Iiiternenotajfo^8.
BEDRIJFSECONOMISCHONDERZOEK(SCHEMA)
leWatiswetenschap?

...

a.Dewetenschapschepteendoelma'tigetaalcmzichmetbehulp
hiervanaldenkendtekunnenoriënterenindeempirischewerkelijkheid,

"

b.Eenelementuitdetaalwordtgeschapenofgehandhaafd,indienhierdooreenveelheidvanverschijnselenineenklassekanworden
verzameld.
Zoheefthetwoord"paaTd;ialsfunctie,eenveelheidvan
dierenalsgaiijksoortigansamentevatten.Hetwoord"stikstofbemesting"vateenveelheidvanhandelingensamen.
c.Dedenkendemensbedientzichineenconcretesituatievan
taalelementen,omdathijhierdoorzijnspeciaalgevalkan
plaatseninhetkaderderalgemeneeD'varing,
d.Indiendetaalelementenverkeerdzijngekozen,plaatstde
denkendemenszijngevalineenonjuistkaderjhierdoorloopt
hijgevaarondoelmatigtehandelen.Bijv»indienhetwoord
"intensiveren"wordtgeladenmet-debijbetekenis"rijkerwordenddanbelemmertmendehandelendeboer teonthouden,datintensiverenteverkangaan.
e.Samenhangendmethetvoorgaandegeldt»Eentermofandertaalelementmoetzoweinigmogelijkbetekenissencombineren.Het
isdespecialetaaievandewetenschap,develebetekenissen,
dieeenovergeleverdetermvaakheeft,teontrafelenenuiteen
teleggenineenvoudigetermen.

-

Bijv.hetbegrip"arme"grondkanmenvervangendoor:grond'
metkaligebrek,stikstofgebrek, mg-é;ebrek,vochtgebrek,eto.
Dezepreciseringdertermengeeftsoepelheidvandenken.
f.Evenbelangrijkis,datmenhetgelijksoortigeineen.term
samenvat;zovathetwoordstandaarduurietssamen,dat
gemeenschappelijkisaandoverplegingvaneenkoe,eenakker
ofeenhuisgezin.Dezesamenvatting^eeft

weTzlch^elijkheLa.

aanhetdenken.
g.Hetprincipevannoodzaakentoereikendheid,zegtdatmen
juistgenoegtermenmoethebbendochnietteveel.Ditgeeft
tegelijksoepelheidenoverzichtelijkheidaaihetdenken.
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-22tWatisvoorlichting.
a.Hetlandbouwbedrijfwordtgewoonlijkgeleiddooreennietwetenschappelijkontwikkelde"boer,d.w.z.hijkandedoelmatigheidvanzijndenkinstrument,zijntaalmoeilijkbeoordelenenverhogen.
b.Deboerisenblijftdebedrijfsleider,d.w.z,hijishet,
diedebeslissingenneemtopgrondvandeinzichtendiehij
bereikenkan.
o.Devoorliohtervindtzijnruggesteunindewetenschappelijke
wereld}hijheeftalstaak,hetdenkapparaatvandeboerop
peiltehouden,doornieuwetermenennieuweinhoudenvan
oudetermen'tijdigonderdeaandachtvandeboertebrengen.
d.Iederetermvateenveelheidvanverschijnselensamen,een
termindeNederlandsetaalheeftvaaktemakenmet.veiv
schijnselenuithetgeheleNederlandsetaalgebiedenmisschien
erbuiten.Bijv,determ"chemischeonkruidbestrijding".
e«Eennieuwetermisvaakte-algemeenomveelsteunaanhet
denkenvandeboertegeven.Daarommoetdetermvaneen
gespecificeerdeinhoudwordenvoorzien,voordeboerermee
werkenkan,b.v."chemischeonkruidbestrijdinginvlasop
datperceel"4
Inhetoontacttussenboerenvoorlichtermoethetevenwicht
tussengeneralisatieenspecialisatieontstaan.
f.Hetuiterstevangeneralisatietreftmenaanbijdewetenschappelijkeonderzoeker,hetuiterstevanspeoialisatie
bijdeuitvoerendeboer.Tussendezetweeuiterstenligt
despanningvantheorieenpraotijk.
3«Eaonomiseheenteehnischevoorlichting,
a.ïederbedrijfheeftalstaakhetlevenvandeondernemer
mogelijktemaken enhetzoprettigmogelijktelatenzijn,
b.Iniederbedrijfzijnalternatievemogelijkhedenaanwezig.
Omheteffectvandezealternatieventevergelijken,bedient
menzichvanhetbegrip"geld",hoewelditnietstriktnoodzakelijkisbijeengeslotenhuishouding.Inhetlaatste
gevalisgeldsleohtseenwaardeschaal.
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'=3c.Indienwe dus"geld"alscentraal begrip stellen,dathet
vergelijkbareuitbegrippen als "voordeel","geluk","lust",
"bestaansmogelijkheid"enz.afzondert,kunnenwe zeggendat
het gehelebedrijfsbeheer gericht isophetvermeerderen
van geld ofinkomen.

