseenmeetmodelwaarindeverkavelingwordtbeschrevenoponderdelen.
Dezeonderdelenzijnwelwaarneembaar.
Hetaantalvandezeonderdelenisonbeperkt enhangtafvan
debeschikbaarheid vandata.
Devoordelenvandezemethode zijndevolgende:
Dekansoponbetrouwbareparametersveroorzaakt doormulticollineariteitwordtverkleind.Teneersteomdathetaantal
variabelen inhet conceptvandewinstfunctiebeperkt
blijft;inditconceptwordt slechtséénvariabeleonderscheidendiedeverkavelingbeschrijft.Tentweedeomdatde
correlatietussendevariabelendiedeverkavelingbeschrijvenoponderdelenonbeperktmagwordenopgevoerd;de
toetepassenschattingsmethode inhetmeetmodelisjuist
gerichtopdesamenhang tussendezevariabelen.
Het ismogelijkzowelderelatievasttestellentussenhet
bedrijfsresultaatendeverkaveling alsgeheelalsderelatietussenhetbedrijfsresultaatendeverkaveling oponderdelen.Deeersterelatie,6alsfunctievanZtisafteleidenuithetgeschattemodelvanhetconceptvandewinstfunctie.Detweede relatie,6alsfunctievanX^...,^,
volgtuitdeeerstedoor Zxnaderoptesplitsenalnaar
gelangdeverschillendeonderdelenhebbengescoordop Zx.

3.4 Deinvloedvandeverkavelingopkorteenoplangetermijn
Nadatdeverkaveling isgemetenenhetconceptvandewinstfunctie isgeschat,kandeinvloedvandeverkavelingwordengemetenmiddelselasticiteiten.Erzullentweeelasticiteitenberekendworden:éénopkortetermijnenéénoplangetermijn.De
elasticiteit opkortetermijnberekentdeinvloedvandeverkavelingopdewinst,het saldovandebruto-bedrijfsopbrengstende
kostenvanvlottendeproduktiefactoren.Dezeelasticiteit geeft
deveranderingweerwelke indewinstoptreedt alsgevolgvaneen
marginaleverandering inéénvandevasteproduktiefactoren onder
deveronderstelling dathetaanbodvanproduktenendevraagnaar

1)
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Eenmogelijkbezwaartegendezehandelswijzeisdatgeenrekeningwordt gehoudenmetdevoorspellingsfout inF,welke
voortkomt uithet feitdateendeelvandeinformatieinde
oorspronkelijkevariabelenverlorengaat (zieookdebijlage).

vlottendeproduktiefactorenwelkanwordenaangepast,maarde
inzetvanderesterendevasteproduktiefactorenniet.Dezeelasticiteitwordt alsvolgtberekend
d In 6

d I n G(p,w,Z)

d I n Zt

d I n Zl

E(6,Zt)
d I n G ( p i , . . . i P „ » w l t . . . f W n , Z i , . . . fZjj)
(3.5)
d In ZL
waarbij Z|staatvoordeverkaveling.Zoalsuitdetoelichting
eigenlijkalblijkt,iseennadeelvandezeelasticiteitdat
wordtuitgegaanvandeveronderstelling datdeinzetvandevaste
produktiefactorenalseengegevenwordtbeschouwd, terwijlverwachtmagwordendatdeboerdeinzetvandevasteproductiefactorenoplangetermijnaandeverkaveling zalaanpassen.Devraag
isdanookopwelkewijzedeelasticiteitmetinbegripvandeze
aanpassingberekendkanworden.Tweeproblemenspelendaarbijeen
rol.Heteersteprobleem ishoedeinvloedteberekenenopde
winst.Inhet conceptvandewinstfunctiewordendeZ-variabelen
alseengegevenbeschouwd,oplangetermijnechterkunnendeZvariabelenelkaarookonderlingbeïnvloeden.Hettweedeprobleem
isdatde (kortetermijn)winst inzo'ngevalniet langerals
maatvoorhetbedrijfsresultaatmagwordenbeschouwd:alsdeinzetvandevasteproduktiefactorenkanwordenaangepast,danzal
bijdeberekeningvanhetbedrijfsresultaatookrekeninggehouden
moetenwordenmetdeveranderingendiealsgevolgdaarvaninde
kostenvandevasteproduktiefactorenkunnenoptreden.Hieronder
zalaanbeideproblemenaandachtwordengeschonkenenzullenvier
methodenwordenbesprokenalsoplossingvoordezeproblemen.Op
grondvandevoorsentegensvanelkeoplossing zaleenkeuze
wordengemaakt.
Eeneersteoplossing isomalleproduktiefactorenalsvlottend aantemerken,uitgezonderd deverkaveling.Dezeoplossing
komt eropneerdatmennaastdeverkavelingsvariabelegeenZ-variabelenonderscheidt,zodathetprobleemdatdeZ-variabelen onderlinggecorreleerd zijnzichnietkanvoordoen.Eenbelangrijk
argument omdezeoplossing telatenvallenisdathetweinigrealistischisomteveronderstellen datdeinzetvanalleproduktiefactorenopkortetermijnoptimaalis.Deinzetvaneenproduktiefactorisopkortetermijnoptimaalalsdezebinnendeze
termijnaanhetgeldendprijsniveaukanwordenaangepast.Datis
waarschijnlijkwelterecht alshetnon-factor inputs (goederenen
diensten)betreft,maarnietalshet factorinputs (arbeidenkapitaalgoederen)betreft.Wordt tochvandezeoplossinguitgegaan,
daniseenandernadeeldatookprijsgegevensvandealsvlottend
veronderstelde (vaste)produktiefactorenbenodigd zijnendaar
zittenvelehakenenogenaan.Zowordt zeerverschillend gedacht
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overdeprijzendievoorarbeidenkapitaalinrekeningmoeten
wordengebracht (LuytenHillebrand, 1990).Wordenalprijzen
voorarbeidenkapitaalinrekeninggebracht,dangebeurtdit
meestalopbasisvaneenuniformjaartariefdatvoorallebedrijvenhetzelfde is.Hetgevolghiervanisdatovereenlangeperiodegegevensbenodigd zijn,omdat andersdeinvloedvandeverschillendeprijzen,dievanwege dezeuniformiteitmetmaarweinig
variatiegepaard gaan,nietmetvoldoendebetrouwbaarheid kan
wordenvastgesteld.Ditgeefteenprobleem,omdatgegevensover
deverkaveling slechtsineenenkeljaarbeschikbaar zijn (zie
hetvolgendehoofdstuk).
Eentweedeoplossing isomuiteengeschattewinstfunctie
nietalleenkortetermijn,maarooklangetermijnelasticiteiten
teberekenen.Dezehandelswijze isindeliteratuurvrijrecentelijkinopkomst geraakt (Squires,1987;Bouchet etal.,1989;
GuyomardenVermersch, 1989).Daaronsonderzoekzichrichtopde
langetermijnelasticiteitvanhetbedrijfsresultaatmetbetrekkingtotdeverkavelingrijstdevraagofdezeoplossingnietook
inditonderzoekistegebruiken.Wijzijnvanmeningdatdat
niethetgevalisomdezelfderedenalsdiehierbovenisgenoemd
bij deeersteoplossing.Eenessentiëleveronderstellingbijdeze
methodeisnamelijkdatdeinzetvandeZ-variabelenweliswaarop
kortetermijnnietoptimaalbehoefttezijn,maarweloplange
termijn,datwilzeggendatdeinzetoplangetermijnwelkan
wordenaangepast aanhetgeldend prijsniveau.Overdezeveronderstellingkanzeerverschillendwordengedacht.Menkandemening
zijntoegedaandatdezenietwaar is.Zoisuitverschillendeonderzoekingengeblekendatergroteafwijkingengevondenworden
tussendeschaduwprijsvanverschillende factorinputsende
marktprijs.Hetduidelijkstevoorbeeld indezeisdeprijsvan
arbeid.TussenhetCAO-uurloonindelandbouwende schaduwprijs
vangezinsarbeidwordendoorgaansgroteverschillen geconstateerd
(Filius, 1977;Elhorst, 1990).Menkanechterookdemeningzijn
toegedaandatdezeveronderstellingwelwaaris,maardatwijde
marktprijzennietkennen.Zokanhet zijndathetCAO-uurloonhogerisdanboereninwerkelijkheidbuitenhetbedrijfkunnenverdienen,bijvoorbeeld omdat zijquaopleiding, ervaringenleeftijd -meerdandehelftvandeboerenisouderdan50jaar-een
mindergoedepositieopdearbeidsmarkt innemen.Hoehetook zij,
het isnietrealistischomuittegaanvandeveronderstelling
datdeinzetvanfactorinputswordtaangepastaanhetgeldend
prijsniveaualsditprijsniveaugelijkwordtgesteldaandeveel
gebruiktebedrijfseconomische,uniformejaarprijzen.
Eenderdeoplossing isomeendynamischmodelteontwikkelen
waarinwordt aangegevenhoeeninwelktempodeinzetvandeverschillende factorinputsopdelangetermijnopelkaarinwerken
enomnategaanofdittendeertnaareenstabielpunt (vanhet
engelsewoord "steady state"),intweerecente onderzoekingen
heeftElhorst (1987,1989)aandachtbesteedaandezeproblematiek
enaandeliteratuurdieopdatvlakisverschenen.Geblekenis
echterdatditgeeneenvoudigonderwerp isendathetvooralsnog
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moeilijkisomvolgens dezewegtewerkgegaan.Zozijnerdataproblemen.Erzijnslechtsgegevensbeschikbaarvaneenpaaralgemenekapitaalgoederen: grond,gebouwen,werktuigenenvee.Er
zijngeengegevensbeschikbaarvandeverkavelingendeontwikkelingvandeverkavelingopdebedrijvenindeloopvandetijd.
Voortsisdeverklaringsgraadvandeindeze studies geschatte
investeringsvergelijkingen laag.Geconcludeerdwerddataandeze
vergelijkingennogeengroot aantal,waarschijnlijkmoeilijkte
kwantificeren, factorenontbreken.Niettemin zijnwijvanmening
datdeontwikkelingvaneendynamischmodelindetoekomst meer
deaandachtzoumoetenkrijgen,omdathetéénvandeveelbelovendsteoplossingen lijkttezijn.
Een laatsteoplossingisomdeonderlinge correlaties tussen
deZ-variabelentebepalen.Inwezenisdateensterkvereenvoudigdevormvaneendynamischmodeldathierbovenalsderdeoplossingisgegeven.Omdatdeeerste tweeoplossingeninonze ogen
onjuist zijnendederdeoplossingvooralsnogteveelproblemen
oproept, lijktdezewerkwijzevoorditmomentdemeesthaalbare.
Vandaardatdezeoplossinginditverslagzalworden toegepast.
Een eersteprobleem IsdanhoedeelasticiteitvanZtopde
(kortetermijn)winstGtebepalenalsZ2,...,Zkaan Zx kunnen
worden aangepast. SteldatG,afgezienvaneenconstante,geschrevenkanwordenalseenlineaire combinatievan(deelasticiteitenvan)Z
G-aLZi+...+a k Z k .

