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I INLEIDING

1.1 DE RELATIEVE POSITIE VAN HET AGRARISCH INKOMEN

De structuur van de landbouw staat thans in het centrum der belangstelling; dit hangt nauw samen met de ontwikkeling van de relatieve
positievan het agrarischinkomen. Sinds decrisisder jaren dertig isdeze
positie in toenemende mate onderwerp geworden van discussie en van
onderzoek. Aan de toen ook in Nederland noodzakelijk geworden overheidsbemoeiing met voortbrenging en prijzen van landbouwprodukten
wasimmers,zoalsThurlings 1)terecht opmerkt, onvermijdelijk eentweeledige vraag verbonden, nl.: Welk inkomen verwerft de landbouwer en
welk inkomen dient hij te verwerven?
Het is duidelijk, dat deze vraag slechts op bevredigende wijze is te
beantwoorden, indien de beloning van alle produktiefactoren in het geding wordt gebracht en voorts de relatie tussen het inkomen van de
landbouw (in de zin van toegevoegde waarde) en dat van andere vergelijkbare bedrijfsgroepen in de beschouwing wordt betrokken, waarbij
tenslotte rekening wordt gehouden met de economische en sociale doelmatigheid van de voortbrenging. De discussie over deze elementen heeft
geleid tot een relatieve inkomens-eis, nl. pariteit met vergelijkbare
functies in andere sectoren van het bedrijfsleven. Dit heeft mede zijn
weerslag gevonden in deopzet van endeuitgangspunten voor het onderzoeknaar debedrijfsresultaten in delandbouw, zoals dat tot dusver door
hetLandbouw-Economisch Instituut ten behoevevan het overheidsbeleid
wordt verricht.
Uit het recente verloop der bedrijfsresultaten blijkt, dat de landbouw
alsgeheelgenomen,zelfs bijdethans gunstige algemeneconjunctuur, niet
in staat is op eigen kracht de gewenste pariteit te bereiken. Wel is de
huidige situatie aanzienlijk gunstiger dan omstreeks 1938.Dit blijkt min
of meer uit gegevensomtrent deontwikkeling van het landbouwaandeel
in het nationaal inkomen en dievan detotale beroepsbevolking, al moet
hierbij wel worden aangetekend, dat de mate van volledigheid der
waarnemingen betreffende deze grootheden in de onderscheiden jaren
vermoedelijk ongelijk is.
De duur van de overheidsbemoeiing met de landbouw in vele andere
landen vormt een aanwijzing, dat de relatieve inkomenspositie van deze
*) Th. L. M. Thurlings, Economisch evenwicht, produktiviteitsverhoging en sociale
ontsluiting, L.T., 68, 1956,blz. 1077.

Tabel 1.1.1
Aandeelvan de landbouw innationaalinkomenentotale mannelijke beroepsbevolking
Jaar
1938
1956 en '57

Aandeel in
nationaal inkomen
ca. 8 °/o
ca. 11 °/o

Aandeel in totale
" ? L bf.r?ePsbevolking
ca. 21 °/o
ca. 14 °/o

Bron:Landbouwcijfers 1957 en 1958,L.E.I., Den Haag.

bedrijfstak ookelders reedsgeruimetijd ongunstig is.Van dit vermoeden
getuigt voorts ook de studie van Bellerby c.s.2). Mogen wij op zijn conclusies afgaan, dan verkeert delandbouw slechtsin tijden van oorlog en
oorlogsgevaar in eenrelatief gunstigeinkomenspositie.
Uit het feit, dat de inkomenssituatie van de landbouw in vredestijd
normaliter ongunstigis,mag natuurlijk niet deconclusie worden getrokken, dat men hier zou staan voor een onveranderlijk „natuurgegeven".
Onder bepaalde voorwaarden is de landbouw stellig in staat op eigen
kracht een inkomen te bereiken, dat paritair is met hetgeen overeenkomstige sectoren van het bedrijfsleven opleveren. Welke voorwaarden
ditzijn, moet worden afgeleid uit het samenspel der factoren, diede ontwikkeling van vraag en aanbod bij landbouwprodukten bepalen en wel
speciaal de ontwikkeling op lange termijn. Derhalve wordt thans eerst
een kwalitatieve beschouwing gegeven over de vraagfunctie en de
aanbodfunctie.
1.2 DE VRAAGFUNCTIE

Aangezien deze studie met name slaat op de verhoudingen waarin
onze landbouw verkeert, volstaan wij met een bespreking van de vraag
naar landbouwprodukten van de voedingssector, voor het stadium afboerderij. Deze produkten zijn zowel bij de produktie als bij de consumptie in vrij sterke mate substitueerbaar; zij zullen derhalve als één
complex worden behandeld. Van de vele factoren, die de vraag beïnvloeden, zullen slechts enkele in de beschouwing worden betrokken,
ni.deprijs,hethoofdelijk inkomenenhet aantal consumenten.
Voor wat de invloed van wijzigingen in het aantal consumenten betreft, nemen wij aan, dat de totale vraag naar voedingsmiddelen recht
evenredig is met de getalssterkte der bevolking. Veranderingen in de
consumptiegewoonten, alsmededeinvloedvanwijzigingen inde leeftijdsopbouw van debevolking, laten wij buiten beschouwing.
Devraagfunctie voorvoedingsmiddelen wordt zowelgekenmerkt door
een lage prijselasticiteit, als door een lage inkomenselasticiteit. Voorts
dalen deze elasticiteiten naarmate het inkomen hoger wordt. Voor ons
2

) J. R. Bellerby, Agriculture and industry relative income,Londen, 1956.
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land en voor West-Europa als geheel hebben beide grootheden, gemeten
af-boerderij, thansvermoedelijk ongeveer eennumeriekewaarde van0,3.
In eenCB.S.-publicatie8)wordt voor deperiode 1923-1938eenprijselasticiteit van de vraag naar voedingsmiddelen in Nederland vermeld
van - 0,50. Deze heeft echter betrekking op kleinhandelsprijzen. Voor
het stadium af-boerderij moet de numerieke waarde aanzienlijk kleiner
zijn dan voor de kleinhandelsfase. Bij wijze van globale benadering
nemen wij aan, dat demarge tussen deprijs af-boerderij en de detailprijs
voor het gehele complex van voedingsmiddelen ca. 50 % bedraagt van
laatstgenoemde prijs envoor dehelft bestaat uit eenconstant bedrag per
gewichtseenheid produkt. Bij deze verhoudingen zou de prijselasticiteit
van devraag t.o.v.deprijs af-boerderij voor degenoemdeperiode inons
land slechts ongeveer 8/4 van - 0,50 zijn geweest, of ca. - 0,35. Dit is
echter nog hoog in vergelijking met de waarden, die Cochrane en
Halcrow 4 ) aanhouden voor de Verenigde Staten. De overeenkomstige
prijselasticiteit zouin dit land, waar het reëleinkomen per hoofd van de
bevolking aanzienlijk hoger isdan in ons land, nl. slechts- 0,08 à - 0,13
bedragen.
J. W. W. A. Wit 5 ) vermeldt een inkomenselasticiteit van de uitgaven
voor voedingsmiddelen van 0,48. Dit gegeven heeft betrekking op het
verbruik in hoofdarbeidersgezinnen volgens het in 1951 door het C.B.S.
uitgevoerde budgetonderzoek. Het is berekend voor een bruto-jaarinkomen van ƒ6.500- per gezin. Aangezien het gemiddelde gezinsinkomen van alle bevolkingsgroepen lager is dan dat van de door Wit
vermelde groep,zal het landelijk gemiddelde van de inkomenselasticiteit
der uitgaven voor voedingsmiddelen hoger zijn dan de door hem gevonden waarde. Bij wijze van globale raming stellen wij het landelijk
gemiddeldeop 0,60.
Dezeelasticiteit der uitgaven voor voedingsmiddelen iste beschouwen
alshet gewogen gemiddelde van twee andere, nl. één voor de produkten
der landbouwbedrijven eneentweedevoor deprodukten en diensten der
schakels tussen landbouwbedrijven en consumenten. Wij moeten aannemen, dat de tweede aanzienlijk hoger is dan de eerste. Bij een verhouding 1:3zou deinkomenselasticiteit der agrarischeprodukten in het
stadium af-boerderij ca. 0,30 bedragen, indien de marge tussen de prijs
in dit stadium endeconsumentenprijs weer op 50% van laatstgenoemde
wordt gesteld. Deze waarde komt vrij goed overeen met die, welke
Hanau en Krohn 6) voor West-Duitsland vermelden en met de waarde3