v

d.Indienwe zeggen,dat alleswat metinkomentemakenheeft
bedrijfseconomie is,kunnen.wezeggen,dat debedrijfseconomie
hetgehelebedrijfslevenomspant.
e.Indepractijkheeft debedrijfseconomieeenbeperkter
terrein.Dat eenbedrijfsleider kankiezen tussenmogelijke
alternatieven betekent,dathijkankiezentussen alternatievendietechnischmogelijk zijn.Dezekeuzeissléohts
daneenobjectvaneconomischonderzoekwanneerdekeuze
-,merkbaarafhankelijkisvandeverhog4»^rderalternatieve
• productiekosten enproductieverschillen.Technischealternatieven,waarvan deeconomische consequenties gemakkelijk
vallen teoverzien, vormenhetgebiedvandetechnische
voorlichting,
f.Degrens tussenTiedrijfseconomische«htechnischevoor>.lichtingisniet scherp.Intijdenvanvrijstabieleprijsverhoudingen zijnerminder technische alternatieven die
economischwenselijkkunnenworden,danintijdenvan sterk
wisselende prijsverhoudingen.
g.Bijvasteprijsverhoudingeniserinéénsituatiealsregel
maareenalternatief economisch wenselijk.De grens tussen
economische entechnischevoorlichting is dangeheel afhankelijkvanhet economischontwikkelingspeil vandeboer.
Deeconomischevoorlichtingbegint daarwaar deboer de
economische consequentiesvanzijnkeuzenietmeer.zonder
moeite doorziet.

.

4eAohtergrondvan debedrijfseconomie.
a.Geen enkelewetenschapheeft eenbegrippenstel.sel,een taal,
losvandeanderewetenschappen.Zokanookdebedrijfseconomieveel begrippenuit anderewetenschappengebruiken^
Enkele-zullenhierworden gememoreerd.
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-4b,Heteconomischprincipestelt,dateenondernemermeteen
iainimaaloffereenmaximaalresultaatwenstte"bereiken.
c.Debegrippen"minimaaloffer"en"maximaalresultaat"
hebbennieteeneenduidige.betekenis.Bijeengegeven
offerkunnenerverschilienderesultatenvoorkomenr b.v.
wegensweergesteldheid.Pemogelijkeresultatenzijnaan
eenkansverdelingonderworpen.Zoisookdegroottevan
hetofferaaneenkansverdelingonderworpen,mendenke
aanhetuitwinteringsgevaar.
d,Indelandbouwishetkanselementwaarschijnlijkveel
groterdanindeindustrie.HetL.E.I.zalhieraandaarom
waarschijnlijkspecialeaandachtmoetensohenken.
e.Eenkansverdelingkanwordensamengevattoteenverwachting^
gewoonlijkwordthieronderverstaanhetgemiddeldevan
dekansverdeling.
f.Heteoonomisohprincipestelt,dateenondernemereen
minimaleverwachtingaangaandehetofferbegeerttegenover
eenmaximaleverwaohtingaangaandehetresultaat,gecombineerdmeteenbeperktevariatievandemogelijkheden.
g,Indedefinitie.volgensfisde"verwaohting"stelligniet
hetarithmetischgemiddeldevandekansverdeling.
IeBijloterijenisbekend,dathetarithmetisohgemiddelde
vandeoffershogerligt,danhetarithmetischgemiddelde
vanderesultaten.Tochwordtergeloot.Gedeeltelijktelt
deverkregenspanningalsresultaatjtochishetwaarschijnlijk,datinditgevalhet kwadratisch