(3.6)

NormaalgesprokenwordtdeverwachtingvanGdanberekend gegeven
de Z-variabelen
E(G|Z 1 ,...,Z k ).

(3.7)

In d i t geval zijn wij echter n i e t geïnteresseerd i n de verwacht i n g van G gegeven de Z-variabelen, maar i n de verwachting van G
gegeven de Zj-variabele. Dit v a l t ook t e schrijven a l s
E(G|ZL) - a^Zt) + a 2 E(Z 2 |Z 1 ) + . . . + a k E(Z k |Z 1 ).

(3.8)

Wij zijndusniet alleengeïnteresseerd indedirecte invloedvan
Z 1opG,maarookIndeinvloeddie Zi uitoefentopdeandereZvariabelenendeinvloeddiedezevariabelenvervolgenshebbenop
G,hetgeenookvaltteomschrijvenalsdeindirecte Invloedvan
ZxopG.EenprobleemisdanhoeE(Z1|Z1)voor1-2,...,kteberekenen.Hiertoebestaan tweemogelijkheden.Deeerstemogelijkheid
isomdegemeenschappelijkeverdelingvandeZ-variabelen tebepalenenopbasisdaarvandeverschillendeverwachtingen.De
moeilijkheidvandezemogelijkheid isechterdatditvrij ingewikkeld is.Hetiszelfsdevraagofditüberhauptwelmogelijk
is, aangezienopdeZ-variabelen allerleibeperkingenkunnen liggen.ZomogendeZ-variabelen bijvoorbeeld nietnegatief zijn.De
tweedemogelijkheid,dieopgrondvanhetbovengenoemde bezwaar
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devoorkeurverdient,isomE(Z1|Z1)voori-2,...,ktebenaderen
opgrondvandecorrelatietussenZtenZL.Hiertoekunnenregressievergelijkingenwordengeschatvandevorm
Z±-b 0 +b ^ n

(3.9)

waarbij deschattingvanbtvermenigvuldigdmetZLdient alsbenaderingvoor E(Z 1 |Z 1 ).
Eentweedeprobleemisdatdewinstnietlangeralsmaat
voorhetbedrijfsresultaatkanwordenbeschouwd alsookrekening
wordtgehoudenmet deindirecte invloedvan Zl dielooptviade
anderevasteproduktiefactoren.Indatgevaldientmenookrekeningtehoudenmetdekostenverbondenaandezeproduktiefactoren.Omaandieeistegemoet tekomeniseenrekenschemaopgestelddat staatvermeld infiguur3.1.

G

-C(Z2)
-C(Z3)
-C(Z4)
-C(Z5)
GL

Winst,saldovanbruto-bedrijfsopbrengstenkosten
vanvlottende produktiefactoren
Grond:pacht-enrentekosten
Gebouwen:rente-en afschrijvingskosten
Werktuigen:rente-en afschrijvingskosten
Vee:rentekosten
Ârbeidsopbrengst,saldovanbruto-bedrijfsopbrengst
enkostenvanvlottendeenvaste produktiefactoren
exclusief arbeid

C•kosten

Figuur 3.1

Rekenschemavoor de berekening van de invloed van de
verkaveling op lange termijn

Deeerstecomponentvanditschemawordt gevormd doorde
winstenisgekozenomeenaansluiting totstand tebrengenmet
het inkomensbegripwelkewordtgehanteerd inhet conceptvande
winstfunctie.Delaatstecomponentwordtgevormd doordeârbeidsopbrengst enisgekozenomeenaansluitingtot standtebrengen
met degangbareonderzoekspraktijk.Innavolgingvanmetnamede
Landinrichting8dlen8tisbeslotendeârbeidsopbrengsttegebruikenalscriteriumwaaraandeinvloedvaneen cultuurtechnische
factorhetbestegemetenkanworden.Hetverschiltussendeze
tweecomponentenwordtgevormddoordepacht-enrentekostenvan
grond,derente-enafschrijvingskostenvangebouwenenwerktuigenenderentekostenvanvee.
Alsmennunietalleendeinvloedvan Zlwilberekenenopde
winstmaarookopdeârbeidsopbrengst,danzaldeinvloeddie Zl
uitoefent opdeandereZ-variabelentevensmoetenwordendoorbe30

rekend indekosten diemet dezeZ-variabelengepaard gaan.De
wijzewaarop dittedoen iseenvoudig.Doordatwij albeschikken
over eenmaat b t tussen Zl en Z±voor 1-2,...,kkandemutatie in
dekostenvanZ 1bepaaldwordenalsb^CfZ^.Daarmee ishet rekenschema rondenkan ookdeinvloedvandeverkavelingwordenberekend ophetbedrijfsresultaatop langetermijn, zijnde dearbeidsopbrengst.
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De toepassing van het model op melkveebedrijven:
implementatie en resultaten

4.1 Dedata
OmderelatietebepalentussendeverkavelingenhetbedrijfsresultaatopmelkveebedrijvenwordtgebruikgemaaktvandatauitdeLandbouwtellingvanhetCBSenhetBoekhoudnetvanhet
LEI-DLO.UitdeLandbouwtellingvanhetCBSwordengegevensontleendoverdeverkaveling,uithetBoekhoudnetvanhetLEI-DLO
alleoverigegegevens.EenbelangrijkpuntdaarbijisdathetCBS
slechtsineenbeperktaantaljarengegevensoverdeverkaveling
heeftverzameld.Eenoverzichtdaarvanisgegevenintabel4.1.

Tabel 4.1

Door het CBS verzamelde gegevens over de

Jaartal

Gegeven
omvangvandehuiskavel

1978
1979
1983
1984
1988

verkaveling

aantalkavels

X
X
X
X
X

X

X•beschikbaar.

Opgrondvanditoverzichtisbesloteneendrietalonderzoeksperiodenteonderscheiden:78-79,83-84en88.UitdieperlodenzijnvervolgensbedrijfsgegevensuithetBoekhoudnetvanhet
LEI-DLObetrokkenaangevuldmetverkavelingsgegevensuitdeLandbouwtellingvanhetCBS.Omdatdeverkavelingsgegevensnietover
allejarenbekendzijn,isaangenomendatdeomvangvandehuiskavelin1979dezelfdeisalsin1978enin1984dezelfdealsin
1983alsmededathetaantalkavelsin1978dezelfdeisalsin
1979enin1983dezelfdealsin1984.Vandezeregelisafgeweken
alsdeoppervlakte cultuurgrond tussendejaren1978-1979oftussendejaren 1983-1984eenmutatieheeftondergaangroterdan
1hectare.Indatgevalishetaannemelijkdathetbedrijfgrond
heeftaan-ofverkochtenismogelijkookdeverkavelingssituatie
veranderd.Omdatgegevenshieroverontbrekenzijndezebedrijven
voordedooronsuittevoerenanalysenietgeschiktenzijndeze
bedrijvenuitonsdatabestandverwijderd.Uiteindelijkleiddedit
tothetvolgendeaantalwaarnemingen
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78-79
83-84
88

430waarnemingen,
488waarnemingen,
473waarnemingen.

VervolgensIsvoorelkeonderzoeksperiodehetmodeldatIn
hetvoorgaandehoofdstukIsbeschrevengeschat.Doordrieverschillende,korteonderzoeksperioden teonderscheidenwordtvoorkomendatInhetmodelookdeinvloedvantechnische ontwikkeling
gespecificeerdmoetworden,danweidatderesultatenwordenvertekend Inhetgevaldatmetdezetechnischeontwikkeling geenrekeningwordtgehouden.
OmeenIndruktegevenvandedatadieaanditonderzoekten
grondslag liggenzijnintabel4.2enkelegegevensopeenrijtje
gezet.