) Anonymus, Consumptiefuncties voor Nederland, Stat. en Econ. Onderz., 3e kw.
1950, C.B.S., Den Haag.
4
) W.W. Cochrane, Farm prices - myth and reality, Minneapolis, 1958.
H. G. Halcrow, Agricultural policy of the United States, New York, 1953.
B
) J. W. W. A. Wit, Inkomenselasticiteiten in 1935/'36 en 1951 voor Nederland,
Stat, en Econ. Onderz., le kw. 1957, C.B.S., Den Haag.
e
) A. Hanau en H. B. Krohn, Die langfristigen Absatzaussichten der westdeutschen
Landwirtschaft bis 1965, Agrarwirtschaft, 5, 1956.
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die Friedmann,Bacon enRichter 7) aannemen voor geheel West-Europa.
Volgens Daly 8) zou de overeenkomstige inkomenselasticiteit in de V.S.
echter slechts0,15 zijn.
Dat dereactie van de vraag op wijzigingen van deprijs en op die van
het gemiddeld inkomen per hoofd in de Verenigde Staten bijzonder geringis,moetvoor eenbelangrijk deelworden toegeschreven aan het hoge
inkomensniveau in dit land. Het verbruik van voedingsmiddelen nadert
immers bij hoger wordend inkomen een verzadigingsniveau. Relatief
goedkope produkten, zoals aardappelen en spek, bereiken dit niveau
reeds bij een betrekkelijk laag inkomen, relatief dure, zoals kasgroenten
en fruit, daarentegen pas bij eenhooginkomensniveau. Dit blijkt o.a. uit
eendoorAitchison enBrown 9)verricht onderzoek. In grafiek 1.2.1 iseen
door hen bepaalde curve afgebeeld, die betrekking heeft op de uitgaven
perhoofd voor allevoedingsmiddelen in gezinnen van Engelse industriearbeiders.
Grafiek I. 2.1
Samenhang tussen uitgaven voor
voedingsmiddelen en inkomen
inkomenselasticiteit

y — inkomen per hoofd
u = uitgaven voedingsmiddelen/hoofd

Grafiek I. 2.2
Inkomens- en substitutie-effect
alscomponenten van de prijselasticiteit
a

q = gevraagde hoeveelheid per hoofd
p = prijs
a = inkomenseffect

b = substitutie-effect

Uit deze curve kan worden afgeleid, dat de inkomenselasticiteit van
de gezinsuitgaven voor voedingsmiddelen reeds bij een relatief laag
inkomen per hoofd kleiner wordt dan 1.Ten aanzien van de inkomenselasticiteit van degevraagde hoeveelheid zal dit zich vermoedelijk reeds
bij een nog lager inkomen voordoen. Dat de afzwakking van de in7

) K. J. Friedmann, L. B. Bacon en J. H. Richter, Technological factors in the
expansion of agricultural production in West Europe, Foreign Agr. Rep. 102,
U.S.D.A., Washington, 1957.
8
) R. F. Daly, The long-run demand for farm products, Agr. Econ. Research, VIII,
3, 73, 1956.
9
) J. Aitchison en J. A. C. Brown, A synthesis of Engel curve theory, The Rev. of
Econ. Studies, 22, 1955.
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komenselasticiteit van de uitgaven pas bij hogere inkomens begint, moet
worden toegeschreven aan het feit, dat degoedkopere produkten van het
voedingsmiddelenpakket bij stijging van het inkomen geleidelijk worden
vervangen door duurdere (plantaardige produkten door dierlijke, grove
groenten door fijnere, e.d.).
Het dalende verloop van de inkomenselasticiteit maakt het waarschijnlijk, datookdeprijselasticiteit van devraag naar voedingsmiddelen
daalt bij hoger wordend reëel inkomen per hoofd. Zoals in de aan
Koyck 10) ontleende grafiek I.2.2 is aangegeven, kan de prijselasticiteit
in twee componenten worden gesplitst: een inkomenseffect (bij gelijkblijvend geldinkomen betekent een prijswijziging immers een wijziging
van het reëleinkomen) en een substitutie-effect (vervanging van relatief
duurder door relatief goedkoper geworden goederen en diensten). Voor
het voedselpakket als geheel neemt het inkomenseffect af bij hoger wordend inkomen; eensdeels doordat de inkomenselasticiteit daalt, voorts
doordat als gevolg daarvan ook de relatieve wijziging, die het reële inkomen ondergaat door een wijziging van de prijs der voedingsmiddelen
t.o.v. het algemene prijsniveau, voortdurend afneemt. Tenslotte moet
worden aangenomen, dat ook het substitutie-effect voor het voedselpakket als geheel, betrokken op het stadium af-boerderij, kleiner wordt
naarmate het inkomen stijgt en de voeding in samenhang daarmee de
verzadigingsgrens dichter nadert.
In de volgende paragraaf zullen wij zien, dat deze eigenschappen van
de vraagfunctie belangrijke consequenties hebben t.a.v. het inkomensniveau in de landbouw.
I.3 DE VRAAGFUNCTIE EN HET AGRARISCH INKOMEN

De lage elasticiteiten van de vraag naar agrarische produkten kunnen
enerzijds bijzonder hinderlijk zijn voor de landbouw - en zijn dit ook
meestal- maar kunnen aan deandere kant onder bepaalde voorwaarden
ookzeeraantrekkelijke gevolgen hebben voor de agrarische producenten.
De lage prijselasticiteit heeft immers tot gevolg dat een bepaalde verhoging van de totale produktie ceteris paribus gepaard gaat met een
procentueel aanzienlijk sterkere verlaging van de prijzen af-boerderij,
terwijl een verlaging van het aanbod in een sterkere prijsstijging resulteert. Derhalve is de prijssom van de produkten die de landbouw verlaten(hoeveelheid x prijs) bijeengroter aanbod lager danbijeenkleiner.
Gegeven deoogstschommelingen die de landbouwprodukten kenmerken,
is debruto-geldopbrengst bij deze bedrijfstak dan ook aan grote schommelingen onderhevig. Voorts zal zich een prijsafbraak voordoen als het
aanbod vooruitloopt op de vraag en een sterke prijsstijging in het omgekeerde geval.
10

) L. M. Koyck, Consumentengedrag; theorie en empirisch onderzoek; in L. M.
Koyck, P. Hennipman en C. W. Willinge Prins-Visser, Verbruik en sparen in
theorie en praktijk, Haarlem, 1957.
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De lage inkomenselasticiteit houdt in, dat een bepaalde relatieve
stijgingvanhetreëleinkomenperhoofd ceterisparibus,dusonder andere
bij gelijkblijvende prijs en bij een numeriek gelijkblijvende bevolking,
slechts gepaard gaat met een aanzienlijk minder sterke relatieve stijging
van degevraagde hoeveelheid. De voorwaarde „bij gelijkblijvende prijs"
is uiteraard slechts Vervuld in geval het totale aanbod van landbouwprodukten ten aanzien van alle componenten even sterk toeneemt als de
in totaal per component gevraagde hoeveelheid en voor zover de vraagomstandigheden overigens gelijkblijven, behalve het hoofdelijk inkomen
der niet-agrarische bevolking. De geldswaarde van het totale aanbod
stijgtinditgevalrechtevenredigmet devraagnaar landbouwprodukten,
dusrelatief minder sterk dan het inkomen der niet-agrarische bevolking.
Ditkanweliswaareenongunstigesituatiezijn,maaruitdegeringe stijging
van detotale geldswaarde van het aanbod magniet zonder meer worden
geconcludeerd, dat onder de genoemde voorwaarden ook de toegevoegde
waardevan delandbouwproduktie relatief zoweinigstijgt, dat daardoor
ook het welvaartsniveau der agrarische bevolking moet achterblijven bij
dat deroverigegroepen.Derelatieve stijging van detoegevoegde waarde
zal immers meestal niet gelijk zijn aan die van de geldswaarde van het
totale aanbod, aangezien de toegevoegde waarde het verschil is tussen
deze geldswaarde en de som van de „externe" produktiekosten (d.z. de
Grafiek 1.3.1
Stijging toegevoegde waarde door vraagverruiming bij gelijkblijvend prijsniveau

inkomen per hoofd
vraagcurve
aanbodcurve
p = prijs af-boerderij
q = vraag en aanbod per hoofd
bruto-omzet
externe produktiekosten
toegevoegde waarde
toegevoegde waarde (in °/o van I)

