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Samenvatting 

Het voor U liggende rapport is een uitge-

voerde evaluatie van de conjunctuurenquete die het Centraal Plan

bureau (CPB) elk najaar bij ongeveer honderd ondernemingen houdt. 

Het CPB doet wetenschappelijk onderzoek naar de structuur van en 

de ontwikkelingen binnen onze economie. Er worden ramingen gemaakt 

van ontwikkelingen op de korte en middellange termijn en deze 

scenario's laten de effecten van o.a. overheidsrnaatregelen zien 

en ondersteunen daarmee de sociaal-economische beleidsvorming van 

de overheid. De conjunctuurenquete geeft vooral informatie over 

de ontwikkelingen op de korte terrnijn. 

Bij de start van de enquete in 1957 was het vooral de bedoe

ling een beter inzicht te krijgen in de investeringen die door de 

industrie in het komende jaar zouden worden gedaan. Sindsdien is 

de doelstelling verbreed naar een grotere informatievoorziening 

uit het bedrijfsleven en er worden thans vragen gesteld over een 

groat aantal financieel-economische ontwikkelingen binnen het be

drijf, zoals binnen- en buitenlands afzetvolume, personeelsbestand, 

investeringen, orderpositie, winstontwikkeling etc. De enquete 

bestaat uit twee onderdelen: het invullen van een vragenformulier 

door functionarissen van het bedrijf en op een latere datum een 

gesprek tussen een CPB-enqueteur en een of meerdere bedrijfsfunc

tionarissen naar aanleiding van het reeds iugevulde forrnulier. 

Binnen het CPB wordt de informatie die de enquete oplevert 

gebruikt door bedrijfstakafdelingen, die de ontwikkelingen binnen 

een bedrijfstak onderzoeken en door macro-afdelingen, die vanuit 

het macro-economische perspectief werken. Buiten het bureau wordt 

de enquete-informatie alleen ter beschikking gesteld aan de deel

nemende bedrijven en de werkgeversorganisaties NCW en VNO. 

Bij de evaluatie is een onderscheid gemaakt tussen het nut 

van kwantitatieve vragen en het nut van kwalitatieve vragen. 

Kwantitatieve vragen zijn erop gericht cijfermatige informatie te 

verkrijgen over bepaalde ontwikkelingen in het bedrijf; met kwali

tatieve informatie probeert men achtergrondinformatie bij de 

cijfers te krijgen en antwoord te krijgen op het hoe en waarom van 
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de ontwikkelingen. Tot de laatste categorie behoren ook de thema

vragen; dit zijn vragen over belangrijke en actuele ontwikkelingen 

binnen de economie, bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting en automa

tisering. 

\'J'at betreft de kwalitatieve informatie blijkt dat deze het 

best tot zijn recht komt in het gesprek tussen CPB-er en bedrijfs

functionaris(sen). Daarom richtte het onderzoek zich hier vooral 

op de typering van de bedrijfsfunctionarissen in termen van 

bereidwilligheid en vermogen om de vragen te beantwoorden en hun 

functie in het bedrijf. Het onderzoek leverde op dat men in dit 

opzicht meestal niet te klagen heeft; men was doorgaans in de 

bedrijven in staat en bereid antwoord te geven en het betrof 

meestal topfunctionarissen. 

Wat betreft de kwantitatieve informatie richtte het onderzoek 

zich vooral op de voorspelprestaties van ondernemers en CPB. Voor

spellingen van de belangrijkste in de enquete gevraagde grootheden 

zijn vergeleken met de realisaties. Hieruit bleek dat ondernemers 

de ontwikkelingen binnen hun bedrijf slecht voorspellen en het 

CPB de ontwikkelingen in de bedrijfstakken soms slecht, soms rede

lijk, maar zelden goed voorspelt. Een duidelijke bijdrage kan de 

conjunctuurenquete wel leveren bij de investeringen, omdat de 

voorspelling van de investeringen in de industrie met behulp van 

een speciaal voor dit doel op het bureau ontwikkelde methode en 

op basis van gegevens uit de conjunctuurenquete bevredigende resul

taten geeft. 