gemiddelde

belangrijkeris.
2aBijkapitaalarmebedrijvenwegendekansopeengulden
verliesendekansopeenguldenextrawinstniettegen
elkaarop.Hetbedrijfkaneenverliesnietopvangen,
h.Uithetvoorgaandeblijkt,datheteconomischprincipe
moeilijkkwantitatiefisteformuleren.Ditvaltnogmeer
op,wanneermenbedenkt,datervaakalternatievenkunnen
zijndieprivaat-economischgeenverschilmaken,dooh
nationaal-eoonomisohwel.Ingeenenkelestudiewordtin
gelduitgedruktdebevredigingdiehetkangevendenationale
economietedienen,vooral,alsmenerzelfgeenschavan
heeft,Toohkan'ookdezebevredigingoenfaotorzijninde
bedrijfseconomie.

— W"M

5eHetbedrijf.
a.Inhet"bedrijfproduceert deondernemer doorhet samenvoegen
vanproductiemiddelen.
b.Voor deproductieaszrrangtmoet deondernemer eenplanmaken.
c.Hetplanisvooral afhankelijkvan debegrenzendefactoren,
deschaarseproductiemiddelen.Dezekunnen"b.v.liggenop
het gebiedvanfinanciering, dearbeidsvoorziening,,geografischebijzonderheden.
d.Naarmate ermeer geproduceerdwordtper totaal gebracht
offerishetbedrijf efficiënter.Eengoede definitievan
intensiviteitmoetnogwordengevonden.
e.Na deplannim komt deuitvoering,dienietalleendoorhet
planwordtbepaald,maarook insterke mate doorhetweer en
anderebijzonderheden.
f.Voorlichtingkanzichslechtsrichten ophetplan,onderzoek
richt zichop deresultatenvan deuitvoering.
gmInvloeden,diemennietphysischkanbeheersenkanmensoms
statistischbeheersen•dooreenzogoedmogelijkevoorspelling.
6eVerschillen tussendebedrijven.
a.Iedereboer streeft ernaarhetbedrijf zogunstig-mogelijk1
teleiden.Hierdoorworden technische alternatieven,die
economischniet aanlokkelijk zijn,uitgeschakeld.Erisdus
eentendens totgelijkebedrijfsvoering.
b.Het iseenempirisch feit,dat nietallebedrijvenvolgens
preoieshetzelfdepatroonwerken enresultaat afwerpen.
Hiervoorkunnentweeërleioorzakenzijn.'*
o.Iedereboerkiest het alternatief dat hemhet gunstigst
lijkt.Naarmate erminder inzicht isbijdeboeren zullen
ermeeralternatievenwordengekozen.Door t'eonderzoeken
inwelk opzicht erdegrootstevariatieis,vindt men
misschiende grootsteleemteindekannisofinhetvermogen
totuitvoeringvanhetnoodzakelijke.
d.Degrootstevariatiekan ookwcr-donTcroorzaaktdoarproductie-omstandigheden.Doorvast testellenwaarindegrootste
variatiebestaat,kanmenmisschienvaststellenwelkenatuurlijke grenz-enerwordengesteld aandegeneralisatie,
diee,anallewetenschappelijkwerk eigenis.