14

100 103
I
100
vv
aa
1,00
100
OABC = 100
OFGC = 45

q

II
110
vV
a'a'
1,00
103
OADE = 103
OFGC = 45
FABG = 55 F/ LBG + CBDE= = 58
100
105,5

door4elandbouwuitanderesectorenbetrokken goederenendiensten,met
uitzonderingvan dediensten derlandarbeiders). Derelatieve stijging van
de toegevoegde waarde is derhalve zowel afhankelijk van de relatieve
wijziging in deprijssom van deprodukten die de landbouw verlaten, als
van de verandering die de som der „externe" produktiekosten ten opzichte van de uitgangssituatie ondergaat. Indien in het bovengenoemde
geval ondanks de vermelde produktieverhoging de som der „externe"
produktiekosten onveranderd zoublijven, zouderelatieve stijging van de
toegevoegdewaarde slechtsdan kleiner zijn dan dievan het inkomen der
niet-agrarische groepen, als de numerieke waafctë~van de inkomenselasticiteit kleiner is dan het aandeel van de toegevoegde waarde in de
geldswaardevan hetaanbod tijdens deuitgangssituatie.
Voor de Nederlandse landbouw als geheel bedraagt dit aandeel 50 à
60% u ) . Aangezien de inkomenselasticiteit van de vraag waarschijnlijk
niet hoger mag worden gesteld dan ca. 0,3, zal de relatieve stijging van
detoegevoegdewaardeonderdehier aangenomen omstandigheden inderdaad achter blijven bij het inkomensverloop van de niet-agrarische
groepen (zie grafiek I.3.1). Dit geldt nog te meer als de „externe"
produktiekosten ten opzichte van de uitgangssituatie een stijging zouden
ondergaan.
Grafiek I. 3.2
Prijsniveau als resultante van vraag en aanbod
p

v

v1

a

\ \

a

'

/ /

p = prijs af-boerderij
q = aanbod en vraag per hoofd
aaena'a' zijn aanbodcurven
vv env'v' zijn vraagcurven

\ \ /i
Pi

\\J i

I. Een verschuiving van de vraagcurve (vv-»-v'v') resulteert bij een
gelijkblijvende aanbodcurve (aa)
in een prijsstijging (p0-»-pi)

Po
p7

Ij

\ \v'

II. Een verschuiving van de aanbodcurve (aa->a'a') resulteert bij een
gelijkblijvende vraagcurve (vv) in
een prijsdaling (po-»-p2)

a'
q

De combinatie van een stijging van het inkomen en van de getalssterkte der bevolking zou de som der toegevoegde waarde toch relatief
sterker doen stijgen, indien het aanbod van agrarische produkten minder
snel zou stijgen dan de vraag. In dat geval immers zou het prijsniveau
der landbouwprodukten moeten stijgen om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Door de lage prijselasticiteit komt een voorsprong
van de stijging van de vraag op die van het aanbod versterkt tot uiting
in eenverhoging van deprijs (deversterkingsfactor isgelijk aan dereciprokevandeprijselasticiteit) envanzelfsprekend ookvan debruto-omzet
n

) Landbouwcijfers 1958,L.E.I., Den Haag.
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(grafiek I.3.2).Zouhiernogbijkomen, datde„externe"produktiekosten
als som constant blijven, dan spreekt het vanzelf dat de toegevoegde
waarde relatief een nog sterkere verhoging zal ondergaan dan de brutoomzet (met als factor het quotiënt van bruto-omzet en toegevoegde
waarde).
Er zijn wel auteurs geweest, Colin Clark 12) was daarvan de belangrijkste, die van mening waren dat de bevolkingsaanwas en de afvloeiing
van arbeidskrachten uit de landbouw, gevoegd bij een betrekkelijk laag
ontwikkelingstempo van de landbouwtechniek, ertoe zouden leiden dat
deruilvoet tussen agrarischeenindustriëleprodukten zichin dekomende
decennia ten gunste van de landbouw zou wijzigen. Deze opvatting, die
kort na 1945 nogal wat opgang maakte, vindt evenwel geen steun in de
realiteit, zoals deze zich sindsdien heeft ontwikkeld. De verruiming van
de koopkrachtige vraag naar landbouwprodukten is tot dusver kleiner
gebleven dan dievan het aanbod 13).
Het is duidelijk, dat de lage prijs- en inkomenselasticiteiten in deze
situatie eenzeerongunstigeffect hebben op dealsbeloning voor dein de
landbouw samenwerkende produktiefactoren beschikbaar komende toegevoegde waarde. Hier komt nog bij, dat ook de nominale produktiekosten in de landbouw vrijwel doorlopend een stijging vertonen en wel
een tweeledige. Enerzijds stijgt de prijs der goederen en diensten die de
landbouw van andere bedrijfsgroepen betrekt, t.w. de eerder als externe
kosten aangeduide componenten. Deze stijging heeft uiteraard tot gevolg
dat de toegevoegde waarde verder wordt verkleind. Anderzijds heeft
voortdurend een aanpassing plaats van de landarbeidersionen aan die in
andere bedrijfstakken, waardoor ook de claim voor de beloning van de
door het landbouwersgezin verrichte arbeid stijgt. Dit houdt dus in,
datdespanningtussendebeloningseisen diedelandbouw stelt endemate
waarin hieraan zonder overheidsingrijpen kan worden voldaan, wordt
geaccentueerd. Aangezien de oorzaken hiervan ook aan de aanbodzijde
moeten worden gezocht, wordt hierop nader ingegaan bij de hieronder
volgendebesprekingvan deontwikkeling van het aanbod van landbouwprodukten.
I.4 DE AANBODFUNCTIE

Bij deze functie zijn hier voornamelijk drie elementen van belang,
nl.degeringestabiliteit inzake deopbrengsten der gewassen van jaar tot
jaar, dezowel op korte alsop lange termijn weinig elastische reactie van
12

) Colin Clark, The economics of 1960,Londen, 1942.
Idem, The world's capacity to feed and clothe itself, The way ahead, 2, 2, 1949.
) Weliswaar is in grote gebieden de voeding ontoereikend te noemen, maar doordat
ook de koopkracht ontbreekt komt het voedseltekort niet tot uiting in een versterkte vraag naar landbouwprodukten op de wereldmarkt. Het valt daarom ook
buiten het hier aan de orde zijnde probleem van het evenwicht tussen het aanbod
en de koopkrachtige vraag waar onze landbouw van afhankelijk is.
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detotale produktie ten opzichte van deprijs der landbouwprodukten en
de trendmatige stijging van het aanbod.
Met name onder invloed van variërende weersomstandigheden is de
grootte van deproduktie der gewassen aan fluctuaties onderhevig. Door
de inelastische vraag, waarop in de voorafgaande paragraaf is gewezen,
resulteren deze fluctuaties in tegengesteld verlopende prijsschommelingen.Dezezijn belangrijk, ondanks het feit, dat deoogsten van gebied tot
gebied en van produkt tot produkt in ongelijke mate, ten dele zelfs in
tegengestelde richting, variëren en elkaar daardoor in zekere mate compenseren.Dezefluctuaties maken deprijs der landbouwprodukten en het
agrarisch inkomen niet slechts onstabiel, zij beïnvloeden deze ook om
andereredenenin ongunstige zin.
Al ishet totale aanbod inelastisch, het aanbod der afzonderlijke Produkten is door de substitutiemogelijkheden bij de teelt in vrij grote mate
flexibel endaardoor in sterkeremate afhankelijk van deontwikkeling in
de prijsverhoudingen der produkten. De landbouwers kunnen evenwel
uit het onregelmatig wisselende prijsverloop niet afleiden of - en inhoeverre- zijvoorhetbereiken van eenzogunstigmogelijk bedrijfsresultaat
wijzigingen moeten aanbrengen in hun produktieplan. Bijgebrek aan een
betere basis laten zij zich vaak leiden door prijsverhoudingen die in het
recente verleden hebben gegolden en niet door die, welke zouden gelden
in de periode waarin de nog te telen produkten aan de markt kunnen
komen, d.i. veelal zesmaanden tot een vol jaar na het opmaken van het
produktieplan.Aldustelenzij„achter demarkt aan"enbevorderen daarmeeveelal het optreden van fluctuaties van aanbod en prijzen in plaats
van dezete verminderen.
Belangrijk is voorts het feit, dat deze fluctuaties aanleiding geven tot
maatregelen, die het internationale handelsverkeer belemmeren. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk stabilisatiebeleid passen verschillende
Grafiek I.4.1
Trendmatige stabilisatie
van het prijsniveau

