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Sessie 1: Algemene Planning

Training
Kosten-Baten Analyse van Agrarische Projecten
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Kennismaking:

De trainers:
• Winston Ramautarsing
• Iwan Poerschke

en

• De participanten …..…..en hun 
verwachtingen van de training



Doel van de Training:
geselecteerde participanten van het Ministerie 
van LVV vertrouwd te maken met het 
formuleren, doorrekenen en de selectie van 
investeringsplannen.

Verwachte Resultaten

15 stafleden goed getraind en ervaren in Kosten-
Baten analyse van agrarische investeringsplannen;
5 investeringsplannen doorgerekend en beoordeeld.



3 niveaus van Planning:

• Het nationaal groeimodel (Macro niveau)

• Input-Output model (Meso niveau)

• Projectselectie model (Micro niveau)

Failing to Plan = Planning to Fail



• Uitgangspunt is Harrod-Domar model, gestoeld op 
besparingen als belangrijkste beperking voor groei. 
Hieruit kan dan gegeven de gewenste BBP groei en 
een bekende ICOR het vereiste besparings-/ 
investeringsniveau worden uitgerekend.

• Omgekeerd kan indien het Investeringsniveau bekend 
is de BBP groei voor de komende periode worden 
berekend. 

• Het model is eenvoudig en relatief goedkoop in 
dataverzameling maar heeft ook als beperkingen:  te 
mechanisch, te ruw, gemiddelde ICOR moeilijk te 
meten. 

1.Het nationaal groeimodel (Macro niveau)



ICOR,  Incremental Capital Output Ratio 
(marginale kapitaalcoëfficiënt) 

• = investering in een bepaalde activiteit gedeeld 
door de gemiddelde jaarlijkse toename van het 
BBP vanwege die activiteit. 

• Indien investering van US$ 100 miljoen in 
goudwinning de economie met US$ 25 miljoen 
doet groeien, dan  is de ICOR = 100/25 = 4. 

• De ICOR biedt de mogelijkheid om per soort 
activiteit in te schatten hoeveel  de nodige 
investeringen moeten zijn om een gewenste 
groei te bereiken. 



2. Input-Output model (Meso niveau)

• Een set van vergelijkingen die de 
productieprocessen van alle 
sectoren weergeven. 

• Alle sectoren zijn producenten van 
outputs en gebruikers van inputs van 
andere sectoren. 

• Dus leiden veranderingen in de vraag 
naar landbouwproducten ook tot een 
verandering in de vraag naar 
industriele producten.



3. Projectselectie model (Micro niveau)

• Project cyclus
• Logical Framework
• Technische en Organisatorische haalbaarheid
• Financiele Kosten-Baten Analyse

Criteria voor Selectie van levensvatbare projecten:
• Netto Kontante Waarde (NKW)
• Interne Rate of Return (IRR)
• Terugbetaaltijd (TBT)



Failure of Planning

• Institutionele zwakte;

• Slechte plannen (teveel soms strijdige en soms 
vage doelen);

• Onvoldoende en onbetrouwbare data;

• Onverwachte economische verstoringen 
(Intern/Extern: vb olieprijs shock);

• Geen politieke durf (partij/ groeps/ familie/ 
individuele belangen).



Flexibele Planning:
• In een liberale kapitalistische economie wordt 

vaak ten onrechte het “aan de markt “ 
overgelaten: (market failures).

• Overheidsinterventie is niet altijd terecht of 
adequaat (government/policy failures).

• Centrale planning blijft van cruciaal belang voor 
infrastructuur, publieke goederen.

• Centrale planning is te rigide voor snelle 
beslissingen/ aanpassingen aan de markt.

Andersoortige meer flexibele en de-centrale 
planning nodig.



Planning is ........
-geen lijst van 

wenselijkheden

-geen activiteit van enkele 
economen in een ivoren 
toren op het Planbureau

-niet gelijk aan het 
maken van een plan

- wel het maken van keuzen, 
uitgaande van de wenselijkheden 
binnen het kader van de 
mogelijkheden, binnen een 
bepaalde overzienbare periode en 
tegen bepaalde offers. (offers = wat 
men van de ene wenselijkheid moet 
laten schieten om het andere te 
kunnen realiseren).

