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Samenvatting 
 
 
 
 
 
1. Context van het onderzoek 
 
De economie van Benin is gebaseerd op de landbouwsector welke een geringe 
groei kent als gevolg van de lage opbrengsten van de extensieve productie 
systemen. Om deze situatie te veranderen heeft Benin enkele structurele 
aanpassingsprogramma´s uitgevoerd in de jaren 90. In de landbouwsector 
hebben private ondernemingen en boerenorganisaties de plaats ingenomen van 
de staat voor wat betreft het aanbod en de distributie van inputs. De 
herstructurering van deze markt was gericht op de katoensector die 60% van de 
exportopbrengsten van het land genereert. Nadat het kunstmestgebruik het 
hoogste niveau in de geschiedenis heeft bereikt in 1999 (113.000 ton), is het 
kunstmestgebruik in 2005 gedaald tot slechts 50.000 ton als gevolg van het 
afstoten van de katoenproductie door het merendeel van de boeren, in het 
bijzonder de boeren in het midden van het land. Dit leidde tot een groot aantal 
organisatorische problemen voor de geliberaliseerde katoensector, waaronder 
een inefficiënte distributie van kunstmest. Ondanks de liberalisering is de 
distributie altijd sterk gereguleerd geweest middels een gecentraliseerd systeem 
van offertes, dat gecoördineerd wordt door hybride semi-staatsbedrijven. Het 
doel van dit onderzoek is de invloed van de dynamiek van de privé sector op de 
vraag naar kunstmest en de perspectieven voor de toekomst in beeld te brengen. 
De vraag is na te gaan in hoeverre het mogelijk is een meer intensieve en 
duurzame landbouwsector te creëren op basis van een geprivatiseerd 
distributiesysteem van kunstmest in Benin.  
 
 
2. Probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen 
 
De noodzaak om de landbouw van Benin te intensiveren komt voort uit de 
behoefte het aanbod van voedsel en de inkomens van boeren te vergroten 
teneinde de armoede te verminderen en de economische groei te stimuleren. Het 
gebruik van kunstmest is bij de huidige prijsverhoudingen nauwelijks 
winstgevend. Dit vormt de kern van een vicieuze cirkel van problemen die 
voorkomen dat de geliberaliseerde markt in Benin goed kan functioneren. De 
centrale onderzoeksvraag is te onderzoeken hoe het verschil tussen behoefte 
(toekomstige vraag) en de huidige vraag naar kunstmest verminderd kan 
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worden. Deze behoeften betreffen verschillende soorten kunstmest, in de juiste 
hoeveelheden en vooral de complementaire diensten die zorgen dat datgene 
geproduceerd wordt waar de consument (boer) behoefte aan heeft (Coughlan 
2001, Porter 1985). De studie probeert te begrijpen hoe de private sector en de 
handelsomgeving de vraag naar kunstmest beïnvloeden en in welke mate de 
vraag kan worden vergroot. Het doel van dit onderzoek is het functioneren van 
de distributie van kunstmest te evalueren en enkele beleidsinstrumenten te 
identificeren teneinde de distributie te verbeteren. De volgende 
onderzoeksvragen worden gesteld : (1) Welke distributiekanalen en 
marktsegmenten kunnen worden onderscheiden en wat is de kwaliteit van de 
geleverde marketing diensten ? (2) Opereren de distributiekanalen met 
distributiekosten/kostprijzen die overeenkomen met de kwaliteit van de 
geleverde diensten en zijn deze diensten gericht op segmenten met een 
duurzame vraag ? (3) Welke zijn de juiste indicatoren om de efficiëntie van de 
distributiesystemen te evalueren  en welke relatie bestaat er tussen deze 
indicatoren en de huidige en potentiële vraag naar kunstmest ? (4) Welke 
omgevingsfactoren hebben de grootste invloed op de efficiëntie van de 
distributiekanalen ? (5) Wat kunnen de distributeurs doen om de kosten te 
verminderen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en welke 
bijdrage kunnen de staat en andere actoren in het distributiesysteem hieraan 
leveren ? 
 