«•O*"'

e.Omdatzowelhetvaststellenvangebrekaankennis alshet
vaststellenvanoverheersende productie-omstandighedenvoor
debedrijfseconomienuttigis,isbcdrijfsvergelijkingoen
belangrijkhulpmiddel.
f« Indienallebedrijvenkopieën.vanelkaarworden,dannog
zoudebedrijfseconomieeentaakhebben.Immers dezevolkomengelijkheid zoukunnenvoortkomen'uit groepsdwang.
g.Haastbcdrijfavergel1jkingislogische.motiveringvan do
bedrijfshandolingendanook eenonmisbareonderzoekingsmethode.

f

h,Hetinterpreteren vangevondenverEcaillonofgevonden overeenkomsten kanniotvolons routineiauthoden.Deroutinemethodenkunnen slechtsdoaandacht vandewetenschappelijke
onderzoekerrichtenop dabelangrijkstekantenvanhot
onderzoek.
7©Delijnvanhetbedrijfsooonomisch onderzoek,
a.Iniederewetenschap isindeeersteplaatsnodigeen
opvatting,eendenkpatroon,^
b.Dit denkpatroonmoet doorempirischonderzoek kwantitatief
worden gepreciseerd.
c.Daarnamoet hetkwalitatief enkwantitatiefwordenuitgeschreven.
d.Empirisch mootwordengecontroleerd, ofhet resultaat aando
werkelijkheidbeantwoordt',
e.Inhetvoorgaandewordenlogisohestadiagegeven,goenchronologische.Immerswanneervolgens dblijkt,dathet patroon
onjuist is,begint hetonderzoekopnieuw;wanneermengegevensheeftverzameldvolgensbkanhetgebeuren datKentot
andereopvattingenkomtvooraaneen formuleringvolgonsc
wordtbegonnen.
8eHetdenkpatroonj
a.Het denkpatroonwprdtin deeersteplaatsbepaald doorde
taal, de

vaktermen,waarinmenheeftlerendenken.

b.Hetwordtnadergepreciseerd doorkennis tenemenvanliteratuur endoor eigenervaringuitvroegere onderzoekingen.
Hierdoorwordtb.v,dekeuzeen"uitdrukkingswijzeder
variabelen beïnvloed.
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c.Eenbelangrijkmiddeltothetverbeterenvandevraagstellingkanzijndekwalitatieveenquête,waarbijdeboer
inwoordenopschrijft,b.v.waaromzijnresultatenineen
bepaaldjaargoedofslechtwaren.
d.Eenmethodediehiernauwmeesamenhangt,ishetgesprek
metdeskundigen.Eengesprekkanwordenbeschouwdalseen
,intenseenquêtevanzeerbeperkteomvang,
e.Bijeenonderwerp,datreedsenigetijdinstudieis,is
debelangrijkstebrenvoorverbeterdeprobleemstelling
gelegeninhetonderkennenvanvoorgaandemislukkingen.
f.Hierbijkanhetspeciaalnuttigzijntelettenopdebelangrijksteverschillentussen
foeste
enslechtstebedrijven.
g.Eenwiskundiguitgewerktevormhiervanisdefactoranalyse.
9eKwantitatieveprecisering(onderzoek).
a.Eenkwantitatievepreciseringrichtzichopeennauwkeurig
.tedefiniërenuniversum.
b.Empirisch.is iederuniversumheterogeen,.Deaardvande
heterogeniteitisinprincipeniettekwantificeren,omdat
eenkwantificeerbareongelijkheidalskengetalinhetenderzoekwordtbetrokken.
c.Somsisdeaardvandeheterogeniteitkwalitatiefbekend
(b.v,verschilingrondsoort).Achterafkandeinvloedvan
kwalitatieveverschillenstatistischwordengecontroleerd.
d.Debedrijfsvoeringrichtzichophetkennenvanrelaties
tussenproductiemiddelenenproduct.Hetzijndezerelaties
• diemoetenwordengekwantificeerd.
e.Eenrelatietussenvariabelenkanmenslechtskwantificeren
indienvandebetreffendevariabelenmeerderewaardenvoorhandenzijn,
f.Hetuniversummoetduszodanigwordengeformuleerd,dater
variatiemogelijkheidoverblijft,Inhetalgemeenkanworden
gezegd,dateenkwantificeringdesterendabeleris,naarmate
zebetrekkingheeftopeengroteruniversum.
g.lelatiestussenweinigvariabelenzijnvaakobjectvantochnischonderzoek,b.v,derelatietussenN-bemastingengrasgroei.Debedrijfseconomieheefttemakenmetrelaties
tussenveelvariabelen,diegelijktijdigvariëren.

