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Samenvatting (Dutch summary) 

Dit proefschrift onderzoekt en beschrijft de contractuele relaties van 

kleine boeren (SHFs – “smallholder farmers”) en fabriekseigenaren 

(FOs – “factory owners”) in vier agro-industriën in Tanzania. Het 

tracht de problemen te verklaren die in deze relaties optreden en het 

gebruik van “governance” instrumenten om deze problemen op te 

lossen. De relaties tussen SHFs en FOs en de daarmee samenhangende 

problemen worden bestudeerd in een institutioneel economisch 

theoretisch kader. Ook wordt in dit proefschrift een conceptueel model 

ontwikkeld om het gedrag van de kleine boeren te beschrijven. Met 

behulp van deze aanpak wordt het feitelijke gedrag van de kleine 

boeren en de fabriekseigenaren in vier gevallen onderzocht, te weten 

de agro-industriën in suikerriet (MSEL en KSCL), tabak (AOTL) en 

thee (TATEPA). De onderzoeksvragen zijn als volgt: 

1. Welke contractuele relatie bestaat er tussen de fabriekseigenaar (FO) 

en de kleine boer (SHF)? 

2. Welke governance problemen komen voor in de relatie tussen FO en 

SHF? 

3. Waarom doen deze governance problemen zich voor? 

4. Welke lessen kunnen worden getrokken ten einde economische 

efficiëntie te bereiken in de agro-industriële instituties van Tanzania? 

De opbouw van het proefschrift is als volgt. Om de eerste vraag te 

kunnen beantwoorden geeft hoofdstuk 2 een korte beschrijving van de 

ontwikkelingen van de agro-industriële instituties in Tanzania. In 

hoofdstuk 3 wordt het institutioneel economische kader besproken dat 

wordt gebruikt als de theoretische lens waarmee de instituties worden 

bestudeerd. Het bevat een korte bespreking van de voor deze studie 

belangrijkste theorieën over economische organisatie, te weten de 

eigendomsrechtentheorie, de transactiekostentheorie en de agency-

theorie. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de onderzoeksmethodiek, de “case 

study methodology”. Het beschrijft de totstandkoming van het project, 

de gekozen onderzoeksopzet, de dataverzameling en data analyse en de 

beperkingen van de gekozen methodiek. Voor een antwoord op de 

tweede onderzoeksvraag staan vier “case studies” in de agro-industrie 

in Tanzania centraal in de hoofdstukken 5 tot en met 8. In elk van deze 

gevallen worden de specifieke problemen in de relatie besproken en 

behandeld vanuit het kader dat is uitgewerkt in hoofdstuk 3. De 
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hoofdstukken bevatten ook een eerste beoordeling van de vraag 

waarom deze problemen voorkomen. Hoofdstuk 9 pakt de derde 

onderzoeksvraag meer volledig op via een uitgebreide “cross-case” 

analyse. Dit levert inzichten op waarom deze problemen zich voordoen 

en welke governance instrumenten zijn gebruikt om deze problemen op 

te lossen. Het hoofdstuk eindigt met een beoordeling van de (relatieve) 

efficiëntie van de economische organisatie van de relaties in de vier 

agro-industriën. Hoofdstuk 10 sluit het proefschrift af met conclusies 

en trekt lessen op basis waarvan beleidsaanbevelingen worden gedaan.  

Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag leidt tot een beschrijving 

van de contractuele relatie tussen SHFs en FOs in de geselecteerde 

agro-industriën van Tanzania. De belangrijkste bevindingen zijn dat 

deze relaties zowel een formele als ook een informele contractuele 

basis hebben waarin vraagstukken betreffende de prijsstelling van de 

gewassen, de kwaliteit en de meting hiervan, de organisatie van de 

oogst via zogenaamde “crop boards”, kredietdiensten, sociale 

dienstverlening en het transport van de gewassen worden geregeld. Het 

antwoord op de tweede onderzoeksvraag leidt tot het beschrijven van 

de governance problemen die vanuit deze contracten voortvloeien. De 

bevindingen zijn dat de belangrijkste problemen in de casussen 

verband houden met “moral hazard”, “advers selection”, “hold out” en 

collectieve actie. Met betrekking tot de derde onderzoeksvraag waarom 

deze problemen zich voordoen, wijzen de onderzoeksresultaten op het 

samenspel van casus specifieke redenen en opportunisme, begrensde 

rationaliteit en asymmetrisch verdeelde informatie. Moral hazard is in 

alle gevallen te vinden. In de casus MSEL maken boeren 

opportunistisch gebruik van de brandclausule in het contract in een 

poging om het tijdstip van de oogst af te dwingen. Dergelijk gedrag 

wordt gestimuleerd door seizoensgebonden schommelingen in het 

sucroseniveau van suikerriet, het systeem van prijsbepaling en 

informatie-en meetproblemen. In de casus KSCL blijkt kunstmest juist 

te worden gebruikt voor andere gewassen mede door het toegepaste 

quotastelsel en het specifieke prijsmechanisme. In de casussen KSCL 

en AOTL lijkt een vorm van adverse selectie op te treden. In de casus 

KSCL worden de boeren naar het dal aangetrokken vanwege de 

gunstige contractvoorwaarden. In de casus AOTL worden alle leden 

van de coöperatieve vereniging door AOTL geaccepteerd zonder dat er 

enige vorm van screening plaats heeft, waardoor het aantrekkelijk is 

voor SHFs om toe te treden en zodoende toegang te krijgen tot 

gesubsidieerde kunstmest. De bevindingen in de casus MSEL wijzen 

ook op een “hold out” probleem aangezien de boeren niet willen 

verkopen in het regenseizoen, maar alleen in het droge seizoen. 
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Collectieve actie problemen komen bij MSEL voor waar het 

opportunistische gebruik van de brandclausule niet kon worden 

gecontroleerd, en AOTL waar blijkt dat boeren de afbetaling van 

schulden kunnen ontlopen. 