Tabel 4.2

Overzicht van enkele gegevens uit het
(gemiddelde waarden} tussen haakjes
gen)

Kenmerk

databestand
standaardafwijkin-

Jaartal
1978/79

Winst (x1000gld.)
80,6 (49,1)
Arb.opbr.gezin (x1000)35,4 (32,5)
Melkproduktie (ton)
230,0(140,4)
Aantalkoeien
43,3 (23,8)
Cultuurgrond (ha)
20,6 (9,5)
Hui8kavel (ha)
13,7 (9,7)
Aantalkavels
3,5 (2,4)

1983/84

1988

93,7 (59,8) 162,2 (99,3)
38,4 (37,9) 76,9 (59,1)
268,8 (161,0)299,4 (180,8)
49,8 (27,1) 47,4 (25,9)
21,2 (11,1) 25,8 (13,5)
14,1 (10,7) 14,8 (10,8)
3,9 (3,0) 4,0 (3,3)

DemelkveebedrijvenInhetdatabestandblijkentussen1978
en 1988gemiddeldongeveereenkwartinoppervlaktetezijntoegenomen.Tegelijkertijdnamdeomvangvandehulskavellichttoe,
maardaarstaattegenoverdatookhetaantalkavelsvermeerderde.
Wanneerdebedrijvenwordengegroepeerdnaarhunverkavelingssituatie (tabel4.3),danisteziendatgoedverkaveldebedrijven
eenintensieverebedrijfsvoeringhebbendanslechtverkaveldebedrijven.Bedrijvenmeteenrelatiefhoogpercentagehulskavel
kennenbovendieneenhogeremelkproduktie.Verdervalt opdatde
bedrijfsresultatenin88beduidendhogerlagendanin78-79en
83-84.Ditzalderesultateninhetvervolgvandezestudie
enigszinsbeïnvloeden.
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Tabel 4.3 Enkele kenmerkenvande bedrijven
lingssituatie
in 1988
Kenmerk

naar hun verkave-

Verkavelingssituatie
percentagehulskavel

Winst (x1000gld.)
Ârb.opbr.gezin(x1000)
Melkproduktle(ton)
Aantalkoelen
Cultuurgrond(ha)

aantalkavels

<60

60-80

>80

<-3

>3

159,8
74,4
295,9
47,8
26,9

161,0
75,9
297,7
46,4
24,9

167,0
81,9
305,9
47,5
24,9

154,3
74,5
288,7
45,4
24,2

172,0
80,9
313,8
50,1
28,0

4.2 Demetingvandefactorverkaveling
Heteersteonderdeelvandegeheleschattingsprocedureomvat
deschattingvanhetmeetmodelvandefactorverkaveling.Inparagraaf3.3Isdetheoretischeachtergrondvanditmodeluitvoerigbeschreven.Thanszaleendergelijkmeetmodelwordengeschat
opbasisvantweevariabelen

X2

hetaandeelvandehuiskavel,
hetaantalkavels.

Wijhebbenonstotdezetweevariabelenmoetenbeperken,omdat
nietmeergegevensoverdeverkavelingbeschikbaarwaren.Tabel
4.4vermeldtdeverkregenschattingsresulaten.
Decoëfficiëntenindederdekolomvandezetabelgevende
geschattefactorladingen.Omdathetmeetmodelslechtsuittwee
variabelenbestaat,zijndegeschattefactorladingenprecieste

Tabel 4.4 Bet meetmodel geschat met
Periode

Meetvariabele

factoranalyse
Factor

Uniciteit

verkaveling
78-79

huiskavel
aantalkavels

0,777
-0,777

0,396
0,396

83-84

huiskavel
aantalkavels

0,895
-0,895

0,199
0,199

88

huiskavel
aantalkavels

0,886
-0,886

0,215
0,215
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gengesteldaanelkaar.Decoëfficiënten indevierdekolomgeven
deuniciteitvandeverschillendevariabelen,hetgedeeltevande
variantiedatniet samenhangtmet deanderevariabeleninhet
factoranalytischemodel.
Hetvolgendeonderdeelvandegeheleschattingsprocedure omvat deomschrijvingvandefactoralslineairecombinatievande
oorspronkelijkevariabelen.Zowelditalshetvorigeonderdeelis
uitgevoerdmetbet computerprogramma P4MuitBMDP.Dit leverdede
relaties
78-79
83-8A
88

verkaveling -0,567*huiskavel -0,567*aantalkavels,
verkaveling -0,559*huiskavel -0,559*aantalkavels,
verkaveling«0,564*huiskavel -0,564*aantalkavels.

Uitdezerelatievaltaftelezenhoehoogdebeidevariabeleninelkvandeonderscheidenperiodenhebbengescoord opde
factorverkaveling.Opvallenddaarbij isdatdecoëfficiënten
nauwelijks indetijdvariëren.Hieruitkangeconcludeerdworden
dathetnauwelijksuitmaakt overwelkeperiodeenoverwelkebedrijvenhetmeetmodelwordt geschat;hetmeetmodeliszogezegd
stabiel.
Belangrijkbijdebovenstaande relatieisdatdezealleen
geldtvoorgestandaardiseerdevariabelen.Henkandezelfderelatieookschrijvenindeabsolutewaardenvandebeidevariabelen
doordecoëfficiëntentedelendoordestandaardafwijkingvandezelfdevariabelen.Tabel4.5vermeldt dezewaarden.

Tabel 4.5 De

standaardafwijking

Meetvarlabele

huiskavel
aantalkavels

van de

meetvariabelen
Periode

78-79

83-84

88

0,312
2,392

0,293
2,997

0,307
3,338

Indatgevalverkrijgtmenderelaties
78-79
83-84
88

verkaveling » 1,818*huiskavel-0,237*aantalkavels,
verkaveling - 1,907*huiskavel -0,186 *aantalkavels,
verkaveling « 1,836 *huiskavel-0,169 *aantalkavels.

Eventueelkanmendezerelatieooknogherschrijvenvoorgemiddeldewaardenvandevariabelen,maardat isnietnoodzakelijk.Dezelaatsterelatieisgebruikt omdeverkavelingvande
bedrijvenvoorelkvandewaarnemingentebepalen.
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4.3 Deschattingvandeverschillendeproduktiemodellen
Alvorenshetproduktiemodelteschatten« Ishetnoodzakelijk
dateennaderekeuzewordt gemaakt aangaandedespecificatievan
hetmodel.Dezekeuzeomvatondermeer:
hetconceptvandewinstfunctie ofhetconceptvandekostenfunctie.
het functioneelverbandvandewinst-ofkostenfunctie,
deprodukten,vlottendeenvasteproduktiefactorendiewordenonderscheiden,alsookdewijzewaarop devariabelenwordengemeten.
Eeneerstekeuzeisdietussenhet conceptvandewinstfunctieof
het conceptvandekostenfunctie.Het criteriumdaarbij isde
vraagofhetproduktieniveau alofnietvastligt.Afgaandeopdat
criteriumisdewinstfunctie alleengeschiktvoordemelkveehouderijindeperiodevoordatdesuperheffingwerd ingevoerd,de
perioden78-79en83-84.Dewinstfunctie isnietgeschiktvoorde
melkveehouderij indeperiodenadatdesuperheffingwerdingevoerd,deperiode88,omdathetgedragonderdezeomstandigheid
beteristebeschrijvenmeteenmodeldatuitgaatvankostenminimalisatie.Demelkveehouderdieeenquotumisopgelegdenditook
volmelkt zalerimmersnaarstrevenditzogoedkoopmogelijkte
produceren.
Eentweedekeuzeisdievanhet functioneelverbandvande
winst-ofkostenfunctie,tebeginnenmetdewinstfunctie.Als
uitgangspunt isgenomeneenformuleringwaarbij dewinstG,het
aanbodvanproduktenQendevraagnaarvlottendeproduktiefactorenVwordtgerelateerd aandeaanwezigheidvandevasteproduktiefactorenZ,waaronderookdeverkaveling isbegrepen.Opgrond
vandituitgangspunt isgekozenvoordevolgende specificatie
n
g
In6•ag+ £ a±lnp ±+ £ h.lnw*+ X c^ZT+
i-1
j-1
n k
£ £ alrlnp ± Z r+ £
i-1 r-1

k
r-1

g k
£ b 1 r Inw,Z r+
j-1 r-1

k k
1/2 £ £ cr8ZrZ8+e0,
r-1s-1

(4.1a)

PiQi
- a 4+a tl Z!+ ...+a lk Z k+et,

(4.1b)

Wj Vj

"bj-bjiZi" . . . -b jk Z k +e^j.
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(4.1c)

E(e±)-O, i-0,...,n+g,

ECeje^-Oij, i,j-0,...,n+g

(4.ld)

6 -winst
Q«produkten
p•prijzenvanprodukten
V-vlottendeproduktiefactoren
w -prijzenvanvlottendeproduktiefactoren
Z -vaste produktiefactoren
a-teschattenparameters
b -teschattenparameters
c «teschattenparameters
e•storlngstermen
(4.1a)omvatdeschattingsvergelijkingvandewinstfunctie,
(4.1b)deschattingsvergelijkingenvanhetaanbodvanprodukten,
(4.1c)deschattingsvergelijkingenvandevraagnaarvlottende
produktiefactorenen (4.ld)deveronderstellingentenaanzienvan
destoringstermen.Aaniedereschattingsvergelijking iseenadditievestoringstermtoegevoegd,waarbijdestoringstermentussen
devergelijkingenonderlingafhankelijkvanelkaarzijngesteld.
Deaanbod-envraagvergelijkingenzijnverkregendoorherschrijvingendifferentiatievandewinstfunctie

Ql- —

d6
—>
dp ±

Vj-- —

d6
~>
dwj

PiQ±

dIn6
» i-1
dInp 1

G
WjVj
—
G

n,

dInG
» j-i....»g.
dInv.