t = tijd
P = prijs
effect trendmatige stabilisatie

Grafiek I.4.2
Protectionistische stabilisatie
van het prijsniveau

t = tijd
p = prijs
= effect protectionistische stabilisatie
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landen individueel importbelemmerende of exportbevorderende maatregelen toe, die weliswaar de prijsfluctuaties in het eigen land dempen,
maar anderzijds de schommelingen op de wereldmarkt vergroten.
De in verschillende importlanden getroffen maatregelen, die in beginsel wellicht waren bedoeld voor het afzwakken der prijsfluctuaties,
hebbenveelalgeleidtoteenbeschermingvandeinlandseproduktie tegenover die der exporterende landen. Zou een prijsstabilisatie tot stand
worden gebracht als in grafiek I.4.1 is aangegeven, dan zou door het
„opvullen" der dalen weliswaar de gemiddelde prijs stijgen, doch de
trend zou ongemoeid blijven, zodat er geen groot niveauverschil zou
ontstaan met de wereldmarkt. Bij een stabilisatie als in grafiek I.4.2,
die is afgestemd op de prijzen in een bepaald basisjaar en vervolgens
isgekoppeld aan deontwikkeling van het prijspeil der kostenelementen,
kan eensteedssterker wordende bescherming t.o.v. de wereldmarkt ontstaan.Het isduidelijk, vooreerst dathierdoor eeneconomisch ongewenste
geografische dislocatievan deproduktieontstaat - eenaspectdat wijhier
verder laten rusten - en voorts, dat een vergroting van het aanbod, die
voor alle landen samengenomen de vraagverruiming overtreft, in deze
situatie vooral tot uiting komt in een afbraak der wereldmarktprijzen.
De landbouw der exporterende landen komt hierdoor in een aanzienlijk
ongunstigere positie te verkeren, dan bij een in alle landen zuiver op
stabilisatie gericht beleid het geval zou zijn.
Het eerder gesignaleerde langdurig ongunstig zijn der prijzen van
landbouwprodukten wijst reedsop geringe mogelijkheden tot aanpassing
van het aanbod aan het niveau der prijzen. Dit gevoegd bij een trendmatige verschuiving van de aanbodcurve, die voortvloeit uit het stijgen
van de produktiviteit van de gewassen en het vee, kan een laag prijsniveau tot een chronisch verschijnsel maken. Het zijn derhalve twee
krachten, die nu onze aandacht vragen, t.w. enerzijds de oorzaken van
hetgeringeaanpassingsvermogen enanderzijds hetalshetware autonome
elementindeverhogingvan deproduktiviteit dergeteelde produkten.
In delandbouw doen zich concurrentieverhoudingen voor, die detoestand van volledige mededinging zeer dicht naderen. De ondernemers,
die elk voor zich maar een klein deel van het totale aanbod leveren,
moeten zich daarbij aanpassen aan de marktprijzen van de eindprodukten en van de produktiemiddelen. Voor zover bovendien de areaalgrootte der bedrijven een gegeven grootheid is, kunnen zij voor het bereiken van betere bedrijfsuitkomsten slechts kiezen uit twee alternatieven, nl.:
a. het verlagen der totale produktiekosten; dit uiteraard op zodanige
wijze,datdebruto-geldopbrengstper bedrijf nietof althansinminder
sterke mate daalt;
b. het verhogen van de bruto-geldopbrengst; ook dit vanzelfsprekend
zodanig, dat de som der produktiekosten per bedrijf niet of relatief
minder sterk stijgt.
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ad a. Het verlagen van de produktiekosten per bedrijf.
Deze aanpassingswijze aan een prijsdaling der eindprodukten houdt
uiteraard in, dat bespaard moet worden op deper bedrijf gebruiktehoeveelheid produktiemiddelen. Kunnen daartoe bij sommige componenten
de aan te kopen hoeveelheden worden verlaagd, bij andere is alleen besparing mogelijk als zij kunnen worden afgestoten. Om het afstoten van
produktiemiddelen zinvol te doen zijn, moet voorts aan de voorwaarde
zijn voldaan dat de wegvallende kosten groter zijn dan de wegvallende
opbrengsten, m.a.w. hun opbrengstwaarde buiten het bedrijf moet hoger
zijn dan in het bedrijf.
Een besparing in deze zin op de niet-duurzame produktiemiddelen
stuit in beginsel bij geen enkel bedrijf op moeilijkheden. De bijdrage die
dezebesparingen kunnen leveren tot het verlagen van de totale produktiekosten is evenwel beperkt, aangezien bij dit soort produktiemiddelen
- zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen, veevoer - het evenwicht tussen
marginale kosten en opbrengsten reeds bij een betrekkelijk geringe verlagingweerhersteldkan zijn.
Eenverlagingvan dehoeveelheden deroverigeproduktiemiddelen zou
in beginsel in aanzienlijk sterkere mate kunnen resulteren in lagere
produktiekosten. Dit geldt met name voor het totaal van de posten
arbeid, trekkracht, werktuigen en werk door derden, dat meer dan de
helft van de totale produktiekosten omvat. Deze kostenelementen zijn
ten dele onderling substitueerbaar; derhalve rijst de vraag welke wijzigingen zij moeten ondergaan ter verlaging van de produktiekosten. Dit
is enerzijds afhankelijk van de substitutiemogelijkheden in fysieke zin
en anderzijds van deonderlinge verhoudingen tussen de prijzen der verschillende kostencomponenten.
Magin het algemeen tengevolge van economische vooruitgang worden
aangenomen dat de loonvoet in sterkere mate stijgt dan het prijspeil
der werktuigkosten, in de landbouw geldt dit - althans voor de huidige
periode- in bijzondere mate doordat de landarbeidersionen relatief aanzienlijk sterker zijn gestegen dan de algemene loonvoet14). Was het
voorheen in delandbouw rationeel eengroot deel der werkzaamheden in
handwerk uit te voeren, door de gewijzigde prijsverhoudingen zijn
arbeidsbesparende methoden zinvol geworden. Bovendien zijn demogelijkheden daartoe groter geworden door het beschikbaar komen van
nieuwe, soms ook aan kleinere bedrijven aangepaste werktuigen 15). De
substitutievan arbeid doorwerktuigenwordt evenweldoortwee factoren
geremd.
Vergroting van het werktuigenpark impliceert vergroting van de
14

) Over de periode 1951/52-1958/59 steeg het indexcijfers der uurlonen van volwassen mannelijke landarbeiders 65% (1951/52 = 100) en in het geval der industrie-arbeiders45°/o;hetindexcijfer vandenieuwwaardevaneenconstantewerktuigeninventaris onderging daarentegenover dezeperiode slechts eenverhoging van
13°/o(Bron:Landbouwcijfers 1959,L.E.I., Den Haag).
15
) Ziebh. 21.
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factor kapitaalperbedrijf. Perwerktuigisdit effect relatief groter naarmate de bedrijfsoppervlakte kleiner en de capaciteit van een werktuig
groter is.Dehoeveelheid arbeid, dieper werktuig kan worden bespaard,
neemt daarentegen af naarmate het bedrijf kleiner is. Door deze tegengestelde ontwikkeling is het aanschaffen van werktuigen voor individueel gebruik slechts rendabel, als de areaalgrootte per bedrijf een bepaald minimum overtreft. Deze minimumgrens kan worden verlaagd
door op zodanige wijze te mechaniseren, dat de stijging van de factor
kapitaal wordt beperkt. Het gemeenschappelijk gebruik van werktuigen
en de diensten van loonwerkers en werktuigencoöperaties, waarbij de
werktuigen ineconomischopzicht deelbaar zijn, biedenmogelijkheden in
deze zin.
Het besparen op de factor arbeid en daarmee het verlagen van de
totale kosten van het te verrichten werk wordt evenwel nog op andere
wijze geremd. Ook hierbij speelt de bedrijfsgrootte een zekere rol. Uit
devermindering vanhet aantal agrarische arbeidskrachten blijkt immers,
dat debesparing op de factor arbeid in ons land het belangrijkst isin de
gebieden met grote bedrijven, waar de handenarbeid voor het grootste
deelinloondienstwordt verricht. In degebieden metoverwegend gezinsbedrijven verloopt de verlaging van het aantal arbeidskrachten echter
trager 16). Zij is nog van andere factoren afhankelijk dan alleen de ondeelbaarheid van de arbeid.
De voor de produktie beschikbare arbeidskrachten zijn in gezinsbedrijven uiteraard hoofdzakelijk de ondernemer zelf en zijn - niet in
loondienst werkende - gezinsleden. Besparing op de factor arbeid gaat
op deze bedrijven derhalve niet gepaard met verlaging van de uitgaven
voor arbeidsloon en verhoging van de gezinsinkomsten, tenzij voor de
vrijkomende gezinsarbeid elders werkgelegenheid wordt gevonden, i.e.
veelalbuitendelandbouw.Opbedrijven waar alhetwerk wordt verricht
doordeondernemerzelf,zouhetbesparen oparbeid inhouden dat hijeen
nevenberoep aanvaardt, dan wel zijn hoofdberoep in een andere werkkring zoekt of zelfs het landbouwbedrijf geheel staakt.
De overgang naar andere beroepen wordt echter door verschillende
factoren geremd,o.a. doordat veelal de voor andere beroepen noodzakelijkescholingontbreekt.Vooralouderepersonen kunnen daardoor, indien
er werkgelegenheid te vinden is buiten de landbouw, toch slechts voor
functies in aanmerking komen, diedoor hen met namein sociaal aanzien
relatief laagworden gewaardeerd.
De relatief ongunstige inkomenssituatie blijkt in vele landbouwgebieden in de loop der jaren slechts traag aanleiding te hebben gegeven
tot het verkleinen van de arbeidsbezetting, het aanvaarden van een
nevenberoep en het opheffen van naar oppervlakte cultuurgrond zeer
kleine bedrijven. In ons land valt echter in de laatste jaren een stijging
16

