WATDOETBETL.E.I.KETDEGEGEVENSVANDEBEDBIJFSECONOMISCHEBOEKHOUDINGEN?
1.Sindsvele jarenwordendoorhetL.E.I,rapporten opgesteld over de
kostprijzenvanlandbouwproducten. Dezerapporten steunenop
gegevensvan"bedrijven,welke nabesprekingmet delandbouwconsulentenen- zijhot nogteweinig consequent -met da georganiseerde
landbouwwordengekozen.Inverband met de verwerkingscapaciteit
worden slechtsbedrijvenuit eenbeperkt aantal gebiedeninhet
kostprijsonderzoekbetrokkenenper gebied slechtsbedrijvenvan
enkele (belangrijke)grootteklassen.
Dekeuze dezerbedrijvenvindtplaats ;pbasisvanenkele
criteria«
a,denatuurlijke enextern-economische omstandigheden dertekiezen
bedrijvenmoetenmaatgevend zijnvoorhet gemiddeldevanhet
gebied,waar debedrijven zijngelegen;
b,dd tekiezenbedrijvenmoetenvakkundigwordengeleid enals
zodanigmaatgevend zijnvoorhet gemiddeldevan overeenkomstige
vakkundig geleidebedrijvenindedesbetreffendestreek»
Hot alofnietvakkundiggeleidwordenismoeilijk inpositieve
vorm aante gever.. Opgemerkt kanworden,dat dekeuzenietmagworden
gedaanaandehandvandefinanciëlebedrijfsuitkomsten,maar slechts
opbasis vanhetgeenmen doorbedrijfsbezoekaantechnische gegevens
.eninzichtkanverkrijgen.Dezegegevensendit inzicht moeten
betrekkinghebbenopdeproductierichting, deintensiteit vande
bedrijfsvoeringendeefficiency,welke inhetbedrijfalsgeheel
wordtbereikt.Tevensdient dekwaliteit vandeper bedrijf
variabele productiemiddelen-met namelevende endodehave-er
bijtewordenbetrokken.
Depraktijkvandebedrijfskeuze wijstuit,dathetmeereen
selectbetreft innegatieve zin,waarbijzowel deuiterstenaan
de slechte,alsdieaandegoedekant wordenuitgeschakeld.
2. Indekostprijsrapportenwordt elk jaaraangegevenhoe de resultaten
van debedoeldebedrijvenonder 1inhetvoorafgaandeboekjaar zijn
geweest* Dezeresultateng^venuiteraard slechts eenbeperktbeeld
vande gehelelandbouw,omdat zijslechtsbetrekkinghebbenop een
ofenkele groepenbedrijvenvaneenbeperkt aantal gebieden.Bovendienzijn.dekostprijsrapportenvoornamelijkgericht ophetgeen
ineentoekomstigeproductieperiode magwordenverwacht,aangaande
het niveauvankostenenopbrengstenvoor genormaliseerde omstandigheden» Van.de ontwikkelingvandewerkelijkbereiktebedrijfsuitkomstenenvan defactoren,welke daaropvaninvloed zijn,lean
indekostprijsrapporten geenoverzichtelijke beschrijvingworden
gegeven.Tochis erbehoefte aaneenzodanigbeeldvan zoveel
mogelijkgebieden'enuiteraard berustende op'gegevensvan zoveel
mogelijkbedrijven.
Zoalsbekend',wordt getracht indezebehoefte tevoorzien,
allereerst doorhet opstellenvan"landelijkeverslagen'per
bedrijfstype" envervolgens zomogelijk ookvandebelangrijkste
aspectenvan deeconomische toestandvoor delandbouwalsgeheel.
Momenteel isditwerknogineenbeginstadium,waarbijeeneerste
verslagisopgesteld voor deweidebedrijven enéénvoor de
gemengdebedrijvenopzandgrond*;Dezeverslagen zijngetiteld».