Merkopdatdewinstfunctiegeendubbelproduktenbevatvande
prijsvarlabelen.Dooreentekortaandatazijndezevariabelen
nietopgenomen.Vandemeesteproduktenenproduktiefactoren zijn
geenprijzenbeschikbaaropbedrijfsniveau,zodatdezealleenafgeleidkunnenwordenuitjaarstatistieken.Omdatwijdebeschikkinghebbenoverslechtsenkeleboekjaren,treedtalsgevolg
hiervanonvoldoendevariatieopindeprijsvarlabelentussende
bedrijven.Ditmaaktdathetnietmogelijkisom dubbelprodukten
vandeprijsvarlabelenoptenemen.Eenenanderbetekentdatdit
modelongeschiktisomnaasthetdoelwatwijonsgesteldhadden
ookprij8ela8ticiteitentebepalen.
Aanschouwenwijdeschattingsvergelijkingen,danblijktdat
dezeoptweemanierenmetelkaarverbondenzijn.Enerzijdsvlade
parametersdieinmeerderevergelijkingentegelijkvoorkomenen
anderzijdsviadestoringstermen.Destoringstermen representeren
deInvloedvanvariabelendienietinhetmodelzijnopgenomen.
Hetkanzijndatvariabelenniet inhetmodelzijnopgenomen,omdatwijdezenietkennen.Tedenkenvaltaanvariabelendiepersoonsgebondenzijn.Ofhetkanzijndatwijdevariabelenwel
kennen,maarnietgoedkunnenmeten,bijvoorbeeld deondernemers37

kwaliteit.Nugeldtdatdenietinhetmodelopgenomenvariabelen
voorallevergelijkingen gelijkzijn.Eenvariabelealsdeondernemerskwaliteitbeïnvloedt immersnetzogoeddehoogtevande
winst alshetaanbodvanProduktenendevraagnaarvlottende
produktlefactoren.Econometrischgezienbetekent ditdatdestoringstermenonderlingmetelkaargecorreleerd zijn.Eenschattingsmodelmeteendergelijkestructuurstaatbekendonderde
naam "SeeminglyUnrelatedRegression (SUR)"endient dienovereenkomstiggeschat teworden.Voordeuitwerkingvandezemethodiek
kannaardediverse leerboekenverwezenworden (Theil,1971;
Johnstont 1972;e.a.).Analoogkanookhetconceptvandekostenfunctiebeschrevenworden (zieElhorst, 1990:56-58,163-169).
Eenderdekeuzebetreftdeprodukten,vlottendeenvaste
produktiefactorendiewordenonderscheiden,alsookdewijzewaaropzewordengemeten.Dit isgeengemakkelijkekeuze,omdatdeze
a) van invloed isopderelevantievanhetonderzoek;
b) vaninvloedkanzijnopdeuitkomsten;
c) vaninvloed isopdecomplexiteit vanhetmodel.Deonderzoekerstaatvaakindubiotussenenerzijdsderoepomeenvoud enanderzijdsderoepomeenmodeldatdewerkelijkheid
zogetrouwmogelijkweergeeft.
Met dezeoverwegingeninhetachterhoofd isdevolgendekeuzetot
standgekomen:

Produkten
Qi

hetaantalkilogrammenmelk

Vlottendeproductiefactoren
Vt loonwerk (gld)
V 2 aangekochtkrachtvoervoorderundveehouderij,datwilzeggenniet interngeproduceerd (gld)
V3 aangekocht ruwvoervoorderundveehouderij,datwilzeggen
niet interngeproduceerd (gld)
V 4 kunstmest (gld)
V5 kostenaangrondalspolder-enwaterschapslasten,straatbelasting,baatbelasting,beklemhuur,endergelijke (gld)
V6 kostenaangebouwenalsonderhoud,verzekeringenbelasting
(gld)
V 7 kostenaanwerktuigenalsonderhoud,verzekeringenbrandstoffen (gld)
V8 kostenaanrundveealsziektebestrijding,fokvereniging,opfokvergoeding, strooisel,endergelijke (gld)
Vasteproductiefactoren
Zl verkaveling.Demetingvandezevariabeleisindevoorgaandeparagraafbesproken
Z 2 grond (eigendom+gepacht)inhectarenkadastraal
Z 3 gebouwenberekend alsdeafschrijvingenopgebouwen (gld)
Z 4 werktuigen (machines,werktuigeneninstallaties)berekend
alsdeafschrijvingenopwerktuigen (gld)
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Z5

Z6

deomvangvandemelkveestapelgemetenaanhetaantalgrootvee-eenheden:nuchterekalverenenkoekalverentellenvoor
0,3,vrouwelijkjongveevan 1-2jaarvoor0,5,vrouwelijk
jongvee>2jaarvoor0,7 enmelkkoeienvoor 1,0 (aantallen)
het aantalvolwaardigegezinsarbeidskrachten (uren)

Inditvoordemelkveehouderij opgestelderijtjeishetbelangrijksteprodukt -melk-,zijndebelangrijkstevlottendeproduktiefactoren-loonwerk,krachtvoer,ruwvoerenkunstmest -ende
belangrijkstevasteproduktiefactoren -grond,gebouwen,werktuigen,veeenarbeid -onderscheiden.Devlottendeproduktiefactorendiezijnonderscheiden zijnofwelbelangrijkindezindatin
voorgaandeonderzoekingennaardeInvloedvandeverkaveling deze
produktiefactorenmetnamezijngenoemd alsfactorenwaaropbespaardkanwordenofwelbelangrijkindezindat dezekostenposteneenbelangrijkaandeelvormeninhettotaalvandekosten.
Vervolgens zijnaanditrijtjetoegevoegddevariabeleZx,de
verkaveling, inverbandmetdedoelstellingvanditonderzoeken
devariabelenV5,V6,V7enV8.Dezelaatstevariabelen omvatten
dekostendiedirectgerelateerd zijnaandevasteproduktiefactorengrond,gebouwen,werktuigenenveeendieookalszodanig
wordenuitgegeven.Aangenomenisdatdezekostenpostenopkorte
termijnzijntebeïnvloeden.Daarmeevormenzijeentegenhanger
vandekostendievandewinstafgetrokkenmoetenwordenomde
arbeidsopbrengst teverkrijgenendiezijngenoemd inparagraaf
3.4:depacht-enrentekostenvangrond,derente-enafschrijvingskostenrespectievelijkvangebouwenenwerktuigenenderentekostenvanvee.Dezekostenkunnennietopkortetermijnbeïnvloedwordenenkunnenbehoudensdepachtsomvangrondookniet
als zodanigwordenuitgegeven.Omaanditonderscheid gestaltete
gevenzijndeeerstgenoemdekostenpostenmeegewogenbijdebepalingvanhetbedrijfsresultaatopkortetermijnendelaatstgenoemdebijdebepalingvanhetbedrijfsresultaatoplangetermijn.
Ditbrengtonsbijdeschattingsresultatenvanhetconcept
vandewinst-ofkostenfunctie.Terzijdekanwordenopgemerktdat
dezezijnverkregenmetbehulpvanzelfgeschreven programmatuur.
Tabel4.6vermeldt deschattingsresultatenvoordeperiode78-79,
tabel4.7voordeperiode83-84entabel4.8voordeperiode88,
alleindevormvanelasticiteiten.Deeersteregelvanelketabelgeeftdewlnstelasticiteit.Dezegeeftdeverandering aan
welkeopkortetermijnindewinst zaloptredenalsgevolgvan
eenmarginaleverandering inéénvandevaste produktiefactoren,
datwilzeggenalséénproduktiefactorverandert enderesterende
produktiefactoren constantwordengehouden.
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Tabel 4.6 Geschatte elastlclteiten
Verkaveling

voor de periode

Grond Werktuigen Gebouwen

78-79
Vee Arbeid

Winst

0,006
0,044
(0,58) ( 0,63)

0,057
( 1,23)

0,104 0,932 0,130
(3,84)(10,67)( 2,01)

Loonwerk

-0,115
0,806
(-2,18) ( 2,46)

-0,406
(-1,83)

-0,159 -0,176 -0,257
(-1,25)(-0,43)(-0,85)

Krachtvoer

0,004 -0,209
(0,17) (-1,51)

0,046
(0,49)

-0,097 0,312 -0,148
(-1,81)(1,81)(-1,15)

Ruwvoer

0,049 -1,581
( 1,27) (-6,54)

0,311
( 1,90)

-0,035 1,129 -0,099
(-0,37)(3,73)(-0,44)

Kunstmest

-0,022 0,314
(-1,14) ( 2,58)

0,148
( 1,79)

-0,146 -0,208 -0,173
(-3,11)(-1,36)(-1,54)

-0,018
(-0,13)

0,243 -1,013 -0,323
(3,24)(-4,16)(-1,79)

-0,077 0,011
(-3,01) ( 0,07)

0,338
( 3,13)

-0,108 -0,222 -0,129
(-1,76)(-1,11)(-0,87)

-0,004
0,264
(-0,11) (1,34)

0,048
(0,36)

0,092 -0,675 0,047
(1,21)(-2,74)( 0,26)

Kostenvee

-0,004
0,037
(-0,13) ( 0,21)

0,037
(0,31)

-0,120 0,199 -0,236
(-1,80)(0,92)(-1,47)

Melk

0,017 -0,089
(0,98) (-0,85)

0,077
( 1,07)

-0,098 0,225 -0,119
(-2,40)(1,70)(-1,22)

Kostengrond 0,096
0,382
( 3,10) (1,96)
Kostenwerktuigen

Kostengebouwen

R 2totale
systeem

0,44

TussenhaakjesstaanT-waarden.
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Tabel 4.7 Geschatte elasticiteiten
Verkaveling

voor de periode

Grond Werktuigen Gebouwen

83-84
Vee Arbeid

Winst

0,007 0,004
( 1,86) (0,07)

0,252
( 4,74)

0,092 0,882 0,151
( 2,71) (10,29) ( 2,38)

Loonwerk

-0,009 1,166
(-0,58) (4,67)

-0,598
(-2,89)

0,058 -0,811 -0,155
( 0,43) (-2,45) (-0,60)

Krachtvoer

-0,012 -0,151
(-1,78) (-1,48)

-0,217
(-2,57)

-0,069 0,308 0,043
(-1,27) ( 2,28) ( 0,41)

Ruwvoer

0,000 -1,389
(-0,04) (-9,16)

-0,021
(-0,17)

0,012 1,376 0,224
( 0,15) ( 6,85) ( 1,41)

Kunstmest

-0,004 0,698
(-0,33) (3,74)

-0,062
(-0,40)

-0,173 -0,483 0,012
(-1,74) (-1,95) ( 0,06)

-0,264
(-1,70)

0,153 -0,976 -0,099
( 1,53) (-3,95) (-0,51)

-0,014 0,400
(-0,95) ( 1,71)

0,081
( 0,42)

-0,007 -0,629 -0,069
(-0,06) (-2,02) (-0,28)

-0,021 0,422
(-1,29) ( 1,70)

-0,050
(-0,24)

0,070 -0,830 0,162
( 0,52) (-2,51) ( 0,62)

Kostenvee

0,006 -0,073
(0,61) (-0,48)

0,109
( 0,86)

0,150 -0,243
0,069
( 1,82) (-1,19) ( 0,43)

Melk

-0,005 0,052
(-0,86) (0,54)

-0,069
(-0,87)

-0,040 0,036
0,006
(-0,77) ( 0,28) ( 0,06)

Kostengrond 0,042 0,918
( 3,47) (4,92)
Kostenwerktuigen
Kostengebouwen

R2totale
systeem

0,44

TussenhaakjesstaanT-waarden.
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Tabel 4.8 Geschatte elastlcitelten

voor de periode 88

Quotum Verkave- GrondWerktul-Gebouwen
ling
gen
Winst

Vee Arbeid

0,943 0,005 0,084 0,041 0,002 -0,131 0,028
(9,37) (1,14)(2,36)(1,35) (0,11)(-1,83)<0,74)

Loonwerk-1,008 -0,007 0,522 0,042 0,058 0,339 -0,008
(-4,51) (-0,48)(4,24)(0,40) (0,74)(1,37) (-0,06)
Krachtvoer -0,738 0,016 -0,070 0,154 0,099 0,465 0,280
(-3,12) (0,98)(-0,54)(1,37) (1,20)(1,77)( 1,96)
Ruwvoer -0,408 0,015 -1,548 0,426 0,239 1,162 0,511
(-1,41) (0,76)(-9,73)(3,10) (2,37)(3,62)(2,92)
Kunstmest -0,806 0,013 0,610 0,190 -0,065 0,160 0,024
(-4,50) (1,03)(6,20)(2,23) (-1,04)(0,81)(0,22)
Kosten
grond -0,994 0,040 0,673 0,200 0,110 -0,148 0,053
(-2,79) (1,63)(3,44)(1,18) (0,89)(-0,38)(0,25)
Kosten
werktuigen-1,473 -0,001 0,367 0,392 0,044 0,725 0,103
(-6,08) (-0,06)(2,76)(3,41) (0,53)(2,70)(0,71)
Kosten
gebouwen
-0,830 0,058 0,216 0,074 0,239 0,062 0,213
(-2,72) (2,77)(1,29)(0,51) (2,25)(0,18)( 1,16)
Kosten
vee -0,352 0,015 0,078 0,126 0,087 -0,028 0,194
(-1,67) (1,06)(0,67)(1,26) (1,19)(-0,12)( 1,52)
R2totale
systeem 0,42
TussenhaakjesstaanT-waarden.
ElkvandeandereregelsgeeftdeAllensubstitutie-elastlciteitmetbetrekkingtotdevasteproduktlefactoren.Dezeelasticiteitvormteenmaatvoorhetverloopvandeproduktie-lsoquanten.Tweefactorenhetensubstitueerbaaralsdewaardevande
Allensub8titutie-ela8ticiteitnegatiefisencomplementairals
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dezepositief is.Vooreennadereuitlegoverdezeelasticiteiten
zijverwezennaarChambers (1988:93-100).Omderesultatenover
dedrieverschillendeperiodenbetermetelkaartekunnenvergelijkenzijnzeIntabel4.9nogeensinsamengevattevormbijeen
gebracht.Daarbijiseenpositieveofeennegatieve elasticiteit
Tabel4.9 De geschatte elasticiteiten
over de drie
perioden in samengevatte vorm

verschillende

Quotum Verkave- Grond Gebouwen Werktui- Vee Arbeid
ling
gen

123 123
Winst
Loonwerk
Krachtvoer
Ruwvoer

123

+

+++

*

*

_
*

««*

+++

*

***

—

+ -+

*

*

+++

**

Kostengebouwen
Kosten
werktuigen
Kostenvee
Melk

--+

++-

+++

***

**

- -+

...

**

•*_

--+

***

Kosten
grond

**

-++

-++
+

+++

+++

*

- +-+

Kunstmest

123 123 123

123

*

+ -+

+++

*

***

+ - + +++ - ++
* * * * * *

+++

+-+

-++

*
*

- - + _++

*

* * * * *

* *

*

- +++
* * *

+++
+++
* * * *

- - +
*

. . . . . +
* * *

- - - + +++
*
*

+++

* *

--+
* *

+++

- -++
*

+-+

+-

-+

+-+
*

_ _ + - ++
**

+++ - - +
* *

-++

+++

*

+
*

+ _ _ - + +

**
--

+-

++

*

-+
*

1-periode78-79,2-periode83-84,3-periode88.
+-positieveelasticiteit,--negatieveelasticiteit.
*-significanteelasticiteit.
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aangegevennet respectievelijk+en-eneensignificant -significantbijeenbetrouwbaarheidsdrempelvan90Z-positieveofnegatieve elasticiteitmet+en*dan«el-en*.
ültderesultatenblijktdatallevaste produktlefactoren
-opéénna-eenpositieve Invloedhebbenopdewinst.Ditis
conformdetheorie.Ineengroot aantalgevallenisdeelasticiteitbovendiensignificantvannulverschillend.Deverkaveling
vertoont hetzelfdebeeld:hettekenisinelkvandedrieperiodenpositiefenindeperiode83-84bovendien significantvannul
verschillend.Opgrondvandezeuitkomstenmenenwijtemogen
stellendatdewinstzalstijgenalsdeverkavelingvaneenmelkveebedrijfwordtverbeterd.Eenverbeteringvandeverkaveling
met 1Zleidttoteentoenamevandewinstmet0,006131in78-79,
0,007141In83-84en0,00460Z in88.Dezeelasticiteltengelden
deverkavelingalsgeheel.Wordtdeelasticitelten gesplitstop
onderdelen,danverkrijgtmenderesultaten zoalsvermeld Intabel4.10.
Tabel 4.10

De Invloed van de verkaveling op het
bedrijfsresultaat op korte termijn, zijnde de winst, geldend voor
het doorsnee melkveebedrij f

Periode

Meetvariabele

Elasticiteit

Geldbedrag/ha

78-79

lZ-punthuiskavel
1kavel

0,0321
0,3139

0,70
6,83

83-84

lZ-punthuiskavel
1kavel

0,0703
0,9176

2,01
26,25

88

lZ-punthuiskavel
1kavel

0,0465
0,4281

1,20
11,04

Indezetabelstaanookdeuitkomstenvermeld indiende
elasticiteltenwordenomgerekend naar geldbedragen.
Hierbovenisopgemerktdatallevasteproduktlefactoreneen
positieve Invloedhebbenopdewinstopéénuitzondering na.Deze
uitzondering betreftdeomvangvandemelkveestapelindeperiode
88,datisnaInvoeringvandesuperheffing.Dezetekenomslagin
debijdragevandemelkveestapelisechtereenvoudigteverklaren.Zijisnamelijkkenmerkendvoordeaanpassingendienade
Invoeringvandesuperheffingindebedrijfsvoering noodzakelijk
zijn geworden.Nadeinvoeringvandesuperheffingisdeboer
zichvolledig gaan richtenopdekostenkantvanhetproduktieproceseninhetbijzonderopdemèlkgiftperkoe.Ophetdoorsnee
melkveebedrijfkannogeenkostenvoordeelwordenbehaald doorde
mèlkgiftperkoeoptevoerenenhetquotummetminder melkkoeien
voltemelken.Indiezinmoetdewinstelasticiteitmetbetrek-

kingtotmelkveeookwordenopgevat.Zijgeeftdemateaanwaarmeedewinstkantoenemendooropdekostentebesparen.
Aanschouwenwijdesubstitutle-elasticiteiten,dankunnen
daardevolgendeconclusiesuitgetrokkenworden.Deverkaveling
Issignificant substitueerbaarmetdevraagnaarloonwerkende
directekostenverbondenaanwerktuigenensignificant complementairmetdedirectekostenverbondenaangrond.Andersgezegd,
eenbetereverkaveling leidttoteenbesparing oploonwerkendirectekostenverbondenaanwerktuigen -onderhoud,verzekering en
brandstoffen.Dezekostenbesparende factorendiealszodanigvaak
Inbedrijfsmodellengenoemdwordenzijnempirisch dusaantoonbaar.Aandeanderekantgaateenbetereverkavelinggepaardmet
eenstijgingvandedirectekostenverbondenaangrond -polderenwaterschapslasten,straatbelasting,baatbelasting,beklemhuur,
endergelijke -,zodatmenzoukunnenzeggendateenboervoor
eenbetereverkavelingookwordt aangeslagen.Eenverband tussen
deverkaveling endevraagnaarelkvandeanderevlottendeproduktiefactoren-krachtvoer,ruwvoer,kunstmest endirectekosten
verbondenaangebouwenenvee-alsmedetussendeverkaveling en
het aanbodvanmelkisnietaantoonbaar.Datwilzeggennietaantoonbaarindezindatdeelasticiteitensignificantvannulverschillend zijnofdatdetekensvandeelasticiteiten indeverschillendeperiodenaanelkaargelijkzijn.
Andereresultatendiewelaantoonbaarzijngeblekenzijn:
Grond issubstitueerbaarmetdevraagnaarkrachtvoeren
ruwvoerencomplementairmetdevraagnaarloonwerk,kunstmest endedirectekostenverbondenaangrond,werktuigenen
gebouwen.
Werktuigenzijnsubstitueerbaarmetdevraagnaar loonwerk
encomplementairmetdevraagnaarruwvoer,kunstmest ende
directekostenverbondenaanwerktuigenenvee.
Gebouwenzijnsubstitueerbaarmetdevraagnaarkunstmest
alsmedemethetaanbodvanmelkencomplementairmetdedirectekostenverbondenaanwerktuigenengebouwen.
Veeissubstitueerbaarmetdedirectekostenverbondenaan
gebouwenencomplementairmetdevraagnaarkrachtvoeren
ruwvoeralsmedemethetaanbodvanmelk.
Arbeid issubstitueerbaarmetdevraagnaarloonwerk.
Demeestevandezeconclusiesliggenvoordehandenzijnookuit
eerdereonderzoekingennaarvorengekomen (ziebijvoorbeeld
Elhorst, 1986).Tot zoverdeschattingenvandeverschillende
produktiemodellen.
Met dezeresultatenzijnwebelandbijeeneerdere,meer
verkennende studienaarderelatietussendeverkavelingenhet
bedrijfsresultaatwelke In1990werd gepubliceerd (Elhorsten
Schrijver, 1990). Indezestudiewerdgeconcludeerd datviaeen
nieuweonderzoeksmethode eensignificanterelatiekonworden
vastgesteld tussenhetbedrijfsresultaatgemetenaandewinst en
deverkavelingvaneenmelkveebedrijf.Omdat indatonderzoekalleendekortetermijnrelatietussendeverkaveling enhetbe45