-niet gelijk aan 
planningstechnieken

- wel het kiezen en verwerpen, maar 
slechts in termen van efficiëntie, 
namelijk hoe de gegeven doelen tegen 
de minste offers te bereiken. 

• - niet het bereiken 
van de hoogst 
mogelijke groei

- wel het zodanig te combineren van 
de schaarse hulpmiddelen dat zoveel 
mogelijk aan de geformuleerde doel-
einden wordt voldaan. Naast groei 
van het nationaal produkt ook andere 
doelen zoals: werkgelegenheid, 
persoonlijke vrijheid etc.



Projectplanning en Nationale ontwikkeling
• Goed voorbereide projecten en programma's 

zijn essentieel voor het sociaal-economisch 
ontwikkelingsproces. 

• Het simpel bestaan van een uitgewerkt 
projectvoorstel mag geen beslissende factor 
zijn voor goedkeuring, zeker bij afwezigheid van 
alternatieven. 

• Vele projecten zijn in het verleden bedacht om 
fondsen los te krijgen vanuit de gedachte dat 
eenmaal in projectvorm het gemakkelijker te 
verkopen zou zijn.



• De prestige /show projecten door een 
zittende regering, soms met medewerking 
van buitenlandse financierders, kan alleen 
door een continu proces van systematische 
projectidentificatie en -selectie worden 
tegengegaan.

• Projecten die de toets niet hebben gehaald 
dienen te worden bijgesteld, of waar 
bijstelling niet mogelijk is worden 
afgewezen.



Samenhang
• De som van individuele projecten die elk op zich de 

toets kunnen doorstaan, leidt zeker niet "automatisch" 
tot een substantiële en duurzame verbetering. Niet 
alleen ontbreekt voldoende samenhang tussen de 
projekten, ook het relatieve isolement v/d projecten 
t.o.v. het nationale niveau speelt daarbij een rol.

• Studies bepleiten meer concentratie en samenhang 
van activiteiten (één sector). David Dollar (Assessing 
Aid, 1998 WB) toont aan dat waar goed sociaal-econ. 
beleid en goed bestuur ontbreekt, de hulpstromen -
hoe omvangrijk ook- nauwelijks effect sorteren. 

• Daar waar beleid en bestuur wel van voldoende 
niveau was, blijkt hulp juist aantoonbaar effect te 
hebben gehad.



Een project past doorgaans in een bepaald nationaal planningskader 
waarin meestal een (meerjaren) ontwikkelingsplan centraal staat. 
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Lessons Learnt
Bepalende factoren voor de realisatie van impact:

• de aanwezigheid van "good governance" in het 
ontvangende land evenals een goed macro- en 
sociaal-economisch beleid;

• de zeggenschap en verantwoordelijkheid v/h beleid en 
de implementatie ervan ligt bij het ontvangende land;

• de hulp/ financiering moet coherent ingezet zijn en niet 
losstaand en dun gespreid;

• een effectieve donorcoördinatie op zowel beleidsmatig 
als beheersmatig terrein.



• De overheid legt het op basis van consultatie geformu-
leerde sectorbeleid vast i/e meerjarig beleidsplan.

• Hierin zijn de strategie en het plan van aanpak voor de 
uitvoering van het beleid en de financiering ervan voor 
meerdere (meestal 5) jaren opgenomen. 

• Naast de beleidsmatige doelstellingen en prioriteiten 
bevat het beleidsplan prestatie-indicatoren en 
ijkpunten op technisch/inhoudelijk gebied. 

• De overheid geeft in dit plan tevens aan wat de eigen 
middelen en taken /rollen zijn voor de uitvoering en 
wat van anderen -particuliere sector, maatschappelijke 
organisaties en donoren- wordt verwacht. 



Dank u     !!!!!!!!!!!!
Nu is het tijd voor Uw vragen:


