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Overdebeïnvloedingvandekostprijzen endebedrijf8ultkomstendoorde proottevan debedrijven.
Algemeen»
Vaakmeen iktekunnen opmerken,datmen,sprekende overdeinvlo.edvandebedrijfsgrootte opdekostprijs,zichnietbeperkt tot
ditvraagstuk,maarmeestal ookandereproblemen indebeoordelingbetrekt.Lï.i,leidt"ditinde.meestegevallentotonzuivere redeneringen,
omwelke redenikwilbeginnenmet op temerkendathetnodig istekomen toteenafzonderlijkebehandelingvandevraagstukiconwelke samen
hangenmetde invloedvandebedrijfsgrootte opdekostprijs enerzijds
enopdebedrijfs-resultatenanderssijds.
Allereerst echter enkeleopmerkingenvooraf.
Indeeersteplaatswilikerdanopwijzen,datdekostprijzen
wordenberekenduitgaandevaneenserieveronderstellingen,waarvan,
meen ik,debalangrijkste.is,datdeaangewende arbeidvandoboer
endegezinsleden dezelfdewaardevertegenwoordigt alsde-arbeidvan
betaalde arbeidskrachten.Ikhoophierna tekunnenaantonenwaarom
hetvanbelang isdergelijkeveronderstellingenniet tevergeten.
Indetweedeplaatsmoet eropv/ordengelet,datmenbijdebeoordelingvandebedrijfsuitkomstenverschillendemaatstavenkankiezen,
b.v,netto-overschot ofarbeidsinkomen,waarbijveronderstellingen alsbovenbedoeld eveneens inhet gedingzijn,enwaarmedemendusookrekeningmoethouden,maarwaarbijmennooituithet oogmag verliezen,dat
dezemaatstavenalleenworden gehanteerd omonderlingevergelijkingvan
debedrijvenmogelijk temaken.Y/ilmennagaanwatde reactiesvande
boerenzullenzijnopbepaaldemaatregelen,dandientmentebedenken,
datvoordeboer slechts éénmaatstaf geldt,enwelhet inkomendat hij
voor.zijngezinuithetbedrijfalsgeheel zalwetentebehalen.Hijzal
dit inkomennietperhabeoordelen,maaralleen inzijntotaliteit.De
omrekeningperha geschiedtalleenomvergelijkingtussenbedrijvenvan
verschillende groottemogelijk temaken,enwijwetennuwel,datdeze
uitdrukkingperhadevergelijkingbaarheid slechts ingebrekkigemate
mogelijkmaakt.
Dathetnodigisdezezakengoed te scheidenkanb.v,blijkenuit
eenbehandelingvandezestof inOnsPlatteland,waardeschrijverzegt,
datnognooit isbewezen,datkleinebedrijvenmethogere kostprijzen
moetenwerkendangroterebedrijven.Ineenlaterartikel zegtdezelfde
schrijver sprekende overhetzelfde onderwerpt "Zoalsmenweet.bestaat
ereensoortgeloof,datdekleinebedrijvenslechtereuitkomstenpet
hahebbendangroterebedrijven".Zowel inhet eneopzichtalsinhet
anderelooptdeschrijver,het gevaardoor eenonjuiste probleemstelling
deplankmiste slaan,ende inlruktewekkenniet tewetenover welke
zakenhijeigenlijk schrijft.
Eenanderpuntwaarop ikmetnadruk deaandachtwilvestigen is.dit,datmenbijbeleidsvraagstukkentemakenkanhebbonmetverschillendemaatstavenalnaargelangdevraagstelling.Men zalmijkunnentegenwerpen,datditnogal logisch is.Dit isinderdaad zo,maar ikwil
dantochopmerkende indruk tehebbon,datmenook inditopzichtdo
zaakwel eensdoor elkaarhaalt.
Voorhetprijsbeleid ishetnatuurlijknodjgalleen tewerkenmet
dekostprijzen.Tenminstewanneer"montoteenzekereprijsstellingv/il
komen opbasisvandokostprijzen.
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Bijandere"beleidsvragen,b.v.debeoordelingvandevraagof
ersaneringvankleinebedrijvendienttogeschiedenonbijwelkeoppervlaktemenzoumoetenbeginnen,isdeuitkomstvandebedrijvende
enig bruikbaremaatstaf,endannietporha,,.maarvoorhetbedrijf
alsgeheel.