"Uitkomstenvan ....bedrijvenover
t/m
(ontwikkolingvandek-stenendeopbrengstenoverdelaatste
jaren)".
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Vanenkele zijdenisdemeninggeuit,datreedsde gegevens
van delaatstgenoemdeverslagen eenrol zullenspelen"bijhet
prijsbeleid.Menisdaarbijbevreesd,dat deindezeverslagen
genoemdeabsolute cijfersvankostenenopbrengsten zullen
wordenbeschouwd als zijndemaatgevendvoor de (vakkundig
bedreven)landbouwalsgeheel ofiniedergevalvoor de gebieden
waaruit zeafkomstig zijn.Zolangdebedrijven,welker gegevens
aandezeverslagentengrondslagliggen,niet zijngekozenop
basisvandezelfde oriteriaalsvoor dekostprijsrapporten worden
gehanteerd,moet eendergelijke interpretatie niet toelaatbaar
wordengenoemd,Inverbandhiermeewordtvoorgesteld de gegevens
overhetabsoluteniveauvankoetenenopbrengsten indeze
verslagentesplitsenintwee groepen,nl, enerzijdsdegegevens
welke alszodanigookindekostprijsrapporten zijntevindenen
anderzijdsde gegevensvandeoverigebedrijven,waaraanin
tegenstellingmet de eerstbedoelde groepniej^depretentiekan
wordenverbondendat zijmaatgevend zijnvoorvakkundig geleide
landbouwbedrijvenvanbepaalde grootteinbepaalde gebieden.Bit
laatstebehoeftuiteraard niet intesluiten,datertussen
beide groepenuit eenenhetzelfde gebiedbelangrijke verschillen
bestaaninwinstgevendheid perbedrijf.
Omindetoekomst we-lhet niveauvankostenenopbrengsten
vanvakkundiggeleidebedrijvenvanbepaalde grootteaantekunnen
gevenvoor gebieden,welke niet inhetkostprijsonderzoek zijn
betrokken,zaldekeuze derbedrijvenindeze gebiedenmoeten
wordenherzien.Indergelijke gebieden zaldaneenvoldoend
aantal bedrijvenmoetenworden gekozenaandehandvandezelfde
criteria'alsonderad 1genoemd voor dekostprijsrapporten.
Voorhetbeschrijvenvandewijzigingen,welkevoordeboer
vanbelangzijngeweest inverband methuninvloed opdebedrijfsresultaten,ishet niet nodigde splitsing intweegroepenaante
houden.Wel zullendebedrijvenwelkeafwijkend zijn (metname
debedrijven,welke inde standaardoverzichtenniet inhet
gemiddelde zijnopgenomen eninbeginsel ookde voorbeeldbedrijven)
nietvoordezebeschrijving wordengebruikt.Aandeze afwijkende
bedrijven,welkemeestaldoor eenbijzonderebedrijfsvoering zijn
gekenmerkt,kanechterwel-alsaparte groep- aandacht worden
besteed.
3»Vooronderzoekvanbepaaldevraagstukkenophetgebiedvanhet
bedrijfsbeheer kandoorhetL.E.I.inbeginselwordengebruik
gemaaktvandegegevensvanallebedrijvenwelke tot oplossing v
van dergelijkevragen zoudenkunnenbijdragen.Uiteraard zullen
dergelijke gegevensinbeginselookals documentatiemateriaal
inpublicatiesvanhetL.E.I.moetenwordenverwerkt.
Daarbijhet onderzoekvanvraagstukken alshier zijn
bedoeld vrijwel steedseengrootaantal technische gegevens
nodigis,isniet alleensamenwerkingmet instantiesvoor
technischlandbouwkundigonderzoek gewenst methet oogophet
verzamelenenbewerkenvangegevens,maar natuurlijk evenzeer
bijdekeuzevandebedrijven,welke geschikt (enbereid)zijn
omdebenodigde gegevens televeren.