) A. Maris en C. de Galan, Waarom structuurbeleid in de landbouw?, E.S.B., 2191,
536, 1959.
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van het afvloeiingstempo waar te nemen 17). Dit met name in gebieden
met toenemende niet-agrarische werkgelegenheid ter plaatste of op bereikbare afstand 18 ).
ad b.Het verhogen van debruto-geldopbrengst.
Aan dit alternatief zijn geen voorwaarden verbonden, die de toepassing in belangrijke mate belemmeren. De nieuwe technieken, die het
mogelijk maken de bedrijfsvoering zodanig te wijzigen dat de fysieke
opbrengsten sterker worden verhoogd dan de produktiekosten, zodat
laatstgenoemde per eenheid produkt dalen, zijn in het algemeen op alle
bedrijven toetepassen.
Bij gelijkblijvende prijzen leiden zij uiteraard tot verbetering van de
bedrijfsuitkomsten. Worden de maatregelen die tot deze opbrengstverhoging leiden echter algemeen toegepast, dan stijgt natuurlijk het totale
aanbod dienovereenkomstig. Neemt nu tegelijkertijd de vraag naar
landbouwprodukten niet in even sterke mate toe, dan kan het gestegen
aanbod slechtsvolledig afzet vinden tegen verlaagde prijzen. Deze prijsdaling verkleint het aanvankelijke voordeel en zal dit zoals in I. 3 is
besproken ineennadeel doenverkeren, alsdestijging van het aanbod die
van de vraag overtreft. Dit nadeel zal veelal niet gelijk over alle landbouwgebieden en bedrijven zijn verdeeld; de zwaarste last dragen die
bedrijven en gebieden, waar de bereikte opbrengstverhoging en de
kostendaling het geringst zijn.
In de laatste decennia zijn in vele landen een drietal ontwikkelingen
gaande,diehettempovan deaanbodsvergroting sterk verhogen en daarmede de moeilijkheden in de landbouw verscherpen.
In deeersteplaats ishet tempo waarin nieuwe tot produktieverhoging
leidende technieken worden ontwikkeld aanzienlijk versneld, zowel op
het gebied van de plantenteelt als de veeteelt, zowel t.a.v. de bemesting
als de veevoeding, ziektebestrijding, rassenkeuze, e.d.
Bovendien worden dezenieuwemogelijkheden snellertoegankelijk voor
toepassing in debedrijven en vinden zij meer en eerder navolging, onder
invloed van een aanmerkelijk intensiever geworden voorlichting en een
ruimer gebruik van demogelijkheden tot het volgen van onderwijs.
Hier komt nog bij, dat de activiteit van de landbouwwerktuigenindustrie sterk istoegenomen, enwel in tweeërlei zin. Enerzijds ten aanzien van het ontwikkelen van nieuwe werktuigen, die werkzaamheden
kunnen verrichten, welke voorheen in handwerk moesten worden uitgevoerd, anderzijds t.a.v.hetontwerpen van nieuwetypen, waardoor de
werktuigen geschikt worden gemaakt voor een grotere variatie van
produktie-omstandigheden. Een steeds groter deel van het in de land17
18

) A. Maris, Structuurveranderingen in de landbouw en op het platteland, L.T.,
70, 1, 1958.
) J. H. W. Lijfering, De omvang van de agrarische beroepsbevolking in de 20e
eeuw, Buil. 14, Afd. Sociol. en Sociogr. v. d. L.H., Wageningen, 1959.
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bouw te verrichten werk kan daardoor op technisch doelmatige wijze
met behulp van werktuigen worden uitgevoerd.
Hebben de eerstgenoemde ontwikkelingen reeds tot gevolg, dat de
produktie per ha kan worden vergroot, ook de uitbreiding van het
assortiment werktuigen kan hiertoe bijdragen, zij het in mindere mate.
De mechanisatie vergroot immers de hoeveelheid werk die per arbeidskracht kan worden verzet. Beperkten de voor de landbouw zo typische
arbeidstoppen tot dusver de mogelijkheid de bedrijfsvoering sterker te
intensiveren, de mechanisatie maakt het in toenemende mate mogelijk
diebelemmering op teheffen. Dezemechanisatie is daardoor niet slechts
arbeidbesparend, maar ook areaalbesparend; de produktie-omvang per
oppervlakte-eenheid kan immers bij gelijkblijvende arbeidsbezetting
worden vergroot.
Voorts leveren ook de ontwikkelingen op cultuurtechnisch gebied een
sterkeimpulstot hetvergroten van deproduktie. In grotegebieden laten
de produktie-omstandigheden (zoals verkaveling, wegennet, waterhuishouding, bedrijfsgebouwen, e.d.) sinds lang veel te wensen over. In vele
landen heerstthansdeopvatting dat deoverheid hulp moetbieden omin
dezeomstandigheden, diedeindividueleboer niet kan wijzigen, verbeteringen aan tebrengen. In toenemende mate komen aldus ruilverkavelingen en andere cultuurtechnische werken tot uitvoering. Vooral door het
beter toegankelijk worden der percelen enhun doelmatiger indeling, alsmededoorverbeterdewaterbeheersing, wordt detoepassingvan moderne
teelttechnieken niet slechts vergemakkelijkt, maar ook bevorderd. Dit
vooral doordat deagrarischebevolking onder invloed van de uitvoering
dercultuurtechnische werken endedaarmeesamenhangende handelingen
wordt geactiveerd allerlei gewoonten te herzien en als gevolg daarvan
traditionele denkwijzen t.a.v. de bedrijfsvoering te laten varen.
Het cumulatief effect vanaldezefactoren zalgedurendelangetijd kunnen leiden tot een versnelde verhoging van de produktie, die de stijging
van de vraag aanzienlijk overtreft. Dit zou resulteren in een chronische
druk opdeprijzen derlandbouwprodukten 19),ookalzijn deelasticiteitscoëfficiënten van vraag en aanbod op lange termijn volgens de analyse
van Nerlove*°) ietshoger dan tot dusver veelal wordt aangenomen. Het
agrarisch inkomen zouzichdaarbij ongunstigblijven ontwikkelen, indien
er geen andere factoren gaan optreden die de vicieuse cirkel, waar de
landbouw zich blijkbaar in bevindt, doorbreken. Of, zoals Cochrane21)
19

) Voor wie zich interesseren in een theoretisch model ter bepaling van de prijsontwikkeling van landbouwprodukten en niet-landbouwprodukten, zij verwezen
naar: M. K. Atallah, The long-term movement of the terms of trade between
agricultural andindustrial products, Delft, 1958.Overigens verwijzen wij naareen
onderzoek met een geheel andere conclusie, nl. dat van Colin Clark, hetwelk is
aangehaald op blz. 16.
M
) M. Nerlove, Distributed lags and estimation of long-run supply and demand
elasticities, J. of Farm Econ., 40, 1958, blz. 301.
21
) W. W. Cochrane, Farm prices - myth and reality, Minneapolis, 1958, blz. 105.
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zegt,
the farmer is on a treadmill. On it he is running faster and
faster in the quest of new and more productive techniques, but he is not
gaining incomewise. He is losing".
I.5TAAKSTELLING VOOR HETONDERZOEK
Met het voortschrijden van de tijd is het inzicht in de aard van de
moeilijkheden, die zich ten aanzien van de inkomensontwikkeling in de
landbouw voordoen, aanzienlijk gewijzigd. Werd aanvankelijk gedacht,
dat deze slechts een tijdelijk karakter hadden - dit met name bij het
beramen van decrisismaatregelen in dejaren dertig- gaandeweg groeide
zowel in ons land als elders het besef, dat deze veronderstelling onjuist
was. Steeds meer werden de oorzaken van de moeilijkheden gezocht in
factoren van duurzame aard. Analyses, zoals die welke in het voorafgaande deel van deze inleiding zijn beschreven, hebben de overtuiging
gewekt, dat deze factoren voor een belangrijk deel te vinden zijn in de
landbouw zelf ennauw samenhangen met destructuur van deze bedrijfstak endievan deindividuele bedrijven.
Dit gewijzigde inzicht komt ooktot uitingin deopvattingen aangaande de inhoud, die het overheidsbeleid op het gebied van de landbouw
moet hebben; niet slechts in ons land, maar ook elders. De herziene opvattingen houdenin,dathet voorlopig noodzakelijk blijft ommet behulp
van dedaartoe geëigendemaatregelen ophet gebied van markt- en prijsbeleid indien nodig een zodanige correctie op de nationale inkomensverdelingaantebrengen,dat delandbouw eenzekerniveau van inkomen
blijft genieten. Het beleid dient evenwel - volgens deze opvattingen tevens teworden gericht op het bevorderen van structuurwijzigingen die
in een zodanig patroon van inkomensverdeling resulteren, dat de overheid niet dan bij uitzondering de landbouw met „inkomensoverdracht"
tehulpbehoeft te komen.
Een belangrijke voorwaarde voor deze structuurwijzigingen is bedrijfsvergroting. Van velebedrijven isdebestaande areaalgrootte immers
ontoereikend voorhetvoltrekken van aanpassingen diekunnen leiden tot
een zodanige relatieve verlaging der produktiekosten, dat de voortbrenging ook bij ongunstiger wordende prijsverhoudingen rendabel blijft.
Dat bedrijfsvergroting een voorwaarde is voor het tot stand komen van
dergelijke aanpassingen, houdt evenwel niet in dat daarmee onder alle
omstandigheden kan worden volstaan. In een situatie, waarin alle aanpassingsmogelijkheden volledig zijn gebruikt, kan de rentabiliteit van de
landbouw toch nog onvoldoende zijn. Naast het vraagstuk van bedrijfsvergroting staat in beginsel derhalve ook devraag of ter verlichting van
de prijsdruk niet een deel van de minst produktieve gronden buiten gebruik moet worden gesteld.
De areaalgrootte laat zich moeilijk wijzigen en kan niet steeds aangepast zijn aan de trend van de marktontwikkeling en van de productiemogelijkheden. Het lijkt niet onaanvaardbaar te stellen, dat de ge23