drij£sre8ultaatisbepaald,werd tegelijkertijd geconstateerddat
noggeenuitspraakkonwordengedaanoverdevraagofeenverbeteringvandeverkavelingvoorhetindividuelebedrijfookeconomischaantrekkelijkis.Omdattebepalen,zowerdbetoogd,is
ookInzichtnodigindeonderlingerelatietussendevasteproduktiefactoren.Vandaardatwerdafgeslotenmethetadvieshet
onderzoekindierichtingvoorttezetten.Geziendetotnutoe
verkregenresultatendenkenwij temogenstellendatdezeconclusienogsteedsgeldt.Ookuitdezestudieiseenpositieverelatietussendeverkaveling endewinstnaarvorengekomen,maaris
ernogsteedsgeenuitspraakgedaanoverdeinvloedvandeverkavelingophetbedrijfsresultaat oplangetermijn.Omdaarweleen
uitspraakovertekunnendoenisinparagraaf 3.4eenoplossing
voorditprobleemnaderuitgewerkt,waarvanwenuderesultaten
zullentonen.

4.4 Deschattingvanhetrekenschema
Omdeinvloedvandeverkaveling ophet langetermijnbedrijfsresultaattebepalen,dienteerst inzicht tewordenverkregenindesamenhangtussendeverkaveling (Zt)endeanderevaste
produktlefactoreninhetconceptvandewinst-ofkostenfunctie,
tewetengrond (Z 2 ),gebouwen (Z 3 ),werktuigen (Z4),vee (Zs)en
arbeid (Z 6 ).Daartoe zijnregressievergelijkingen geschatvande
vormZ1-b0-fb1Z1 (i-2,...,6).Tabel4.11 geeftdeschattingsresultatenvanbiomgerekendnaarelasticiteiten.
Deuitkomstenindezetabelzijnuitsluitendbedoeld als
hulpmiddelvoorverdereberekeningen,waardoorernietalteveel
waardeaangehechtbehoeft teworden.Aandezevergelijkingen
ontbrekentenslotte zoveelfactoren,zoveelonderliggenderelaties,datmenooknietsanderskanverwachtendandezoophet
eerstegezichtonstabieleuitkomsten.Nietteminisdevraagofde
uitkomstenwelalsbetrouwbaarmogenwordenaangemerkt,vandaar
dat eenkortetoelichtingopzijnplaatsis.

Tabel 4.11

De geschatte
dere vaste

samenhang tussen de verkaveling
produktlefactoren

Produktiefactor

Periode
78-79

Grond
Gebouwen
Werktuigen
Vee
Arbeid
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en an-

0,0042
0,0237
-0,0027
0,0206
0,0207

83-84
0,0047
0,0002
-0,0013
0,0067
-0,0046

88
-0,0298
0,0121
-0,0185
-0,0203
-0,0223

Eenbelangrijkpuntdatdeinterpretatievandebovenstaande
uitkomstenernstigbemoeilijkt isdat zijeenoptelsomvormenvan
eensubstitutie-effect eneenexpansie-effect.Hetisdenkbaar
dat eenslechtverkaveldbedrijfeenzelfdebedrijfsresultaatkan
behalenalseengoedverkaveldbedrijfdoordezeachterstand in
deverkaveling tecompenserenmet eenverhoogde inzetvanandere
vasteproduktiefactoren.Ditverschijnselwordt gemetendoormiddelvandesubstitutie-elasticiteit.Tabel4.12geefteenoverzichtvandesubstitutie-elasticiteitentussendeverkaveling en
deoverigevasteproduktiefactorendieopgrondvandezelfdedata

Tabel 4.12

De geschatte substitutie-elasticiteit
tussen de verkaveling en andere vaste
produktiefactoren

Produktiefactor

Periode
78-79

Grond
Gebouwen
Werktuigen
Vee
Arbeid

-0,0024
-0,0067
-0,0021
-0,0017
-0,0009

83-84
-0,0011
-0,0196
-0,0119
-0,0032
-0,0043

88
-0,0018
-0,0104
-0,0011
-0,0020
-0,0025

zijngemeten.Uitdezetabelblijkt datkapitaalgoederen enarbeid inderdaad substitueerbaar zijnmetdeverkaveling endater
tenopzichtevantabel4.11 eenveelstabielerbeeld ontstaat.
Hetprobleem isnudaternaastditsubstitutie-effect ookeen
expansie-effectbestaat.Het isdenkbaardatbedrijvenzichin
hetverledenzohebbenontwikkeld datzijdiemeerkapitaalgoederenenarbeid inhetproduktieproceshebbeningezetookbeter
zijnverkaveld.Welkevandezetweeelasticiteiten,desubsitutie-elasticiteitmeteennegatieftekenofdeexpansie-elasticiteitmeteenpositiefteken,nuoverheerstkanvanperiodetot
periodeverschillen.Alswedeelasticiteitenuittabel4.11 eens
naderbekijken,danblijkt datdezeoverhetalgemeengroterzijn
danintabel4.12.Dit istoeteschrijvenaandepositievebijdragevandeexpansie-elastlciteiten.Tegelijkertijd zienwedat
degroottevandeelasticiteiten intabel4.11 indeloopvande
tijd lijktaftenemen.Aangeziende substitutie-elasticiteiten
eenredelijkstabielbeeldvertonen,kanhieruit geconcludeerd
wordendatdepositievebijdragevande expansie-elastlciteiten
indeloopvandetijdmoetzijnafgenomen.Metanderewoorden:
het substitutie-effect ishetexpansie-effect indeloopvande
tijdgaanoverheersen,waardoorhettekenvanhet totaal-effect
dat indeperiode 78-79nogpositiefwasindeperiode88isomgeslagen.Vermoedelijk isdezeontwikkelingvandeelasticiteiten
vooreenbelangrijkdeeltoeteschrijvenaandeinvoeringvande
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melkquotering In 1984.Alsmendegeschatteelasticiteitenvan
tabel4.11vervolgens Indatdaglicht plaatst, zijnzelangniet
zoinstabielalsopheteerstegezicht lijkt.
Opgrondvanhetinparagraaf3.4ontwikkelderekenschema
kannudeInvloedberekendwordenvaneentoenamevandehulskavelmetlZ-puntofeenafnamevanhetaantalkavelsmet1ophet
bedrijfsresultaatoplangetermijn,zijndedearbeidsopbrengst
(tabel4.13en4.14).Daarbijhebbenwijonsbeperkttotgeldbedragenperhectareophetdoorsneemelkveebedrijf.
Uitderesultatenblijktdatdelangetermijninvloedophet
bedrijfsresultaat«datisdeinvloedopdearbeidsopbrengst,van
eentoenamevandehuiskavelmetlZ-puntisgeschatopƒ2,71per
haindeperiode78-79,ƒ3,07perhaindeperiode83-84en
ƒ 2,37indeperiode88.Deinvloedvaneenafnamevanhetaantal
kavelsmet1isgeschatopƒ26,51perhaindeperiode78-79,
ƒ 40,06perhaindeperiode83-84enƒ21,80indeperiode88.
Duidelijkisdatdeinvloedvandeverkavelingnadeinvoering
vandesuperheffing ietsisafgenomen,hetgeenvoordehand liggendis.
Tabel 4.13

De invloed vaneentoenamevandehuiskavelmet 11punt op het bedrijfsresultaat
op lange termijn,
zijnde de arbeidsopbrengst,
geldend voor bet doorsnee
melkveebedrij f; resultaten in guldens per hectare

Aardvandeinvloed

Periode
78-79

83-84

88

0,70

2,01

1,20

indirectopdewinstvia
andereproduktiefactoren
-grond
- gebouwen
-werktuigen
-vee
-arbeid

0,02
0,28
-0,02
2,19
0,31

0,01
0,01
-0,09
1,68
-0,20

-0,64
0,01
-0,19
0,67
-0,16

viakostenverbondenaan
deze produktiefactoren
-grond
- gebouwen
-werktuigen
-vee

-0,09
-0,49
0,05
-0,24

-0,20
-0,01
0,08
-0,20

0,95
-0,55
0,78
0,31

2,71

3,07

2,37

directopdewinst

totaleinvloedopde
arbeidsopbrengst
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Tabel 4.J4 De invloed van een afname van het aantal kavels met1
op het bedrijfsresultaat
op lange termijn, zijnde de
arbeidsopbrengst,
geldend voor het doorsnee melkveebedrij ff resultaten in guldens per hectare
Periode