In de laatste fase van het onderzoek heb ik geprobeerd ener

zijds op grond van de resultaten van de hiervoor genoemde fasen 

anderzijds op grond van gesprekken die ik met de gebruikers heb 

gevoerd, de potentiele en de werkelijke waarde van de enquete, zo

als hij nu functioneert, voor de verschillende gebruikers te be

palen. Mijn beoordeling is dat de potentiele waarde van de enquete 

vooral ligt bij de investeringsvragen en de themavragen. De werke

lijke waarde, vooral bij de themavragen, ligt nog betrekkelijk 

laag, mede vanwege een geringe betrokkenheid van de gebruikers, 

vooral van de kant van van de macro-afdelingen; bij de enquete. Ik 

heb enkele voorstellen gedaan om de themavragen beter uit de verf 
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te laten komen. Het belang van de ramingen van de investeringen in 

de industrie op basis van de conjunctuurenquete wordt n.i. door het 

CPB onderschat. 

De rest van de vragen4 zowel de kwantitatieve als de kwalita

tieve, lijkt mij informatie op te leveren die meer in de m~ge 

ligt van informatie die beschikbaar is uit andere bronnen. Daarom 

heb ik hier een duidelijke uitdunning van de vragenlijst voorge

steld. Bovendien heb ik voorgesteld om een aantal in het rapport 

genoemde redenen het mondelinge karakter van de enquete, ondanks 

het feit dat hierdoor de enquete betrekkelijk kostbaar is, toch te 

handhaven. 
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l. Inleiding 

1.1. Algemeen 

Het Centraal Planbureau (CPB) is een overheidsinstantie die zich 

bezighoudt met wetenschappelijk economisch onderzoek en mede op 

basis daarvan voorspellingen doet over de economische ontwikkeling 

op korte en middellange termijn. Het bureau ondersteunt hiermee 

de sociaal-economische beleidsvorming van de overheid en neemt een 

belangrijke plaats in binnen het onderzoek naar de structuur van 

onze economie. Het CPB houdt jaarlijks een mondelinge conjunctuur

enquete bij ongeveer 100 grate en middelgrote ondernemingen ter 

ondersteuning van bovengenoemde taken. Deze enquete is het onder

werp van mijn onderzoek. 

1 . 2 . Doelstelling van het onderzoek 

In de eerste plaats is het doel van het onderzoek de waarde te 

evalueren die de enquete, zoals hij nu functioneert, voor de ver

schillende gebruikers heeft. Daarbij zullen gebruikers binnen en 

buiten het bureau worden onderscheiden en de doelstellingen worden 

vastgesteld die de enquete t.a.v. deze gebruikers heeft. In de 

tweede plaats beoogt het onderzoek op grand van de voorgaande 

evaluatie wijzigingsvoorstellen te doen om het rendement van de 

enquete te verbeteren. 

1.3. Indeling van het rapport 

De hoofdstukken 2 en 3 zijn inleidende hoofdstukken. Hoofdstuk 2 

geeft enige nadere informatie over het CPB die voor de rest van het 

onderzoek van belang is. Hoofdstuk 3 geeft een inleiding over ont

staan, inhoud en functioneren van de enquete, waarbij ook de ge

bruikers en doelstellingen van de enquete aan de orde komen. 

Hoofdstuk 4 is een analyse van de respons van de bij de enquete be-
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trokken bedrijfsfunctionarissen op de vragen die gesteld worden. 