realiseerde bedrijfsgrootte in doorsnee altijd achter de economisch meest
wenselijke aanhinkt. Dit geeft aanhet bedrijfsgroottevraagstuk eenchronische inslag. In de huidige fase der agrarische ontwikkeling heeft dit
vraagstuk evenwel in een betrekkelijk kort tijdsbestek een bijzonder
klemmend karakter gekregen, doordat de landbouw onder invloed van
desocialeontsluitinginkomenspariteit t.o.v.vergelijkbare niet-agrarische
groepenisgaan verlangen22).Aangezien dehuidigestructuur, ondanks de
spontane wijzigingen die het bedrijfsgroottepatroon geleidelijk ondergaat, nog steeds het stempel draagt van de relatief lage landbouwlonen
van voorheen, isthans een zeer grote aanpassing nodig. Deze sprongsgewijzeontwikkeling mogevermoedelijk eenmalig zijn, zij iserniet minder
ingrijpend door.
Al wordt bedrijfsvergroting vrij algemeen wenselijk geacht, er bestaat
allerminst eenstemmigheid over de vraag, wat deze wijziging concreet
moet inhouden om het gewenste resultaat op te leveren. Dit is niet uitsluitend een gevolg van het feit, dat het een vraagstuk betreft met belangrijke niet-economische aspecten, ook al zullen deze ten gevolge van
verschillen inopvatting van levensbeschouwelijke enpolitieke aard reeds
tot sterk uiteenlopende conclusies aanleiding kunnen geven, zelfs in het
geval, dat het oordeel over het economisch aspect als zelfstandige grootheid uniform zou zijn. Over dit economisch aspect zijn evenwel nog zo
spaarzaam gegevens bekend, dat een onbetwistbare conclusie nog niet
kan worden getrokken. M.a.w. er bestaat te weinig zekerheid over wat
als economisch optimale bedrijfsgrootte mag worden beschouwd, voorts
ookoverdevraagof erverschillendemogelijkheden zijn dieelkvoor zich
eenzekereaantrekkelijkheid bezitten enwelkedeconsequenties van deze
mogelijkheden zouden zijn, zodat men er een keuze uit zou kunnen
maken.
Voor de landbouw en voor de gehele gemeenschap is dit, door de
grote in het geding zijnde belangen, een zeer onbevredigende situatie.
Deze kan uiteraard slechts worden verbeterd door nader onderzoek, dat
daartoe gericht dient te zijn op verbreding en - vooral ook - op verdieping van het inzicht in dit veelomvattende vraagstuk. Teneinde hiertoe enige bijdrage te leveren, hebben wij getracht in de onderhavige
studie tot een dieper inzicht te komen in de kwestie, in hoeverre bedrijfsvergroting kan strekken tot het verbeteren van de inkomensontwikkeling in de landbouw en welke voorwaarden daarvoor vervuld moeten
zijn.
Hiertoewordt inhoofdstuk II allereerst eenbeschouwinggegeven over
het begrip bedrijfsgrootte. Deze wordt afgesloten met een scherpere
formulering van deprobleemstelling voor het verdere onderzoek.
In hoofdstuk III wordt door middel van een theoretische analyse nagegaan welke factoren relevant zijn ten aanzien van de relatie tussen
^ Th. L. M. Thurlings, Economisch evenwicht, produktiviteitsverhoging en sociale
ontsluiting, L.T., 68, 1956,blz. 1077.
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bedrijfsgrootte enkostprijs enerzijds en tussen bedrijfsgrootte en bedrijfsresultaat anderzijds.
Een concretebijdrage tot verdieping van hetinzicht in de economische
betekenis van bedrijfsvergroting dient uiteraard ook te berusten op
onderzoek van empirisch materiaal. Dit komt aan de orde in de hoofdstukken IV en V.
In hoofdstuk IV wordt het resultaat weergegeven van het door ons
uitgevoerde onderzoek over een groep Friese weidebedrijven. Bij dit
onderzoek hebben wij trachten vast testellen, of enin welkemate er een
samenhang bestond tussen enerzijds de areaalgrootte der bedrijven en
anderzijds het produktieplan, deprijzen van overeenkomstige produktiemiddelen en eindprodukten, de fysieke opbrengsten en het bijbehorende
verbruik van produktiemiddelen.
In hoofdstuk V hebben wij getracht door confrontatie van onze bevindingen met die van andere onderzoekingen tot een algemener inzicht
tekomendanhetinhoofdstuk IVbehandeldeopzichzelf toeliet.
Vervolgens komt in hoofdstuk VI de vraag aan de orde, in hoeverre
wijziging van de bedrijfsgrootte uit privaat- en sociaal-economisch
oogpunt een bijdrage zou kunnen leveren tot het in evenwicht brengen
vanhetindelandbouw gebruikte produktievermogen met dat der andere
bedrijfstakken.
Teneinde te voorkomen dat het onderzoek te omvangrijk zou worden,
diende het in verschillende opzichten te worden beperkt. Voor wat de
weidebedrijven aangaat, onderzochten wij maar één bepaald gebied.
Daarbij menen wij echter te mogen vertrouwen, dat onze bevindingen
ook van betekenis zijn voor andere weidegebieden in ons land. Voorts
moesten wij afzien van zelfstandig onderzoek inzake akkerbouwbedrijven en gemengde bedrijven; in plaats daarvan maakten wij gebruik
vande,inhetvoorafgaande bedoelde,dooranderenverrichteof dooronszelf in een vroeger stadium gedane onderzoekingen. Tenslotte lieten wij
zowel de bosbouw buiten beschouwing, als die agrarische activiteiten,
waar de areaalgrootte zich nauwelijks of niet als een beperkende factor
doet gevoelen, zoalsbijdeop tuinbouwteelten onder glas,op mesten van
varkens, of op pluimveeteelt gespecialiseerde bedrijven.
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II HET BEGRIP BEDRIJFSGROOTTE