Hoewel er geen definitieve efficiëntie beoordeling kan worden verricht 

op basis van de bevindingen in dit proefschrift, is het wel duidelijk dat 

de efficiëntie kan worden vergroot indien de beschreven problemen 

kunnen worden beperkt. Vanuit dit perspectief leiden de casussen tot 

een antwoord op de laatste vraag, oftewel: welke lessen kunnen 

worden getrokken. In de casus MSEL lijkt de belangrijkste boosdoener 

het meetprobleem met betrekking tot het sucroseniveau te zijn. 

Oplossing van dit probleem zou de transparantie vergroten en de 

boeren belonen voor hun geleverde inspanningen. Bovendien zou de 

druk om te verkopen in het droge seizoen kunnen worden verminderd 

door het prijssysteem meer op relatieve prestaties te baseren in plaats 

van op absolute prestaties. Het vergt echter een zeldzame combinatie 

van agronomische expertise, lokale kennis en economisch inzicht om 

een oplossing te vinden voor dit probleem. In de casus KSCL is het de 

combinatie van een normatief gesteld sucroseniveau, het quotastelsel, 

de organisatie van de oogst en het vruchtbare land dat de 

gedragsproblemen creëert. Een oplossing van het meetprobleem (zoals 

in MSEL) met een tariefsysteem dat is gebaseerd op relatieve prestaties 

kan een deel van deze problemen helpen oplossen. Als de fabriek de 

capaciteit niet kan vergroten, is het wellicht beter om ook andere 

gewassen te introduceren. Dit zou de boeren een alternatief bieden en 

tevens leiden tot een afname van het areaal aan suikerriet. In de casus 

AOTL is het de afnemende contractuele moraal die een halt moet 

worden toegeroepen. Hiervoor zou AOTL boeren, voordat ze worden 

toegelaten, uitvoeriger moeten screenen en daarna dienen te monitoren. 

Voorafgaand hieraan zou voor boeren een uitvoerig trainingsproces 

moeten starten. De casus TATEPA zou model kunnen staan voor 

AOTL, hoewel het nog te bezien is of het model werkelijk bruikbaar is 

in een andere specifieke context. Alternatieven kunnen zijn om alleen 

boeren met grotere landerijen te contracteren, of door achterwaarts te 

integreren. De grotere boeren hebben meer kennis en kunnen 

makkelijker gecontroleerd worden dan de kleinere boeren. Dit type 

oplossingen, inclusief integratie, is echter minder effectief om de 

arme(re) kleine boeren uit een situatie van armoede te tillen. De casus 

TATEPA lijkt het best te presteren. Hoewel het hogere administratieve 

kosten kent als gevolg van de uitgebreide monitoring inspanning, heeft 

het opzetten van het systeem er toe geleid dat boeren onafhankelijk zijn 

geworden en dat hierbij veel gedragsproblemen worden omzeild die 
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wel aanwezig zijn in de andere casussen. De hulp van de FLO in het 

organiseren van het systeem blijkt hierbij onontbeerlijk te zijn geweest. 

Het is deels te danken aan de bereidheid van klanten om een hogere 

prijs te betalen dat de administratieve kosten van het systeem kunnen 

worden gedekt en transparantie kan worden opgedrongen aan alle 

deelnemers. 

In het laatste hoofdstuk worden vervolgens lessen getrokken en 

beleidsaanbevelingen gedaan. Een belangrijke les die moet worden 

getrokken heeft betrekking op de mogelijkheden om het 

opportunistisch gedrag van SHFs te verminderen. Het vergroten van 

transparantie door het ontwikkelen van betrouwbare meetsystemen, het 

zorgvuldig ontwerpen van beloningsprikkels, de monitoring en de 

screening zijn hiertoe belangrijke elementen. Een belangrijke 

beleidsaanbeveling is het (blijven) stimuleren van coöperatieve 

verenigingen die boeren helpen om het tekort aan kapitaal te 

overwinnen en door middel van training boeren productiever kunnen 

maken. Het empirisch onderzoek laat zien dat het coöperatieve model 

wel zijn voordelen verliest naarmate boeren zelfstandiger en 

onafhankelijker worden. Daarnaast zou de subsidiering van “cash 

crops” kunnen worden heroverwogen om zodoende het inefficiënte 

misbruik van kunstmest op “food crops” te verminderen. Het 

hoofdstuk draagt ook onderwerpen aan voor verder onderzoek, onder 

andere om het samenspel van onder andere beloningsprikkels en 

specifieke gewaskarakteristieken te bestuderen en zo kleine boeren te 

helpen zich te ontworstelen aan de armoede. Ook kan het nader 

bestuderen van zowel formele als informele aspecten van 

verbintenissen helpen om inzicht te krijgen in de blokkades die boeren 

ondervinden om zich te transformeren tot zelfstandige en 

onafhankelijke ondernemers. 

 

 