 
3. Theoretisch, empirisch en methodologisch kader van de studie 
 
De studie is geinspireerd door de theorie van de institutionele economie en de 
transactiekosten theorie (Williamson 2000). Deze inzichten zijn toegepast in het 
kader van de organisatie van distributiekanalen (Coughlan et al. 2001). Deze 
benadering streeft een betere efficiëntie van de distributiekanalen na  middels 
een betere organisatie van marketing diensten in een veelal complexe 
commerciële omgeving (institutioneel, technologisch en sociaal-economisch). 
Ook de theorie van ondernemerschap (dynamische efficiëntie, Kirzner 1991) 
wordt gebruikt. De toepassing in ons onderzoek bestaat uit een evaluatie van het 
resultaat van de distributiekanalen op basis van een empirisch model. Het is een 
analyse van de vraag naar kunstmest, marktsegmentatie en de prijsvorming. De 
studie bestaat uit de volgende onderdelen : (i) een diagnose van de vraag naar 
kunstmest, (ii) een studie van het aanbod van kunstmest, (iii) een analyse van de 
gevoeligheid van de distributiesystemen  voor ontwikkelingen in de omgeving, 
(iv) een analyse van de effecten van de efficiëntie van de distributie en de 
omgevingsfactoren op de vraag naar kunstmest. Het empirische model verifieert 
de relaties zoals deze in de theorie worden verwacht en geeft vervolgens 
aanbevelingen voor het beleid. 
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4. Synthese van de resultaten, conclusies en aanbevelingen 
 
Met betrekking tot de vraag naar kunstmest  

Het gebruik van kunstmest is in het algemeen relatief hoog onder 
katoenproducenten in Benin, maar in de periode 1999-2003 is het gebruik sterk 
gedaald, in het bijzonder in het midden van het land. Het grootste deel van de 
dorpen gebruikt op dit moment veel minder kunstmest dan aanbevolen wordt. 
De adoptie van complementaire technieken (verbeterd zaad, organisch materiaal, 
etc.) is vaak onvoldoende om optimaal gebruik van kunstmest te maken. Gezien 
de bodemdegradatie, zou een duurzame intensivering van de landbouw, gericht 
op een groei van de productiviteit van het landbouwsysteem, het doel moeten 
zijn van het beleid. De winstgevendheid van het gebruik van kunstmest is over 
het algemeen goed in het geval van katoenproductie. Het probleem is echter dat 
dit rendement daalt wanneer er geen sprake is van optimaal beheer van het 
productiesysteem, en de marktcondities voor de verkoop (output) niet 
aantrekkelijk zijn. De andere gewassen zijn in het nadeel omdat er geen 
technische steun wordt verleend en er geen toegang tot krediet mogelijk is. De 
meeste boeren gebruiken een beperkte hoeveelheid kunstmest en de 
hoeveelheden nemen toe als de outputmarkten goed georganiseerd zijn en het 
beleid de toegang tot krediet bevordert. Het gebruik van kunstmest zou 
gebaseerd moeten zijn op een geïntegreerd gebruik van de bodemvruchtbaarheid 
welke rekening houdt met de bodemdegradatie en de bevoorrading moet 
rekening houden met de verschillen tussen producenten (marktsegmenten) die 
hun productiesystemen willen intensiveren. Om deze uitdagingen te realiseren 
heeft het distributiesysteem behoefte aan een goede infrastructuur, instituties die 
de concurrentie in de handel bevorderen, en vakkundige private distributeurs. 
 
Met betrekking tot het aanbod van kunstmest en de distributiekanalen 

De distributie van kunstmest in Benin kent een complexe structuur, gebaseerd 
op een zwakke commerciële infrastructuur en conflicterende institutionele 
arrangementen, wat er toe leidt dat het aanbod van kunstmest beperkt wordt. De 
vele zwakke schakels in de katoenketen, die zijn ontstaan na het overdragen van 
verantwoordelijkheden aan de private sector, kunnen vooral worden verklaard 
door de conflicten die voortvloeien uit de verdeling van licenties, dat wil zeggen 
het mechanisme waarmee de markten worden verdeeld tussen distributeurs en 
het proces van prijsvaststelling. Dit mechanisme wordt gekarakteriseerd door 
een grote mate van rigiditeit (restricties ten aanzien van het type input, de 
verplichting kunstmest en insecticiden als pakket aan te bieden, controle in de 
distributiezones, etc.) en de aansturing van deze structuren door een oligopolie 
van bedrijven die gelieerd zijn aan een internationaal kartel. Dit alles leidt tot 
een gebrek aan transparantie in de markt. Onze studie laat zien dat de door de 
administratie vastgestelde prijzen niet competitief zijn. De distributiekosten, de 
winstgevendheid van bedrijven en de kwaliteit van de geleverde diensten, laten 
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zien dat de organisatie van de commerciële diensten door de distributeurs niet 
optimaal is. Dit kan worden verklaard door conflicterende belangen tussen 
organisaties en inertie van private distributeurs voor wat betreft het verder 
ontwikkelen van de markt (ondernemerschap). Bij voorbeeld, de huidige private 
distributeurs kennen hun klanten en daarmee hun specifieke behoeften ten 
aanzien van distributiediensten, niet. Bovendien is de landbouwkredietmarkt, 
noodzakelijk om de private business te bevorderen, niet geliberaliseerd. Het 
aanbod van krediet in natura aan de producenten, middels een systeem van 
groepsgewijze terugbetaling (de geleende bedragen van de groep worden 
afgetrokken van de netto uitbetaling), is niet transparant. De distributeurs willen 
niet experimenteren met nieuwe kredietsystemen die hier een oplossing voor 
zouden kunnen bieden, ondanks het feit dat krediet in natura een heel 
belangrijke rol speelt bij het gebruik van kunstmest. Hierdoor daalt de vraag 
naar kunstmest, omdat het distributiesysteem verdere aanpassingen en 
innovaties onmogelijk maakt. 