Enerzijds zal de bereidwilligheid anderzijds het vermogen om de 

vragen te beantwoorden onderzocht worden. Er zal daarbij een onder

scheid worden gemaakt tussen vragen die kwantitatieve en vragen die 

kwalitatieve informatie moeten geven. Hoofdstuk 5 analyseert nader 

de kwantitatieve vragen door de voorspellingen van de ondernemers 

te vergelijken met de realisaties. Ditzelfde is gedaan met de 

voorspellingen van het CPB. De resultaten van de hoofdstukken 4 en 

5 bepalen in belangrijke mate de waarde van de enquete voor de ge

bruikers, die in hoofdstuk 6 aan de orde komt. Hoofdstuk 7 geeft 

de eindconclusies en wijzigingsvoorstellen. 
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2. Het CPB 

2.1. Doelstelling en werkwijze 

De rarningen van toekornstige econornische ontwikkelingen vorrnen 

een van de belangrijkste taken van het CPB. De rarningen kunnen 

betrekking hebben op de korte terrnijn en op de rniddellange 

terrnijn. De korte terrnijnrarningen, waarbij ook de conjunctuur

enquete een rol speelt, vinden jaarlijks hun neerslag in twee 

rapporten: de Macro Econornische Verkenningen (MEV) en het 

Centraal Econornisch Plan (CEP). De MEV kornt uit in september 

tegelijk met de rijksbegroting en geeft een voorspelling van 

de ontwikkelingen in het kornende jaar. De regeringsrnaatregelen, 

voortvloeiend uit de begroting, zijn dan al in de rarningen 

verwerkt. Een uitvoeriger en gedetailleerder beeld van de ont

wikkelingen in het lopende en het afgelopen jaar geeft het 

CEP, waarin ook inforrnatie per bedrijfstak en per regie is op

genornen. Het CEP kornt elk jaar in het voorjaar uit. 

2.2. De organisatiestructuur 

De organisatiestructuur is weergegeven in bijlage 2. Globaal 

kan binnen deze structuur een tweedeling worden gernaakt: een 

gedeelfe (hoofdafdelingen I, II, IV) benaderen de econornie van

uit rnacro-econornisch perspectief, het andere deel (hoofdafdelingen 

III en V) werkt vanuit het perspectief van bedrijfstakken en 

deelsec~oren van de econornie. De afdelingen die tot de eerste 

categorie behoren zullen in het vervolg rnacro-afdelingen worden 

genoernd, die van de tweede categorie bedrijfstakafdelingen. De 

afdelingen worden bernand door wetenschappelijkeen statistische 

rnedewerkers,in aantal varierend van drie tot acht, afhankelijk 

van de ornvang van het takenpakket. 

De mensen van de bedrijfstakafdelingen, in het volgende be

drijfstakspecialisten genoernd, verrichten onderzoek naar de 

ontwikkelingen binnen hun tak en leveren rarningen van hun tak 
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voor het CEP. Zij steunen hierbij zowel op wiskundige (econo

metrische) modellen als op informatie afkomstig van de finan

ciele pers, branche-organisaties en ondernemingen. In tabel 1 

vindt men de bedrijfstakindeling die in dit onderzoek zal worden 

aangehouden met de afdelingen die de betreffende bedrijfstakken 

in hun takenpakket hebben. 

Tahel 1 Bedri.j f.stakken en bedrij fstakafdeling 

Bedrijfstak 

1. Voeding-/en genotmiddelen

industrie 

2. Textiel-/kledingindustrie 

3. Overige industrie, w.o. 

- papier- en grafische ind. 

- hout- en bouwmat. ind .. 

4. Chemische industrie 

5. Aardolie-industrie 

6. Metaalindustrie 

7. Bouwnijverheid 

8. Verkeer/vervoer 

9. Handel 

Bedrijfstakafdeling 

Afd. voedselvoorziening en 

agrarische grondstoffen 

Afd. overige nijverheid 

Afd.·overige nijverheid 

Afd. bouwnijverheid 

Afd. overige nijverheid 

Afd. energie 

Afd. metaalnijverheid 

Afd. Bouwnijverheid 

Afd. verkeer en vervoer 

Afd: diensten 

De afdeling bedrijfstakkenplanning en -analyse coordineert de 

ramingen van de bedrijfstakspecialisten (zie par. 2.3). 

De macro-afdelingen onderzoeken de ontwikkelingen op het 

macro-economische niveau. Onder hoofdafdeling I vallen de af~ · 

afdelingen die zich bezighouden met research (structuuronderzoek, 

modelbouw) en middellange termijnplanning. Hoofdafdeling II 

omvat de afdelingen die ramingen voor de korte termijn leveren 

WEV en CEP) en bepaalde deelaspecten van de macro-ontwikke-

ling onderzoeken. Hoofdafdeling IV geeft tenslotte een onder

bouwing naar sociale en regionale ontwikkelingen. 

In het algemeen steunen de macro-afdelingen sterk op econometrische 

modellen. 
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De organisatie en coordinatie van de conjunctuurenquete 

behoort tot het takenpakket van de coordinator middellange 

termijn. Voor de kwantitatieve verwerking van de enquete

gegevens staat een statistisch medewerker tot zijn beschikking 

(zie verder hoofdstuk 3). 

2.3. Praktijk van de ramingen 

Omdat de conjunctuurenquete informatie levert voor de ramingen 

van het CPB, zal aan de opstelling van die ramingen hier 

nadere aandacht worden besteed. 

De basis van de CPB-ramingen vormen de middelen-bestedingen

confrontaties die voor elke bedrijfstak en macro worden gemaakt. 

Tabel 2 laat zien hoe een dergelijke confrontatie er bij benade

ring uitziet. 

Elke post bestaat uit verschillende onderdelen, bijv. post 

nr. 1 een pakket consumptiegoederen. Van elke post in de confron

tatie wordt de procentuele mutatie van het prognose jaar t.o.v. 

het basisjaar (voorafgaande aan het prognosejaar) geschat. De 

mutaties worden onderscheiden in volume- en prijsmutaties. 

Onder het volume van een post wordt verstaan de gesommeerde 

waarden van de onderdelen van die post, berekend in prijzen van 

het basisjaar. Het zal duidelijk zijn dat de volume- en prijs

mutaties van een post ontstaan door de volume- en prijsmutaties 

van de onderdelen samen te wegen. De geschatte waarde van een 

post in het prognosejaar ontstaat nu door op de waarde in het 

basisjaar eerst de volumemutatie en vervolgens de prijsmutatie 

te zetten. De volgende relaties gelden: 

wb < 1 + 6 v) = Vp 

Vp ( 1 + t:.p) = vJp 

t:.p + t:.v + t:.v.t:.p = t:.w 

waarin: Wb = waarde basisjaar t:.p = procent.prijsmutatie 

Vp = volume prognosejaar t:.v = procent.volumemutatie 

Wp = waarde prognosejaar t:.w = procent.waardemutatie. 
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De bedrijfstakafdelingen maken voor alle bedrijfstakken een 

dergelijke raming, waarna deze door de afdeling bedrijfstak

planning en -analyse tot een macroraming worden geaggregeerd. 

Hierbij zullen soms de afzonderlijke rarningen moeten worden 

veranderd, omdat de geleverde onderlinge leveringen (post 

nr. 5) en de ontvahgen onderlinge leveringen (post nr.22 l van 

de ramingen op elkaar afgestemd moeten worden. Wat tak A 

levert aan tak B, moet bij de confrontatie van A onder post 5 

staan en bij tak B onder post 22. 

Tenslotte wordt deze geaggregeerde raming van de bedrijfs

takafdelingen vergeleken met de macroraming van de macro-af

delingen. Uit het nu volgende onderhandelings- en afstemmings

proces ontstaan de definitieve macro- en bedrijfstakramingen. 



Tabel 2 Middelen-bestedingenconfrontatie van een bedrijfstak 

~ Hiddelen ""d_ 

1. Consurnptie door gezinnen 

2. Consurnptie door overheid 

3. Investeringen door bedrijven 

4. Investeringen door overheid 

5. Geleverde onderlinge leve 

ringen laan andere bedrijfs

takken) 