W Q M

B.v.derelatietussenB~bomestingennetto--oversGhotis
slechtsteanalyserenalsmenalleMjkomstigheden(grasgroei,
grasoogst,melkproductie,arbeidsverbruik)medeinhet
onderzoekbetrekt.
h.Eensamenhangtussentweevariabelenkanwordenbestudeerd
dooroengrafiek,ofeenrégressielijn.
1«Eencomplexvansamenhangentussentelkenstweevariabelen
kanwordengeanalyseerddoordepolyfactoranalyse.
j.Indienhetsamenhangenbetrefttusson é6n afhankelijke
variabeleentelkenseenandere(onafhankelijke)variabele,
dankangebruikwordengemaaktvandemultipele regressieanalyse.
k,,Eencomplexvanregressiesamenhangen kanwordenaangevat
beteconometrischemethoden.
1»Eénsamenhangtussendrievariabelenkanwordenbestudeerd
ineenruimtelijkmodel,ofdoorfactoranalyse.
m.Eénsamenhangtussenmeerdandrievariabelen kanwaarschijnlijkalleenwordenbestudeerddoorfactoranalyse.
n.Eencomplexvansamenhangentussenmeerderevariabelenkan
eveneensv/ordenbestudeerddoorfactoranalyse.
Defactoranalyseiswaarschijnlijkdebestebasisvoorde
onderkbedoeldeeconometrischemethoden.
Eensamenhangtussenmeerderevariabelenkanvaakworden
gereduceerdtoteensamenhangtussentweevariabelendoor
hetdefinierenvannieuwekengetallen.Ditkaneengrote
vereenvoudigingzijnvoorhetdenkenvanboerenonderzoeker.
q..Debelangrijkstesamenhangentussentwee/zijnaeproductiefunctieendesubstitutiefunctie.
lieBeschrijvingvaneenuniversum.
a.Wanneerhetonderzoekgeheelgeluktiskanmenhetuniversum
compleetbeschrijven.
b.Zo'nbeschrijvingbestaatindeeersteplaatsuiteenlijst
vanbelangrijkekwantitatieveenkwalitatievekenmerken.
o.Vaniederkenmerkwordteenfrequentieverdelinggegevenofeen
anderekwalitatievebeschrijving.
d.U l erelatieswordenophandigewijzevastgelegd..
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-9e,Alsoontrôleopdevolledigheidkanmenuit déverkregen gegevens
eentypebedrijf opbouwen.Iedereeigenschapdiemenaanhet
typebedrijf toekentmoetlogisch gefundeerdzijn.
f.Bijhetopbouwenvaneentypebedrijf zalmen somsgebruikmoeten
makenvandeelbegrotingen,waarop inhoofdstuk12naderwordt
ingegaan.
11eTyperingvaneenbedrijf.
a.Eenbedrijfmoetoptweeerleiwijzewordenbeschreven.Voor
'debedrijfsvergelijking moeten debedrijfsgegevens in'
apriori gekozenwoordenenkengetallenwordenvastgelegd;
•nàdebedrijfsvergelijking moethet bedrijfworden getypeerd
aandehandvandegevonden relaties enproductie-omstandigheden.
b.Niet alle economische gegevensaangaande deboerbehoren tot
dedocumentatie vanhetbedrijf.Aandelenindespoorwegen
kunnenb.v.buitenbeschouwingworden gelatenzolangde
bedrijfsfinanciering geenmoeilijkhedengeeft.
c.Debijzonderheden,dieinvloedkunnenhebbenophetbedrijfsgebeuren,dienentewordenwaargenomen.B.v. inhetOldambt
hebbenaandelen ineenstrocartonfabriekinvloedophet
bouwplan.Zulke aandelenbehorentothetbedrijf,niettot
hetprivaatbezit vandeboer,
d.Na debedrijfsvergelijkingkandeplaatsvaneenbedrijf
inhetuniversumwordenweergegeven doorrangsohikkingvan
debedrijvenvolgens eenbelangrijk gezichtspunt of'door
vergelijkingmoteennorm.
e.Ingeval men zichbaseertop eenvariabelekanmenverge—
lijkenmetb.v.hetgemiddeldeofhettypebedrijf.
f« Ingeval'menzichbaseert optweevariabelenkanmendo
positievanhetbedrijfbepalendoorgrafieken.Hierbijkan
menlettenopdeafstand tusseneenbepaaldpunt eneen
lijn,menkan ooklettenopdeliggingvanhetvoetpunt_oj>
delijn.
g.Ingevalmenzichbaseertopmeervariabelenkrijgt mende
scherpstetypering doorfactoranalyse.Dezetyperingwordt
gegevenindevormvanenigerangsohikkingen. .
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-10h.Gevondenverschillentussen"'de"bedrijvenkunnenuiteenlopende
oorzakenhebben.
IeHetkangebeuren,datbepaaldealternatievenbij'ben
gegevenprijsverhoudingevenaantrekkelijkzijn»Indit
gevalmoetwordennagegaanhoedekeuzedoor'verandering
indeprijzenwordtbeïnvloed.
2eHetkanzijn,datoreenmerkbareinvloedisvandeuiteenlopendeproductie—omstandigheden.Dezeriootennaderworden
beschreven,
3©Hetkanäßijn,dattoevalligeomstandigheden oengrote
invloedh&dden,b.v.veeziekteofgeluimethetweer.
Dezemoetenzomogelijkindedocumentatiewordenopgenomen,kwantitatief.
4eHetkanzijn,datdedooumontatieonvolledigis,b.v.
voederverbruikperdier.Ditmoetwordenverbeterdvolgens
gevondenbelangrijkheid.
5sHetkanzijn,datsommigebedrijfsplannenonjuistgekozen
waren.Ditiseenredentotvoorlichting.
i.Wanneermendekwantitatievetyperingheoftveiwerkt-en
verklaard,kanmenovergaantoteentyperinginverhaaltrant
waarinkwantitatieveenkwalitatievebijzonderhedenworden
opgenomen. • •