II. 1 DEFINITIES EN MAATSTAVEN

Het isduidelijk, dat eenbedrijfshuishouding - of kortweg eenbedrijf op een bepaald moment moet zijn gekenmerkt door een zekere grootte.
Een bedrijf isimmers een zelfstandige economische eenheid. Dit leidt tot
de vraag, op welke eigenschap het begrip bedrijfsgrootte moet worden
betrokken.
Afzonderlijke kenmerken,zoalshet areaalcultuurgrond,of dearbeidsbezetting, dan wel het geïnvesteerde kapitaal, zijn op zichzelf niet
voldoende om de grootte van een bedrijf goed te karakteriseren. Zo
merkt Minderhoud *) ten aanzien van het areaal op, „dat 1 ha schrale
zandgrond voor een bedrijf heel wat minder betekent dan 1 ha tuingrond". Ook de betekenis van een bepaalde inzet aan arbeid of aan
kapitaal loopt uiteen in samenhang met variaties inzake andere kenmerken, zoalsdemechanisatiegraad van eenbedrijf, hetbedrijfsareaal en
de produktierichting.
Uit het karakter van een bedrijf volgt, dat het begrip bedrijfsgrootte
eeneconomische inhoud moet hebben. Met Thierry 2) kunnen wijeenbedrijfshuishouding immers beschouwen „als een op continuïteit ingestelde
organisatie, waarin een door het economisch gezichtspunt beheerste
systematische combinatie van produktiefactoren plaats vindt, teneinde
de maatschappelijke voortbrenging te dienen" en - zo ware nog toe te
voegen - daarin te kunnen delen. Deze karakterisering geeft twee aanknopingspunten voor het definiëren van het begrip bedrijfsgrootte. Dit
betreft in de eerste plaats de eigenschap van een bedrijf, die bestaat uit
het leveren van een bijdrage tot de maatschappelijke voortbrenging. De
tweede eigenschap is een tegenpool van de eerste. Voor het leveren van
debedoeldebijdrage moet eenbedrijf immers beschikken over produktiefactoren, die ook - althans ten dele - een produktieve bestemming zouden kunnen krijgen in andere bedrijven. De tweede eigenschap bestaat
derhalve uit het beschikken over een deel van het maatschappelijke
produktievermogen.
Een naderebeschouwing van het eerstealternatief leidt tot de slotsom,
dat dedaaraan teontlenen bedrijfsgrootte-variant identiek moet zijn met
„netto-toegevoegde waarde". Dit begrip is bij de studie van de maatx
2

) G. Minderhoud, Inleiding tot de landhuishoudkunde, Haarlem, 1954, blz. 94.
) H. Thierry, Algemene enbedrijfseconomie, Arnhem, 1947, blz. 10.
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schappelijke voortbrenging immers ontwikkeld als een aanduiding van
de bijdrage van een afzonderlijke bedrijfshuishouding in de waarde van
de totale voortbrenging van goederen en diensten 3 ). Het wordt gedefinieerd alshet waardeverschil per jaar tussen de bruto-omzet van eenbedrijf en de waarde der daarmee corresponderende, uit andere bedrijven
betrokken goederen en diensten, de afschrijving op duurzame kapitaalgoederen, alsmede eventuele voorraadmutaties, daaronder begrepen.
Hierbij zij aangetekend, dat zich complicaties voordoen indien subsidies
worden verleend, c.q. kostprijsverhogende belastingen worden geheven.
Dezecomplicaties daargelaten, kunnen wij de definitie van de netto-toegevoegde waarde beschouwen als de eerste maatstaf voor de bedrijfsgrootte. Ter onderscheiding van de hierna te ontwikkelen „normatieve
grootte" duiden wij deze eerste maatstaf aan met de term „effectieve
grootte", aangezien deze betrekking heeft op de geëffectueerde bijdrage
van een bedrijf tot de maatschappelijke voortbrenging.
Is de term „effectieve grootte" gericht op de opbrengstzijde van een
bedrijf, de term „normatieve grootte" betreft de kostenzijde. Aanknopingspunt voor het definiëren van de bedrijfsgrootte is in dit geval
immers het offer aan produktiemiddelen, dat moet worden gebracht om
de voortbrenging te doen geschieden. De hierbij behorende bedrijfsgrootte-variant isidentiek testellen met het begrip „kosten van detoegevoegdewaarde",hetwelk- afgezien van debovenbedoeldecomplicaties kan worden gedefinieerd als het kostenverschil per jaar tussen de totale
produktiekosten van een bedrijf en de waarde der daarmee corresponderende, uit andere bedrijven betrokken goederen en diensten. In dit
kostenverschil moet datgene zijn begrepen,wat nodig isomhet bedrijf te
bestendigen. Aldus gedefinieerd komt de tweede variant neer op een
maatstaf, die in zekere zin een normatief karakter bezit en daarmee de
aanduiding „normatieve grootte" verdient. Wil een bedrijfshuishouding
zich kunnen handhaven, dan zal zij immers haar kosten moeten dekken.
Dit houdt in, dat zij een netto-toegevoegde waarde moet opleveren die
hetmogelijk maakt aandedesbetreffende produktiefactoren een inkomen
uit tekeren, dat overeenkomt met hetgeen in het bedoelde kostenverschil
als kostenfactor begrepen moet zijn, m.a.w. de effectieve grootte moet
tenminste gelijk zijn aan de normatieve grootte. Terloops merken wij
hierbij op, dat - overeenkomstig het in Thierry's definitie genoemde
principe - het samenvallen van effectieve en normatieve grootte kenmerkend isvoor eensociaal-economisch juist gebruik van het maatschappelijk produktievermogen. Dit met dien verstande, dat wat wij hier als
normatieve grootte aanduidden inderdaad niet hoger is dan als strikt
noodzakelijk magworden beschouwd, eenaangelegenheid, waarop wij in
hoofdstuk III nog terugkomen. In privaat-economische zin is de zojuist
bedoeldegelijkheid niet vereist.
3

) Zie o.a.: Nationale rekeningen van Nederland 1955,Stat. en Econ. Onderz., 2e kw.
1956, C.B.S., Den Haag.
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Uit het voorafgaande volgt, dat de „externe" - d.w.z. de uit andere
bedrijfshuishoudingen afkomstige - produktiemiddelen een bijzondere
plaats innemen als bedrijfsgrootte-component. Dit geldt echter ook voor
tussenprodukten, die in een zelfde bedrijf worden voortgebracht en verbruikt. De totale grootte van tweebedrijven, diein aanvulling op elkaar
elk een fase verzorgen van eenuit twee fasen bestaand produktieproces,
moet immersbijbeidebedrijfsgrootte-varianten gelijk zijn aan de grootte
van één bedrijf, dat bij gelijke prijzen, met dezelfde produktiemiddelen,
op dezelfde schaal en even doelmatig, beide fasen geïntegreerd uitvoert.
Debijzondere positievan deexterneproduktiemiddelen envan detussenprodukten uit eigen bedrijf kan met het volgende aan Horring 4 ) ontleende voorbeeld worden geïllustreerd.
Van driebedrijven heeft bedrijf A debeschikking over een areaal van
20 ha cultuurgrond, dat onder de gegeven omstandigheden precies kan
voorzien in de gehele voederbehoefte van de veestapel van dit bedrijf,
die uit 20 melkkoeien bestaat. Bedrijf B heeft eveneens 20 ha cultuurgrond en wel van een kwaliteit gelijk aan die van A. Deze oppervlakte
wordt op precies dezelfde wijze en met dezelfde soort, hoeveelheid en
kwaliteit produktiemiddelen voor voederwinning gebruikt als bij bedrijf
A. Op bedrijf B wordt alle voer echter tegen kostprijs aan bedrijf C
verkocht, omdat op B geen vee wordt gehouden. Bedrijf C heeft geen
cultuurgrond, maar weleenveestapel; dezeiskwalitatief en kwantitatief
geheel gelijk aan die van bedrijf A. Op C worden voorts dezelfde rantsoenen gegeven alsop A, doch volledig samengesteld uit de van B aangekochte voedermiddelen. Ook overigens zijn voor de veestapel van C
dezelfde soort, hoeveelheid en kwaliteit produktiemiddelen beschikbaar
alsopbedrijf A.
Voor debedrijven A, BenC geldt:
1. kosten van grond, arbeid en kapitaal per bedrijf en per jaar
1.1 voederwinning bedrijf A
= xt
1.2 voederwinning bedrijf B
= xt
1.3 rundvee (excl. voer) bedrijf A
= x2
1.4 rundvee (excl. voer) bedrijf C
= x2
1.5 totaal (1.1 + 1.3) bedrijf A
= xt + x2
1.6 totaal (1.2 + 1.4) bedrijf B + C
= xt + x2
2. externekostenvoedersector perbedrijf enper jaar
2.1 voederwinning bedrijf A
= yt
2.2 voederwinning bedrijf B
= yt
2.3 voedermiddelen bedrijf C
= xt + y1
3. externe kosten rundvee (excl. voer) per bedrijf en per jaar
3.1 rundvee bedrijf A
= y2
3.2 rundvee bedrijf C
= y2
4