Tenslotte'moetnogwordengewezenopdefactorbedrijfsleiding»
Natuurlijkheeftdekwaliteitvandebedrijfsleidinginvloedopde
kostprijzenendobedrijfsuitkomstenvandobedrijven.Wanneermennu
bedrijvenvanverschillendegroottegaatvergelijken,dientmener
duszekervantezijn,datdobedrijfsleidinggemiddeldvandezelfde
kwaliteit isopdebedrijvenwelkeindevergelijkingzijnbetrokken.
Mendientditzooptevatten,datdobedrijfsleiderserindezelfde
mateinmoetenzijngeslaagdtotgoederesultatentekomen,deomstandighedenwaarondergeboerdmoestv/ordeninaanmerkingnomond.Dit
laatsteiszeerbelangrijk.Ditbetekent immers,datdekleinebedrijveneenandere.vormvanbedrijfsvoeringmoetenhebbendandegrotere.
Hetzouimmerswelvreemdzijn,indienoenbelangrijkefactoralsde
groottevanhetbedrijfis, goen invloedzouhebbenopdevormvanbedrijfsvoering,
Indepractijkzienwijdezeverschillendanookweloptreden.In
hetalgemeenkanwordengezegd,datkleinebedrijveneenveelintensievereproduktieperoppervlakte-eenheidhebbendangroterebodrijven.
Ditlijktintegenspraakmetdeuitspraakdiemenookweleenskanhoren,datkleinebedrijvenverkleindecopiënzijnvangrote.Ditlaatste
magwaarzijnnaarhetuiterlijk,inv/erkclijkheidwijzenonzecijfers
weluit,datdeproduktieopdekleinerebedrijvenporoppervlakteeenheidveelintensieveris.Opbrongstenenkostenliggenerperha
veelhogerdanopdegroterebedrijven,
Inditverband ishetwaardoptemorkon,datdelandbouwin
sterkematetemakenheeftmetdewetvandeniet-proportionelokosten.Ditbetekent,datwanneererperopporvlakto-oenheidmeerkostenwordengemaaktmenmagverwachtendatdekostenporeonheid-produktopdekleinebedrijvenhogerzullenliggendanopdegrotebedrijven.Tenminste,wanneerdekwaliteitvandobedrijfsleidingin
beidegevallendezelfdeis,Invelegevallenkannietwordenaangetoond,
datdekostprijsopkleinebedrijveninderdaadhogerligt,waaruitm.i.
kanwordengeconcludeerd,datindezegevallendebedrijfsleidingopdo
kleinerebedrijvenwelkeinhetonderzoekzijnbetrokken,beterisgeweestdandebedrijfsleidingop'degroterebedrijven.Ikkomhieronder
nognaderopdezekwestieterug.
Hetmotenvandebedrijfsgrootte.
Inhetalgemeendenktmenbijbedrijfsgrootteinopporvlakteeenheden.Mendruktdegroottevandebedrijvenechterookweluit
naardehoeveelheidarbeidofgeïnvesteerdkapitaal,alnaargelang
hetdoelwatmenzichhierbijvoorogenstelt.
Wanneerikhieronderspreekoverbedrijfsgroottedenkikaando
oppervlaktebijderundveehouderijendoakkerbouw.T.a.v.devarkens
endekippenhouderijmeenikdatdobedrijfsgroottemootwordenuitgedruktnaarhotaantaldierendatgemiddeldophetbedrijfaanwezigis,
V/ilmenhethelebedrijfsamenvatten,dankanmenwellichthetbestekijkennaardearbeidsbehoefte.
Ikzalhierondernietspeciaal sprekenoverSenvandezobedrijfsvormenmaarmeeroverdolandbouwinhetalgemoon.Dolozerzijechter
gewaarschuwddatikhetwoordbedrijfsgrootteverschillenddenkteinterpreterenalnaargelangdovormvanlandbouwwaarovermenspreekt.Hierbijhebikdusdozojuistgenoemdealgemenerichtlijneninhethoofd.
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Dekostprijsonda"bedrijf
sgrootte.
Dokostprijs-verschillentussendokleinogcmongdo"bedrijvenop
zandgrondondogrotorewoidebedrijventonenwolaandatdebodrijfsgrootteoennadeligeinvloedmoethebbenopdokostprijs.Hoodeze
invloedpreciesverlooptbijdoverschillendebedrijfsgrootte-klaseon
isniettozeggon.Uithetaanwezigocijfermateriaalishierovor goen
conclusietetrokken,omdatdeinvloedvandobodrijfsgrootteende
kwaliteitvandegrondenwellichtnogandorefactorendoorelkaarwerken.Erisgeprobeerdinenkelegroepenweidebodrijvenwaarbijdokwaliteitvan.dogrondzoveelmogelijkgelijkis,natogaanhoedezeinvloedvorloopt.DoHeerHammingishiormodobezig,eriverschillende
anderemensenhebbenditvoorhetookroedsonderzocht,maarhetresultaatistothedennietzo,datdoconclusiesgemakkelijktotrekkenzijn.'Hierbovonhebikroodsgezegd,datindienditondorzooktot
doconclusie.zouleidendatdebeirijfsgrootto goen invloedopdekostprijszouhebben,'heteerderzozalzijn,datdokwaliteitvandobedrijfsleidingoensterkstorendeinvloedophetcijfermateriaalheeft
gehad.
'
Immersdeinvloedvandebcdrijfsgroottomooter.zijn.Uithet aanwezigecijfermateriaal isditlang3dowegdorredeneringookwol
afteleiden.
Bezienwijhetnetto-overschotperha,datbijdezelfdeveronderstellingenis'berekendalsdekostprijs,danblijkterweinigverschil
tussengroteenkleinebedrijventebestaan.Inderegelishetnettooverschotopdokleinobodrijvenietslagerdanopdegrote.Zeerdui-"
delijkblijktechtordatdeproduktieopdekleinebedrijven(inkggometen)-veelhogerligtperhadr.nopdegrotebedrijven.DeopÏÏrengsïTSrïjsperkgzalinhetalgemeenweinigverschiluitmaken.Hieruitkan'
geen andereconclusiewordengetrokken,dandatdekostprijsopdekleinebedrijvenhogerisgeweestdanopdsgroterebedrijven.Anderszou
dewinstperhàopdekleinebedrijvenveelhogermoetenzijngeweest•'
danopdegroterebedrijven.(Wellichtligtdozaaknietinallogroepenvanbedrijvenzoalsikhierhebaangegovon.Hotzalnodigzijndit:
naderaanhetcijfermateriaalteverifiëren.Watikhiergezegdhebis
eenalgemonoindruk).
"
Afgezienvandostorendeinvloedvandobedrijfsleidingonandere
factorenzalhottochzeermoeilijkzijnexactaante gevon hoedeinvloodvandebedrijfsgrootteopdokostprijsvorlooptbijverschillende
bodrijfsgrootte.
Domoeilijkheidhierbijis,datwijnietbeschikkenovervoldoende
bedrijvenomd^zeterangschikkennaaroplopendebodrijfsgrootte,waarbijerb.v.inelkegrootte-klassevan2havoldoendebedrijvenzijnom
ereenvoldoendbetrouwbaargemiddeldeuitteberekenen.Voor"een"enkel
gebiedzouditnogkunnonwordengeprobeerd,maarindemoestegobieden
isditonmogelijk.Hetisalleenmogelijkvoorvrijgrotegrootto-klassen
ietst0zeggen,maarditbetekenttevens,dateendergelijkoordeelniet
andersdanglobaalkanzijn,zoalsikditb.v.hiorvoorhebgedaant.a.v.
netto-overschotonkostprijs.
Demoeilijkhedenbijdowiskundigeverwerkingvanhetbestaande
materiaalkunnenwellichtwordenondervangendoorhetopstellenvan
begrotingenbijverschillondogrooto-klassei^DoHeerBornishier
thansmeebezig.
Dobedrijfsuitkomstonendobcdrijfsgrootto.