Aardvandeinvloed
78-79

83-84

88

6,83

26,26

11,04

indirectopdewinstvia
andereproduktiefactoren
- grond
- gebouwen
-werktuigen
-vee
-arbeid

0,21
2,75
-0,17
21,41
3,00

0,08
0,07
-1,19
21,93
-2,58

-5,87
0,07
-1,77
6,21
-1,47

viakostenverbondenaan
dezeproduktiefactoren
-grond
-gebouwen
-werktuigen
-vee

-0,85
-4,81
0,49
-2,33

-2,67
-0,17
0,99
-2,66

8,67
-5,04
7,17
2,80

directopdewinst

+
totaleinvloedopde
arbeidsopbrengst

26,51

40,06

21,80

Dewijzewaaropdebedragen zijnsamengesteld leertonsdat
debelangrijkste bijdrageopdelange termijnwordt geleverd door
deproduktiefactorvee,hetgeeninovereenstemming ismethetbedrijfsmodelmatigeonderzoek.Eenbetereverkavelingmaakthetmogelijkdatdeveestapelwordtuitgebreidendeveedichtheid wordt
vergroot.Deinvloedvandeandereproduktiefactorenisminder
duidelijkenvanminderbelang.Minder duidelijk,omdathetteken
vandeverschillendebijdragennietinelkeperiode dezelfdeis.
Vanminderbelang,omdatdeinvloedkleinis,zekeralsdeinvloeddielooptviadewinstendeinvloeddielooptviadekostenverbondenaandezeproduktiefactorenbij elkaarwordenopgeteld.
Dehiervoorgepresenteerde uitkomsten gevenhetresultaat
vaneenverbeteringvandeverkavelingmet12-punthuiskavelof
met 1kavelvoorhetdoorsneemelkveebedrijf.Hetisinteressant
omnategaanhoegrootdeinvloedisvaneenzelfde verbetering
vandeverkavelingopslechtenopgoedverkaveldebedrijven. In
eerste instantiezoumenopslechtverkaveldebedrijven gunstiger
resultatenverwachtendanopgoedverkaveldebedrijven.Onderin49

Tabel 4.15

Periode

1978-79
1983-84
1988

De invloed van een toename van de hulskavel metJZpunt op de arbeidsopbrengst
bij verschillende
verkavelingssituaties;
resultaten in guldens per hectare
Percentagehuiskavel

Aantalkavels

<60

60-80

>80

<-3

>3

1,85
3,42
1,44

2,90
3,95
2,87

3,47
2,22
3,61

2,98
2,80
3,19

2,23
3,43
1,28

Tabel 4.16 De invloed van een afname van het aantal kavels neti
op de arbeidsopbrengst
bij verschillende
verkavellngssituaties;
resultaten in guldens per hectare
Periode

1978-79
1983-84
1988

Aantalkavels

Percentagehuiskavel

<60

60-80

>80

<-3

>3

18,10
44,61
13,30

28,31
51,57
26,38

33,98
29,01
33,24

29,15
36,47
29,39

21,84
44,74
11,83

vloedVandewetvandeafnemendemeeropbrengstenmag immerswordenverondersteld datnaarmatedeverkavelingbeterwordthetresultaatvaneenverbetering afneemt,totdatuiteindelijkbijhonderdprocenthuiskaveloféénkavelhetresultaatnihilis.Tabel4.15 en4.16 latenechterziendatdestijgingdieoptreedt
indearbeidsopbrengst alsgevolgvaneenverbeteringvandeverkaveling juisttoeneemt opdebeterverkaveldebedrijven.Zo
heeft eentoenamevandehuiskavelmet lZ-puntmeerinvloedop
bedrijvenmet reedsmeerdan80Zhuiskaveldanopbedrijvenmet
60-80Zhuiskavel.Hetzelfdegeldtvoorbedrijvenmet 60-80Zhuiskaveltenopzichtevanbedrijvenmetminderdan60Zhuiskavel,
alsookvoorbedrijvenmetminder dan3kavelstenopzichtevan
bedrijvenmetmeerdan3kavels.Alleenin 1983/84tredenafwijkingenopinditpatroon.Hetzelfdebeelddoet zichvoorals
wordt gekekennaarhetaantalkavels.Eenafnamevanhet aantal
kavelsmet 1heeftmeer invloedopbedrijvenmetmeerdan80Z
huiskaveldanopbedrijvenmet60-80Zhuiskavel,enzovoort.
Dezeopheteerstegezichttochwelverrassende resultaten
kunnenwordenverklaarduithet feitdatgoedverkaveldebedrijveneenanderebedrijfsuitrustinghebbendanslechtverkavelde
bedrijven (zieookdediscussieondertabel4.11 overhetsubstitutie-effect enhet expansie-effect).Zoisuitparagraaf 4.1geblekendatdebedrijfsvoeringvangoedverkaveldebedrijven in50

tensleverIsdanslechtverkaveldebedrijven.Het Ismet andere
woordennietalleen deverkaveling,maarhet zijnook achterliggende factorendiediteffect teweegbrengen.Het Isdanookniet
zoopvoorhand te zeggenwelke gebiedenhetmeestegebaat zijn
bij landinrichtingsprojecten. Enerzijds zijnopmelkveebedrijven
gelegenInslechtverkavelde gebiedenrelatief grotereverbeteringenmogelijk indeverkaveling danopmelkveebedrijven gelegen
ingoedverkavelde gebieden.Anderzijds echter isdeinvloed van
eenverbetering van deverkaveling perhectare opmelkveebedrijven gelegen inslechtverkavelde gebiedenkleinerdanopmelkveebedrijven gelegen ingoedverkavelde gebieden.Deuitspraak dat
alleen goed ofalleen slechtverkavelde gebiedenhetmeestegebaat zijnbij landinrichtingsprojecten isdanookniet temaken.
Als laatste staanwij stilbij pogingen diezijn ondernomen
omdeuitkomstenvandezestudietevergelijkenmet dievande
Landinricbtingsdien8t; pogingen dienietvolledig zijn geslaagd.
Eenaanvankelijke vergelijking leverdehetvolgende beeld.
Zoweldezestudiealsstudiesvan deLandlnrichtingsdienst
gevencijfersmetbetrekking tot degemiddelde bateperkavel.
Berekenenwij eengemiddelde batevanƒ 40,06perhaperkavel in
deperiode 1983-84 envanƒ 21,80indeperiode 1988,deLandlnrichtingsdienst komtuit oprespectievelijkƒ 35,00 (Landlnrichtingsdienst, 1983:50)enƒ 25,00 (Landlnrichtingsdienst,
1988a:13: 1988b:18).
Eenaanzet tot eenvergelijking vandeberekende bateperha
per Z-punt hulskavel isproblematischer, omdat deLandlnrichtingsdienst erindezeeenandereberekeningswijzec.q. andere
wijzevanpresentatie opnahoudt.Ditbetekent datdecijfersvan
deLandlnrichtingsdienst dienenteworden omgerekend. Zowordt in
deuitwerkingvandeHELP-methodein 1983 (Landlnrichtingsdienst,
1983:44-46)voorbedrijvenmet eenoppervlaktevan 15haeentotalebateberekend vanƒ 230,00perha inhet trajectvan 60-80Z
huiskavel.Omgerekend komt dit overeenmet eengemiddelde bate
vanƒ 11,50perZ-punt binnendat traject.Buitendat traject
worden geenbatentoegekend. Opvergelijkbarewijzekanvoorbedrijvenvan 20ha eengemiddelde batevanƒ 10,00per Z-punt wordenvastgesteld binneneentrajectvan50-80Zhulskavel envoor
bedrijvenvan 25ha eengemiddelde batevanƒ 20,00per Z-punt
binneneentrajectvan50-60Zhuiskavelenvanƒ 2,00binnen een
traject 60-80Zhuiskavel.Tegenover dezeomgerekende bedragen
staat daneengemiddelde batevanƒ 3,07 (periode 1983-84)per Zpunthuiskavelindeze studieongeachtwelk trajectwordtbekeken.
Inde rapportenvandeLandlnrichtingsdienst uit 1988 (Landlnrichtingsdienst, 1988a:13; 1988b:18)wordenbatentoegekend als
bedrijven éénofmeerdere klassen opschuiven:
±ƒ 300,00perhavan<60Znaar 60-80Zhuiskavel; en
±ƒ 50,00perhavan 60-801naar>80Zhulskavel.
Uitgaandevan eengemiddeldeverbetering van dehuiskavelmet 40Z
inhet eerstegeval en20Zinhet tweede geval,resulteert een
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gemiddeldebatevanrespectievelijkƒ 7,50 enƒ 2,50perX-punt.
Tegenover dezeomgerekendebedragen staatdaneengemiddeldebate
vanƒ 2,37 (periode 1988)perZ-punthuiskavelindeze studie
ongeacht«elkeverschuivingwordtbekeken.Bijdezecijfersvan
deLandinrichting8dienstdient danwelbedacht tewordendathet
gaat omeengemiddelde.Alseenbedrijfzichverbetert binnen een
klasse,bijvoorbeeldvan61Znaar 79Z,danwordendoordeLandinrichtingsdienst geenbatentoegekend.Verbetert eenbedrijfzich
daarentegenmarginaal,bijvoorbeeldvan59Znaar 61Z,danworden
debatenweltoegekend.DebestewijzeomdebateperZ-punten
perbedrijf tebepalenzoudanook zijnomvooriederbedrijf de
bate endetoenamevanhetpercentagehuiskavelalsgevolgvan
eenherverkavelingsproject tebepalenendezevervolgens over
allebedrijventesommerenenopelkaartedelen.Dehiervoor
benodigdecijferswordendoordeLandinrichtingsdienstechter
niet gegeven.
Ondankshethierbovengegevenoverzicht,moetenwijvaststellendatpogingenomtekomentotdaadwerkelijk vergelijkbare
cijfersnietvolledig zijngeslaagd.Afgezienvande problematiek
die speeltbijdevergelijkingvandebatenperZ-punthuiskavel,
zijndecijfersnamelijkomnogtweeandereredenenmoeilijk dan
welnietvergelijkbaar:
HoeweldeLandinrichtingsdienst netalsindeze studiede
arbeidsopbrengstalsuitgangspuntneemt,vermeldt zijop
bedrijfsniveaualleendepositievebatendiemeteenverbeterdeverkaveling gepaard gaan.Dekostendiemeteenverbeterdeverkaveling gepaard gaan,wordenverwerkt indetotale
kostenvaneenherverkavelingsproject enzijnals zodanig
nietmeernaarbedrijfsniveauterugterekenen.Dedoorde
Landinrichtingsdienst gepresenteerdebatenopbedrijfsniveau
wordendusfeitelijkoverschat;
Het isnietduidelijk inhoeverredeuitkomsten diedeLandinrichtingsdienst in 1988hanteert representatief zijnvoor
geheelNederland.Demodelberekeningendietenbehoevevan
deindatjaarverschenenrapporten zijnverricht,zijnnamelijkafgestemd opspecifiekegebieden,alwaardeverkavelingnormaalgesprokenslechter isdanhetlandelijk gemiddelde.
Wij zijndanookvanmeningdataandeuitkomsten opgrondhiervangeennadereconclusieskunnenwordenverbonden indezindat
deze studiehogere,vergelijkbare oflagerebedragenheeft opgeleverddandiewelkedoordeLandinrichtingsdienst gehanteerd
worden.
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5. Conclusies