1+2+3+4+5=6. Binnenlandse bestedingen 

7. Concurrerende invoer 

6-7=8. Binnenlandse afzet 

9. Uitvoer (buitenlandse afzet) 

8+9=10. Totale afzet 

11. Voorraadvorrning 

10+11=12. Bruto produktie 

--------- ---

Bestedingen 
------------- -----------

13. Overig inkornen 

14. Lonen 
----------

13+14=15. Netto toegevoegde waarde tegen 

factorkosten 

16. Afschrijvingen 
-----------------------------

15+16=17. Bruto toegevoegde waarde tegen factor

kosten 

18. Subsidies 

19. Indirecte belastingen 
--- --- ---- ----------

17-18+19=20. Bruto toegevoegde waarde tegen rnarkt

prijzen 

21. Verbruik ingevoerde grondstoffen en 

halffabrikaten 

22. Ontvangen onderlinge leveringen (van 

andere bedrijfstakken) 

20+21+22=23. Bruto produktie 

I 
-.j 

I 
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3. De ~onjunctuurenqu~te 

3.1. Inleiding 

Het enqu~teren van ondernemingen door organisatie zeals het CPB 

vindt in veel westerse landen op grotere schaal plaats dan in 

ons land. In Duitsland is dit terrein zeer gecultiveerd door het 

IFO-instituut in Munchen, wat overigens een organisatie op commer

ciele basis is. 

In 1957 is men binnen het CPB gestart met de conjunctuurenqu~te. 

Het doel was m.b.v. de enqu~te een raming te maken van de inves

teringen in de industrie in het komende jaar. Sindsdien is de 

doelstelling duidelijk verbreed, wat in paragraaf 3.3. nader aan 

de orde zal komen. Het aantal geenqu~teerde ondernemingen bedroeg 86 

en is in de loop der tijd niet veel vergroot (nu ca. 100). Het 

zijn uitsluitend grote of middelgrote ondernemingen, waaronder alle 

grate multinationals. In de loop der tijd is wel het aantal 

vragen sterk uitgebreid, van 10 in 1957 tot ongeveer 80 nu. 

De gevolgde procedure bij de enqu~te is als volgt: elk na

jaar wordt in oktober door het Verbond voor Nederlandse Onder

nemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 

(NCW) een brief naar de betrokken ondernemingen gestuurd waatin 

de enqu~te bij deze bedrijven wordt aanbevolen. Vervolgens 

wordt het enqu~teformulier door het CPB naar de bedrijven opge

stuurd met het verzoek dit in te vullen, voordat enkele weken 

later een gesprek tussen de CPB-enqueteur en een of meerdere 

bedrijfsfunctionarissen plaatsvindt. De enqu~teur maakt zelf 

afspraken voor een gesprek met het betreffende bedrijf
1

. Het 

gesprek dient vooral om nader in te gaan op achtergronden van 

de zaken die in de enqu~te aan de orde worden gesteld. Men 

streeft er naar dat alle bedrijven voor 1 januari zijn bezocht. 

De organisatie en coordinatie van de enqu~te is in handen 

van de coordinator middellange termijn. Hij inventariseert de 

informatiebehoeften die binnen het bureau en bij VNO en NCW 

bestaan en stelt op grond van deze behoefte de vragenlijst samen, 

waarbij wordt getracht de lijst zaveel mogelijk constant te 

houden om de bedrijven niet elk jaar met nieuwe vragen te con

fronteren. Bij de opstelling van de vragen overlegt de coordi

nator met de directie, die uiteindelijk zijn fiat aan de nieuwe 

lijst moet geven. 

1 
Meestal wordt geenqu~teerd door bedrijfstakspecialisten omdat ~ij de belang-
rijkste gebruikers van de enquete zijn. 
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Nadat alle bedrijven z~Jn geenqueteerd en de enqueteurs 

de formulieren bij de coordinator hebben ingeleverd, maakt deze, 

nadat de antwoorden door een statistisch medewerker zijn ver

werkt, een beknopt verslag van de enquete in januari/februari 

en een definitief, uitgebreid verslag later in· het jaar (maart/ 

april) . Beide verslagen worden gestuurdnaar de gebruikers van 

de enquete binnen het bureau, naar de bedrijven die hebben deel

genomen en naar het VNO en NCW .-

3.2. Inhoud van de enquete 

Men kan drie soort vragen in de enquete (zie bijlage 1) onder

scheiden, naar gelang de informatie die de beantwoording van die 

vragen geeft: 

A Kwantitatieve vragen m.b.t. prognoses 

B Kwantitatieve vragen m.b.t. realisaties 

C Kwalitatieve vragen. 

