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1.

Inleiding

Viaene geeft een systematische engrondige analysevande factoren
die thansdeplaatsvanhetgezinsbedrijf alsonderdeel vanagribusinesscomplexen beïnvloeden:deconcentratie indedistributie,de stagnerende
consumentenvraag, biotechnologische ontwikkelingen enwijzigingen inhet
Gemeenschappe1ijkLandbouwbeleid.
De specialisatie van landbouwbedrijven heeftvolgensViaene dekwetsbaarheid vandebedrijvenvergroot enwerkt diversificatievan landbouwondernemingen indehand.Dit laatstevergroot de belangentegenstellingen
tussen landbouwondernemingen.
Viaeneverwacht alsgevolg vandeuitbouwvanhet agribusinesscomplex
een afnemendemarge enminder beslissingsmacht voor landbouwproducenten.
Hij schetst eenhelder beeld vandeontwikkelingen inagribusinesscomplexendie belangrijke gevolgen hebbenvoorhetgezinsbedrijf inde landbouw.Zijnbetoog roept devolgendevragenop:
kanmeer inzichtwordenverkregen indewijzewaarop agrarischegezinsbedrijven reageren opbepaalde ontwikkelingen inagribusinesscomplexen?
leidendegesignaleerde ontwikkelingen inagribusiness-complexen altijd totvermindering vanmarge enbeslissingsmacht van landbouwproducenten?
Inrelatie tot beidevragenwil ikenkelepuntennaarvoren brengen
alsaanvulling opde interessante beschouwing vanViaene.
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2.

Reactiesvanagrarische gezinsbedrijven opontwikkelingen inagribusiness-coroplexenenhungevolgenvoorde beslissingsmacht van landbouwers

Ce economischemogelijkheden vanhet agrarischgezinsbedrijf zullen
moetenworden beoordeeld inhet licht vande functiedie dit bedrijfvervult (kanvervullen) ineenagribusiness-complex. Eenconcretisering van
dit uitgangspunt inpraktijksituaties vereist antwoorden opdevolgende
vragen:
welke functies zaleenagribusiness-complex, daarin begrepenhet
agrarischgezinsbedrijf,moetenvervullen omhetgekozen marktsegment
met Produkten endienstenvanhoogwaardige kwaliteit tegenconcurrerende prijzen te bedienen?
welke functies kunnenhierbij het best doorhet agrarischgezinsbedrijfworden vervuld?
welke relaties zullen tussenhet agrarischgezinsbedrijf endeoverigeondernemingen van eenagribusiness-complex ontstaan omdefunctie-vervulling van het totaal te optimaliseren?
Hoewel het antwoord opdezevragen vangeval tot geval specifiekonderzoekvereist, lijken indit kaderdevolgende algemene stellingengewettigd.

2.1 Marktgerichtheid alsvoorwaarde voor succes indewesterse markten
van landbouwprodukten envoedingsmiddelen maaktmarketing, logistiek
enkwaliteitsbewaking tot zeerbelangrijke functiesvan agribusinesscomplexen

Deze functies kunnen doorgezinsbedrijven slechts inbeperktemate
zelfstandig worden uitgeoefend vanwege deatomistische marktstructuur afboerderij.Zij zullendoorandere ondernemingen inhet agribusiness-complex,zoalsverwerkende industrie engroot-enkleinhandel,wordenvervuld.Het agrarischgezinsbedrijf zaldaarom opdeze punten zijnactiviteitenmoeten afstemmen opdievandeandere ondernemingen inhetagribusiness-complex.
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2.2 De technologlach«vernieuwing vanhetproduktieproces dienodig Isom
alsagribusiness-complex tekunnen concurreren,vereist een innoverende enefficiëntetoeleverende industrie

Het gezinsbedrijf moet daarom steunen optoeleverende ondernemingen
diede capaciteitenhebbenomnieuwe techniekenvoorhet landbouwbedrijf
teontwikkelen.Sekwaliteit vande Infrastructuurvanhet agribusinesscomplex isdanookvangroot belang voorhet functioneren vanhetgezinsbedrijf. Indiverse agribusiness-complexenheeftde landbouwonderneming
zichgespecialiseerd opdeproduktievaneenbeperkt aantal plantaardige/
dierlijke produkten.Met deze specialisatie iseenoverdracht van functies
naarvoorliggende ofopvolgende schakels indebedrijfskolom samengegaan.
Dezeoverdracht vanfunctiesaanandere schakels indebedrijfskolom versterkt de behoefte aan Integratievandebesluitvorming overdeketen.Op
het agrarischgezinsbedrijf groeit het relatief belang vanplanning enbeheervan inkoop,produktie enafzet tenopzichtevande fysieke uitvoering
vanhet produktieproces.De landbouwerwordt indie zinmeer ondernemer.

2.3 Dekrachtvande landbouwonderneming inagribusiness-complexen isafhankelijkvandeverticale enhorizontale concurrentiepositie inde
bedrijfskolom

Het vrtlc**l

concurrentievermogen vande landbouwonderneming wordt

bepaald door:
dematewaarinhet landbouwbedrijf beter instaat isom bepaalde
functies tevervullen danvoorgaande/opvolgendeondernemingen inde
bedrijfskolom,
dematewaarinde functiesdiedoorhet landbouwbedrijfwordenuitgeoefend eenmeercentrale rolvervullen inhetuiteindelijk resultaat
van een agribusiness-complex.
Demachtspositievanhet agrarischgezinsbedrijf isdus afhankelijk
vandematewaarin hetgezinsbedrijf unieke kwaliteiten bezit voorhettotale agribusiness-complex. Specialisatie alszodanig hoeft dan ookgeen
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verzwakking vandemachtspositie van landbouwondernemingen inhetagribusiness-complex tebetekenen.Bij landbouwproduktendie deconsument in
onverwerkte vorm bereiken,zoalsverse tuinbouwprodukten enversvlees,
lijkt de bijdragevanhet landbouwbedrijf kritischervoorhet succesvan
het agribusiness-complex danbij landbouwprodukten die een aanmerkelijke
verwerking ondergaanvoordat zijdeconsument bereiken, zoals tarween
suikerbieten.Ookbij landbouwprodukten die hunwaardevoorde consument
mede ontlenen aandespecifieke produktiewijze,zoalsalternatief geteelde
landbouwprodukten, levert het landbouwbedrijf eenunieke bijdrage aanhet
resultaat vanhet agribusiness-complex.
Het horizontal«

concurrentievermogen vanhet agrarischgezinsbedrijf

tenopzichtevan andere landbouwbedrijven isafhankelijkvan:
demate waarinhetgezinsbedrijf bepaalde functies beterkanvervullendan niet-gezinsbedrijven;
dematewaaringezinsbedrijven hunactiviteiten beterkunnen inpassen
inde totale planning van eenagribusiness-complex dan andere agrarische bedrijfstypen.
Het eerste punt vereist inhet bijzonder eenbekwame engoed gemotiveerde agrarische ondernemer.Het tweedepunt onderstreept nogmaalsde
noodzaakvaneengoede infrastructuur voor afzet en logistiek.

2.4 Terwijl dehorizontale enverticale concurrentieposities deeconomischemogelijkhedenvangezinsbedrijven inagribusiness-complexen bepalen, isdeconcrete actualisering vandezemogelijkheden ookafhankelijkvan:
- voldoende onderhandelingsmacht;
Deze eisonderstreept denoodzaakvancoöperatieve ondernemingen
dienaarkwaliteit endoelmatigheid een leidende rol indemarkt
kunnenvervullen.
- demogelijkheid omopandere agribusiness-complexen overtestappen;
Alternatieve afzetmogelijkhedenenflexibiliteit indebedrijfsvoering versterkendeonderhandelingspositie vande landbouwer.
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