Vanwege de uniformiteit in de distributie, opgelegd door de organisatie die de 
katoenketen coördineert, en de verstoringen in de prijsvorming, is er geen relatie 
tussen ‘kosten en kwaliteit van de geleverde diensten’ en is de relatie tussen 
‘kwaliteit van de geleverde diensten en winstgevendheid van de distributeurs’ 
negatief. De samenwerking tussen een aantal distributeurs en marktleiders, in de 
vorm van allianties, heeft de transactiekosten doen toenemen en de verwachte 
effecten van de marktliberalisering in Benin geneutraliseerd. De organisaties die 
verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de formele marktregels zijn zwak, 
omdat de staat hier een belangrijke niet-neutrale rol speelt en corruptie welig 
tiert. In een dergelijke omgeving, kan de distributie van kunstmest niet optimaal 
functioneren en is het de boer die uiteindelijk de prijs betaalt. De perspectieven 
voor een verhoogd aanbod van kunstmest zullen in de toekomst afhangen van 
het correct inschatten van de vraag door de distributeurs en hun vaardigheid zich 
aan te passen aan de veranderingen in de nationale en internationale omgeving. 
 
Aanbevelingen voor een beleid gericht op de ontwikkeling van de markt voor 
kunstmest. 

Teneinde de private actoren te ondersteunen bij het nemen van moeilijke 
beslissingen ten aanzien van het opbouwen van een marktkanaal en het maken 
van een juiste planning voor de distributie van kunstmest, is het van belang hen 
te scholen in dynamisch ondernemerschap en het positioneren van hun bedrijf 
op marktsegmenten, en het opheffen van de hybride semi-overheidsstructuren. 
Het stimuleren van competitie in het distributiesysteem betekent het faciliteren 
van ondernemers (importeurs, boeren organisaties, grossiers en detaillisten) die 
kansen zien de vraag beter te bedienen (hoeveelheden, kwaliteit van de diensten, 
prijzen). Nagegaan zal moeten worden in hoeverre er behoefte is aan een 
informatiesysteem dat private investeringen kan aanmoedigen en 
transactiekosten kan verminderen. Een beleidsdiscussie is nodig over hoe 
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prijsvorming een optimaal gebruik van de resources in de verschillende 
productie zones kan stimuleren, welke bijdrage privaat ondernemerschap kan 
leveren, en hoe diversificatie van landbouwproductiesystemen de rurale 
inkomens zou kunnen verbeteren. Een duurzame distributiestrategie is gebaseerd 
op een positieve relatie tussen winstgevendheid van een onderneming, kwaliteit 
van geleverde distributiediensten en het volume van de vraag. De studie van de 
determinanten van de vraag naar kunstmest (op basis van het econometrische 
model) laat zien dat de effecten van de omgeving op de vraag naar kunstmest 
veel belangrijker zijn dan het effect van de organisatie van de distributie van 
kunstmest. Desalniettemin, zullen de beleidsmakers, rekening houdende met het 
doel van voedselzekerheid en armoedebestrijding, vooral een afweging moeten 
maken tussen opbrengsten en kosten van de beleidsalternatieven. 
 
De resultaten van deze studie betekenen het volgende voor het beleid ten 
aanzien van de distributie van kunstmest : (a) De noodzaak 
importeurs/distributeurs op te leiden. De bedrijfsvoering zal verbeterd moeten 
worden en in het bijzonder zullen de ondernemers een strategie moeten 
ontwikkelen waarbij ze in staat zijn beter in te spelen op de vraag naar 
kunstmest in verschillende marktsegmenten (b) De noodzaak vergaande 
institutionele hervormingen door te voeren in de organisatie van de katoenketen 
(c) De noodzaak versneld een programma van diversificatie in de landbouw 
door te voeren. 
 