Hetdoelvanditonderzoek«asomeenmodelopte zetten
dat« integenstelling totdegangbarebedrijfsmodellenopbasis
van lineaireprogrammering, met empirische gegevens gevuld kan
«orden endat gebruikt kan«ordenomderelatietussen cultuurtechnische factorenenhetbedrijfsresultaatopeenverantwoorde
manier tebepalen.Voortbouwend opeeneconometrischproduktiemodelopbasisvandedualiteitstheorie, eenmodelwaarmee ophet
LEI-DLOalveelpositieveervaringen zijnopgedaan (Elhorst,
1990), lijkthet onderzoek indezeopzet tezijngeslaagd.Gebleken isdat ertweeproblemenwaren diediendenteworden overwonnen.Het eersteprobleembetrofhetmetenvandeverkaveling.
Cultuurtechnische factorenalsdeverkavelingvormen overhetalgemeeneencomplex geheelwaarindiversevariabelen eenrolspelen.Devraagdaarbij ishoemet dit geheelaanvariabelen, die
bovendien onderlingvaakingrotemategecorreleerd zijn,moet
worden omgegaan.Als oplossing daarvoor isinditverslag een
factoranalvtischmeetmodelontwikkeld,waarinallevariabelen die
aaneencultuurtechnische factortengrondslag liggentot één
kengetalgereduceerd kunnenworden.Ditkengetalkanvervolgens
eenvoudig ineeneconometrischmodelalsverklarende variabele
worden ingevuld.
Eentweedeprobleembetrof debepalingvande invloedvan de
verkaveling ophetbedrijfsresultaatop lange termijn.Met het
econometrische produktiemodel opbasisvande dualiteitstheorie
kanalleendeinvloedwordenbepaald ophetbedrijfsresultaatop
korte termijnenniet oplangetermijn.Inditverslag is daarom
een rekenschema ontwikkeldwaarmee datwelmogelijk is.Dit reken8chemahoudt rekeningmet aanpassingenvandebedrijfsuitrusting diehet gevolg zijnvanveranderingen Indeverkaveling,
alsookmet dekosten dieverbonden zijnaandebedrijfsuitrusting
endie zichdoordezeaanpassingen zullenwijzigen.Wel istegelijkertijd aangegeven daterookandere,soms zelfsbeteremethodendenkbaar zijnomdeinvloedvandeverkaveling tebepalen op
hetbedrijfsresultaatop langetermijn.Dezemethoden zijntot nu
toe, ofweldooreengebrekaandataofwelvanwegehun complexiteit,echterniet toepasbaar gebleken.Niettemin zijnwij onser
vanbewust dat denugebruiktemethodevoorverbetering vatbaar
isen dathet aanbevelingverdient daarverder onderzoeknaar te
doen.
Het ontwikkeldemodelisvervolgens toegepast opdemelkveehouderij indrieperioden: 78-79,83-84en88.De belangrijkste
empirische resultatendaarbij zijndevolgende:
Deverkaveling issignificant substitueerbaarmet devraag
naar loonwerkendedirectekostenverbondenaanwerktuigen
ensignificant complementair met dedirectekosten verbonden
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aangrond.Anders gezegd:eenbetereverkaveling leidt tot
eenbesparing oploonwerkendirectekostenverbonden aan
werktuigen -onderhoud,verzekering enbrandstoffen.Deze
kostenbesparende factorendieals zodanigvaak inbedrijfsmodellengenoemdworden zijnempirisch dusaantoonbaar.Aan
deanderekant gaat eenbetereverkaveling gepaardmet een
stijgingvandedirectekostenverbondenaangrond -dat
zijnpolder-enwaterschapslasten,straatbelasting, baatbelasting,beklemhuur,endergelijke -, zodatmen zoukunnen
zeggendateenboervooreenbetereverkaveling ookwordt
aangeslagen.Verder iseenverband tussendeverkaveling en
devraagnaarelkvandeanderevlottende produktiefactoren
-krachtvoer, ruwvoer,kunstmest endirectekostenverbonden
aangebouwen envee -alsmede tussendeverkaveling enhet
aanbodvanmelkniet aantoonbaar gebleken.
De langetermijninvloed ophetbedrijfsresultaat,dat isde
invloed opdearbeidsopbrengst,van eentoenamevan dehuiskavelmet lZ-puntisgeschat opƒ 2,71 perha inde periode
78-79,ƒ 3,07perha indeperiode83-84enƒ 2,37 indeperiode 88.De invloedvaneenafnamevanhet aantalkavels
met 1isgeschat opƒ 26,51perha indeperiode 78-79,
ƒ 40,06perha indeperiode 83-84enƒ 21,80indeperiode
88.Dewijzewaarop dezebedragen zijnsamengesteld heeft
laten ziendat debelangrijkstebijdrage opde lange termijn
wordt geleverd doordeproduktlefactorvee,hetgeen inovereenstemming ismet hetbedrijfsmodelmatigeonderzoek.Een
betereverkavelingmaakthetmogelijk datdeveestapelwordt
uitgebreid endeveedichtheidwordtvergroot.De invloedvan
deanderevasteproduktiefactoren isminderduidelijk envan
minderbelang gebleken.
Deuitspraakdat alleengoedofalleenslechtverkaveldegebiedenhetmeeste gebaat zijnbij landinrichtingsprojecten
isniet temaken.
Deuitkomstenvandeze studie zijnniet ofmoeilijkvergelijkbaarmet debedragen diedoordeLandinrichtingsdienst
gehanteerd worden.
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BijlageLISREL
Inparagraaf 3.3 isuiteengezet op«elkewijzedeverkavellngsvariabeleZt
gelijkwordt gesteld aande factorverkaveling F,dieopzijnbeurt issamengestelduitdevariabelenX,enX 2 .Voortswerd opgemerkt dateenmogelijkbeswaartegendezehandelswijze isdatgeenrekeningwordt gehoudenaet devoorspellingsfout inF,welkevoortkomtuithet feitdateendeelvandeinformatie
uit deoorspronkelijkevariabelenverlorengaat.Omdiereden isoverwogengebruiktemakenvanhetprogrammapakket LISREL.LISREL iseenpakket dateengecombineerd regressie-enfactoranalvtlschmodelkan schattenendaarbijrekeningkanhoudenmetvoorspellingsfoutenalsboven.Inbeginsel lijkt dit pakket
danookvoordit onderzoek inaanmerking tekomen.BIJ naderebeschouwing is
echtergeblekendatditniet langerhetgevalisalsdeverkavelingsvarlabele
wordtopgenomenIneenkwadratische specificatie.LISRELkanweleenregressievergelijking schattenvandevorm
T -a,•atZj•a 2 Z 2•SuZ, 2•a,2ZiZ2•

t2iZ12,

eneen factoranalytlschmodeldatteherleidenistotdevorm
Fi*hiXt+DyX*.
ZIJ kanookeengecombineerd regressie/factoranalytischmodelschattenvande
vorm
T -«o•»l 2 !•«ïZ2»

datwilzeggenalsZ,wordt gelijkgesteld aaneenfactordievoortkomtuiteen
factoranalvtlschmodelenderegressievergelijking lineairisIndeZt-varlabele.LISRELkanInderegressievergelijking danrekeninghoudenmet devoorspellingsfoutdieoptreedt inZ t .LISRELkanechternieteengecombineerd regres•le/factoranalvtlschmodelschattenvandevorm
T -a„•a,Z,•a 2 Z 2•a ^

2

•a12Z,Z2•a 22 Z 2 2 ,

Ï I -b,X,• b A .
Z,-f lt
datwilzeggenalsZjwordtgelijkgesteld aaneenfactordievoortkomtuiteen
factoranalvtlschmodelenderegressievergelijkingnietlineair IsindeZt-varlabele.LISRELlanamelijkniet instaatomdevoorspelllngsfoutteberekenen
vansamengesteldevariabelen.OmdieredenisvanhetpakketLISRELafgezien.
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