Devraaghoehetinkomenvandoboerverlooptbijoplopondobodrijfsgroottekanzoerkortwordenbeantwoord.Ditinkomenzalgroter
wordenbijgroterwordendebodrijfsgrootte,indiendeprijzenzodanig
zijn,daterbovendokosten,zonderdoarbeidvandeboer,nogeen
zekerewinstresulteert«Iseroenverlies,danzalhotinkomenvande
boerkleinerwordennaarmatehotbodrijfgroterwordt,
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Inhetalgemeenkanookwordengezegd,dat dozelaatsto situatio
zichnietblijvendkanvoordoen.Immers indatgeval zullendegrotere"
hoeren ertoeovergaanhunbedrijftoverkleinen.Zijzulleninditgeval althansgeenarboidersaanhetwerk zotten,omdat zijimmersopdeze
arlcidersbijzulkolageprijzenverlieszullen leiden.Er zaldusin
iedergeval eenextensiveringoptredenwelke eropdonduurongotwijfold
toezalloidon,datdoprijzenweer aantrekkon,waardoor do situatiov/oer
zozalworden,datdo grotereboerenweerwinstmaken,waarnahun inkomen
weer zal toenemennaarmatehetbedrijf groterwordt.
Inhotalgemeenmoenikdus,datwijniet zullenkunnen sprokenvan
eenoptimalebodrijfsgrootte,maarwelvan eenminimumbedrijfsgrootte,
waarbij'nog"oen"redelijk"Inkomenkanwordon gehaald.
Deveronderstellingenwaarbijdokostprijsenhotnotto-overschot
wordenberekend.
Hiervoor isreedsopgemerkt dathetvanbelangisinhet ookte
houden,datdekostprijs enookhotnotto-overschotwordenberekend,
aannemende,datdearbeidvandeboerende gezinsledendezelfdewaardovertogenwoordigonalsdebetaalde arbeid.Ditbehoeft langnietaltijdhet gevaltezijn-.Opbedrijvenv/aardoarbeid betrekkelijk overvloedigaanwezig is,kan inhet algemeen gelden,datdewaardovandeze
niet-botaaldearbeid geringer isdandov/elbetaaldearbeid.Deboerzal
motdezearbeid andershandelen danv/annoerhijelkuurarbeid zox moeten
betalen tegenhotgeldendeuurloon.Dobedrijfsresultatenendebedrijfsorganisatie staannatuurlijk onder invloedvandezowaardering.Wanneer
wijdezoniet-botaaldoarbeidwaardorentegeneenhogerewaard*dando
boorditheeft gedaan,zullenwijooktotandereuitkomstenkomendan
volgonswölkedoboerheeft gereageerd.
Hetzelfde geldt ook inhet omgekeerde geval.Opbedrijvenwaarde
arbeid zeer schaars is,onopvelewoidebedrijven isdit tegenwoordig
het geval,zal doboormot zijn eigenarbeid zeerveel presteren.Niet
alleen zaldezeboermeerurenmakendandebetaalde arbeidermagmaken
volgenshetarbeidscontract,maarhijzal invele gevallenookporuur
meerpresterendandebetaalde arbeider.Inzulke gevallenzoudenwijde
arbeidvandeboor eigenlijk peruurhogermoetenwaarderendandoarbeidvandobetaaldearbeider.
Bijvergelijkingvankleine engrotebedrijvenheeftmenbedrijven
indevergelijkingbetrokken,waarvanhet zekerisdatdozebedrijven ton
aanzienvandearbeidvandoboerende gezinsleden inoenverschillende
positieverkeren.Inhet algemeenmeon iktekunnen stellen,datdoarbeid
vandeboeronde gezinsledenopdokleinebedrijvenmisschienwel tehoog
wordt gewaardeerd, terwijl dezoarboid opdegroterebodrijvenmisschien
wel telaagwordt gewaardeerd,Iniedergevalmoet errekeningmeowordon•
gehouden,datdomogelijkheidvan een systematische foutaanwezigis.Ton- \
minstewanneermenuitdezeberekeningwil nagaanhoedeboerenopbepaalde
maatregelenzullenreageren,of indienmenuitonzebedrijfsuitkomstenbe- \
paaldoverschijnselenwilverklaren.
Bijdebeoordelingvanhet cijfermateriaal moetmenhiermede rekening
houden.Ikkan inhet algemeenniet zeggenopwelkewijzomenditzoumoetendoen.Ditzalvan geval totgevalmoetenv/ordenbeoordeeld.
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