) J. Horring, Produktiviteit en rentabiliteit in verband met de bedrijfsgrootte van
landbouwbedrijven, 1957 (niet gepubliceerde nota).
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4. totale externe kosten per bedrijf en per jaar
4.1 bedrijf A
= yt + y2
4.2 bedrijf B
= yt
4.3 bedrijf C
= xt + yt + y2
4.4 bedrijf B + C
= *i + 2y, + y,
5. totale produktiekosten per bedrijf en per jaar
5.1 bedrijf A
= xt + x2 + yt + y2
5.2 bedrijf B
= xt
+ yt
5.3 bedrijf C
= x^ + x2 + yt + y2
5.4 bedrijf 5 + C
= 2x, + x2 + 2yt + y2
6. bruto-omzet per bedrijf enper jaar
6.1 rundvee bedrijf A
= z
6.2 voeder bedrijf B
= xt + y±
6.3 rundvee bedrijf C
= 2
6.4 totaal bedrijf 5 + C
= xt + yt + z
7. netto-toegevoegde waarde per bedrijf en per jaar = effectieve
grootte
7.1 bedrijf A
= z — yt — y2
7.2 bedrijf B
= xt + yt — yt = xt
7.3 bedrijf C
= z — xt — yx — yt
7.4 bedrijf B + C
= xx + z —xt —yt —y2 =
z — Vi— Vi
8. kosten grond, arbeid en kapitaal per bedrijf en per jaar = normatieve grootte
8.1 bedrijf A
= xt + x2
8.2 bedrijf B
= xt
8.3 bedrijf C
= x2
8.4 bedrijf B + C
= * , + *,
Zoals de situatie in dit voorbeeld is geschetst, moet de grootte van
bedrijf A gelijk worden gesteld aan die van B en C samen; dit geldt
zowel voor de effectieve als voor de normatieve grootte (zie daartoe
o.a. de regels 7. 1en 7.4, resp. 8.1en 8.4).Alleen de produktiefactoren
die van origine tot een bedrijf behoren, t.w. grond, arbeid en kapitaal,
kunnen als component van de bedrijfsgrootte worden beschouwd. Tussenprodukten dienen slechts in de grootte tot uiting te komen naar de
mate waarin zij per tijdseenheid beslag leggen op de produktiefactoren
grond, arbeid en kapitaal van het bedrijf waar zij in het voortbrengingsproces worden verbruikt. Dit is zowel van toepassing op het interne
verkeer van tussenprodukten - t.w. het verbruik van wat ook in eigen
bedrijf is voortgebracht - als op die, welke uit andere bedrijven worden
betrokken.
Derhalve:
effectieve bedrijfsgrootte (7) = totale opbrengsten (6) - totale externe
kosten (4)
normatieve bedrijfsgrootte (8) = totale kosten (5) - totale externe
kosten (4)
29

Door de bedrijfsgrootte te meten naar de netto-toegevoegde waarde,
worden de bedrijfsgroottecomponenten in feite op één noemer gebracht
volgens hun geldswaarde, zoals deze in de vorm van een overschot aan
bruto-omzet boven de kosten van externe herkomst uit het produktieproces voortvloeit. Deze weging naar hun indirecte opbrengstwaarde
levert ongetwijfeld een realistische maat voor de bedrijfsgrootte. Toch
zijn er bezwaren aan verbonden.
Ook als de produktiefactoren per bedrijf in fysieke zin - dus naar
hoeveelheid en kwaliteit - gelijk blijven, zal de bedrijfsgrootte in het
verloop van de tijd in verschillende opzichten een variabele grootheid
zijn, indien deze wordt gemeten als netto-toegevoegde waarde. Deze
variatie kan immers in haar algemeenheid zowel voortvloeien uit veranderingen der hoeveelheidsverhoudingen tussen opgeofferde produktiemiddelen en verkregen produkten, als uit prijswijzigingen van externe
produktiemiddelen en eindprodukten.
Indien deze wijzigingen duurzaam zijn, dienen zij onverkort in de
bedrijfsgrootte tot uiting te komen, daar anders de realiteit geweld zou
worden aangedaan.Dit geldt echterniet voor detoevalligevariaties,veroorzaakt door factoren met een korte werkingsduur, die de bedrijfsgrootte niet systematisch in een bepaalde richting verschuiven. Hiertoe
behoren o.a. de weersomstandigheden. Deze kunnen bijv. oorzaak zijn
van kortstondige wijzigingen in de fysieke „input-outputverhoudingen"
en daarmee samenhangende variaties van de prijzen der eindprodukten.
Ook de normatieve bedrijfsgrootte, die inhoudt dat bedrijfsgroottecomponenten op éénnoemer worden gebracht via hun directe opbrengstwaarde, ondergaat wijzigingen onder invloed van de bovenbedoelde
toevallige variaties. In een jaar met ongunstige weersomstandigheden
zijnimmersveelal zoweldekapitaal- alsdearbeidsbehoefte groter dan in
een gunstig oogstjaar.
Deze kortstondige fluctuaties bemoeilijken het beoordelen van de verhoudingen tussendeeffectieve endenormatievebedrijfsgrootte. Derhalve
is het gewenst hen door middel van normalisatie uit te schakelen en
beide grootheden vast te stellen voor „normale" omstandigheden.
Er valt niet slechts eenonderscheid te maken tussen effectieve en normatieve grootte - hetgeen een onderscheid is tussen „baten"-grootte en
„kosten"-grootte - doch ook tussen deop zeker moment en zekere plaats
feitelijk voorhanden grootteendie,welkealsoptimaal zoumogen gelden.
Bijdit laatste doet zich eenverschil gevoelen tussen datgene,wat van het
standpunt van de individuele ondernemer als optimaal moet worden
beschouwd en dat, wat uit de gezichtshoek der samenleving die naam
zou verdienen.
In privaat-economische zin noemen wij die bedrijfsgrootte optimaal,
waarbij het saldo tussen baten en kosten duurzaam zo groot mogelijk is
(winstmaximum). Daarentegen zij uit sociaal-economisch gezichtspunt
diegrootteoptimaal genoemd,waarbij devoortbrenging duurzaam tegen
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de geringste kosten per eenheid produkt kan geschieden (kostprijsminimum). Gelijk bekend, strekt de analyse van de concurrentie in de
theoretische economie ermede toe omna te gaan, in hoeverre het marktmechanismezorgdraagt voor het samenvallen van beide optima.
In het hierna volgende zullen wij het onderscheid blijven hanteren
tussen de privaat-economisch optimale bedrijfsgrootte en de sociaaleconomisch optimale bedrijfsgrootte en daarbij aan deze termen de
inhoud geven alshier omschreven.
II.2BEDRIJFSGROOTTE ENBEDRIJFSSTRUCTUUR
Indien met behulp van de nodige basisgegevens de in paragraaf II.1
besproken maatstaven zouden worden toegepast op alle bedrijven, zou
niet slechts hun grootte bekend zijn, maar per definitie tevens of elk
bedrijf al of niet een paritaire beloning ontvangt voor de produktiefactoren, die het bij de voortbrenging opoffert; of - met een andere
zegswijze - of elk bedrijf evenveel toevoegt aan de maatschappelijke
voortbrenging alshet eraan onttrekt door produktiemiddelen aan andere
bestemmingen te onthouden.
Het bedrijfsgroottevraagstuk isongetwijfeld de kern van dit pariteitsprobleem. Het tot stand brengen en het bij wijzigingen van vraag- en
aanbodverhoudingen in stand houden van eenparitaire beloning voor de
produktiefactoren is bij een vrije markt immers slechts mogelijk, indien
alle bedrijven en daarmee alle bedrijfstakken doorlopend zodanig worden gewijzigd, dat de effectieve grootte van elk bedrijf gelijk wordt en
gelijk blijft aan zijn normatieve grootte. In deze situatie zou men immers
ook moeten aannemen, dat de kosten per eenheid van hetgeen wordt
voortgebracht niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk. Alleen in deze
universeel optimale situatie zou elk bedrijf, resp. elke bedrijfstak, met
zijn offer aan produktiemiddelen een bijdrage leveren tot de maatschappelijke voortbrenging gelijk aan die, waartoe alle andere bedrijven, resp.
bedrijfstakken, met deze middelen in staat zijn en aldus via het marktverkeer op paritaire basis worden beloond.
Dit houdt uiteraard in, dat op de vraag welke wijzigingen nodig zijn
omdezeuniverseel optimale situatie tot stand te brengen, slechts daneen
volmaakt antwoord zou zijn te geven, indien alle bedrijven en bedrijfstakken in alle landen simultaan in de beschouwing zouden kunnen worden betrokken. Aangezien zulks onuitvoerbaar is, moet de vraagstelling
worden beperkt, ook al brengt dit mee dat de te bereiken resultaten
slechts eenbeperkte geldigheid kunnen hebben.
Demaximaal aan tebrengen beperking isdie,waarbij de vraagstelling
wordt gericht op een afzonderlijk bedrijf. In zijn eenvoudigste vorm
komt het probleem daarbij neer op de vraag, wat privaat-economisch de
optimale grootte is van een nog te stichten bedrijf, dat ongeacht zijn
grootte bij eenbepaald prijsniveau isgericht op de voorbrenging van een
gegevenprodukt of eenbepaalde groep van produkten endaartoe opeen
31