•

12eHetopbouwenvaneenbedrijfsplan.
a.Indienallerelatiesbinnenhetuniversumbekendzijn,kan
hetgunstigstebedrijfsplanvooriederbodrijfwordenberekend«
b.Indiendevariabelencontinuveranderlijkzijn,ishier
sprak©vaneenoptimumprobleem,oplosbaardoordifferentiaalrekening.
o,Demeestevariabelenveranderendiscontinu,mendenkeaan
peroeelsgrootteentrekkrachtvoorziening.Hierzalmeneerst
viadifferentiaalrekeninghetoptimummoetenzoeken.Daarro
moet'mendegevondenuitkomstennaarbovenennaarbeneden
afrondentottoelaatbarewaarden.Voordegevondenwaarden
moetendeelbegrotingenwordenopgesteld.
13«Hetcontrolerenvanhetgevondenresultaat,
a,Inprincipekanmeneenl,type"bedrijfopbouwenvooriedere
oombinatievanproductie-omstandigheden,zoalsdieinhet
universumvoorkomen.Omdatmenhetwoordtypebedxijfbeterkan
reserverenvooreenbedrijfdathetgemiddeldebenadert,
willenwedezeberekeningGunbodrijfanormnoemen.
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b.Indiendebedrijfsnormwordtberekendvoorhetkomende
jaar,spreektmenvaneenbegroting;
o.Ineennacalculatievergelijktmendebedrijfsnormvoorhet
voorafgaandejaarmetdefeitelijkegangvanzaken.
Ongetwijfeldzijnerverschillen tussendeempirische
gegevensendezebedrijfsnorm.Dezeverschillenkunnen
tweeërleioorzaakhebben,
d.Indeeersteplaatskanwordengedaohtaaneenbijzonder
geslaagdeofslechtebedrijfsvoering.
e.Brkanookwordengedachtaanleemtenindetheorie,
f»Degroottevandeafwijkingenlaatzichvastleggendoor,
dekwadraatsommenvandeverschillen,gedeelddoorde
kwadraatsomvandeoorspronkelijkegegevens,delaatsten
gemetenvanafhungemiddelde.Eencorrectievoorvrijheidsgradenisgewenst.
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