Ad A en B Kwantitatieve vragen 

Tabel 3 geeft een overzicht van de kwantitatieve vragen, behorende 

tot de hardekern van de vragenlijst (vragen die elk jaar gesteld 

worden) . De eerste kolom van de tabel geeft de grootheid waarop 

de vraag betrekking heeft. In de tweede kolom staat het nummer 

van de betreffende vraag in het enqueteformulier. De derde kolom 

geeft aan of een prognose voor het komeride jaar, de realisatie 

van het afgelopen jaar of beide worden gevraagd, terwijl de vierde 

kolom vertelt of die prognose en/of realisatie in procentuele 

mutatie t.o.v. het voorgaande jaar, in niveau of in de vorm van 

een kwalitatief criterium wordt gevraagd. 
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Tabel 3 De kwanti tat.ieve vragen in de enquete 

Vraag 
Grootheid nr. Prognose/realisatie Dimensie 

Binnenlandse afzet 1 prognose en realisatie proc.mut. 
(waarde,prijs en volume) 

Buitenlandse afzet 2 prognose en realisatie proc.mut. 
(waarde,prijs en volume) 

Orderpositie 3 realisatie kwalitat. 

Capaciteit (bezett.graad) 4 realisatie niveau 

Personeelsbestand 5 prognose en realisatie niveau 

Investeringen 6 prognose en realisatie niveau 

Voorraden 7 prognose en realisatie niveau en 

proc.mut. 

Grondstofprijzen 8 prognose en realisatie proc.mut. 

Winst 9 realisatie proc.mut. 

Middellange termijn 10 prognose proc.mut. 

en kwalit. 

De grootheden hebben alleen betrekking op de binnenlandse activi

teiten van de ondernemingen. Indien er bijvoorbeeld gevraagd" 

wordt naar de binnen- en buitenlandse afzet, dan wordt bedoeld 

de afzet voortkomend uit de binnenlandse produktie. 

Hoewel net aantal geenqueteerde ondernemingen gering is, wordt, 

omdat het bijna alleen grote ondernemingen betreft, op bovenstaande 

grootheden toch een relatief grote dekking bereikt. Tabel 4 geeft 

voor de belangrijkste grootheden het dekkingspercentage. Ter 

toelichting: het cijfer 52 bij de binnenlandse afzet van de chemie 

betekent dat de geenqueteerde chemische bedrijven 52% van de 

binnenlandse afzet van de totale chemische sector voor hun reke

ning nemen. 
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Tabel 4 Dekkingspercentages van de enquete voor de belangrijkste 

* grootheden per bedrijfstak 

Binnenl. Tctale Buitenl. Inves-
Bedrijfstak afzet afzet afzet Personeel· teringen 

Voeding/genot 24 24 33 

Textiel/kleding 10 15 12 22 

Papier/karton 30 28 

Grafische ind. 16 13 

Baksteen/glas/ 
aardewerk 18 20 18 

Chemie 52 73 52 82 

Aardolie 60 60 

Metaal 35 55 44 40 

Verkeer/vervoer 15 15 35 

Handel 13 13 6 

* Deze tabel is gebaseerd op basis van cijfers van 1978 

Ad C Kwalitatieve vragen 

Deze vragen worden gesteld om achtergrondinformatie te krijgen 

bij de prognosesen realisaties. Zij hebben betrekking op dezelfde 

grootheden als in tabel 3 zijn aangegeven. Kwalitatieve vragen 

over de binnenlandse afzet zijn bijv. de vragen 1.5 en 1.10. 

Ook worden incidenteel, buiten de harde kern van vragen om, 

vragen gesteld over thema's die belangrijk en actueel worden ge

acht binnen de economische ontwikkeling en waarvan men- denkt dat 

ondernemers aanvullende informatie kunnen leveren. Voorbeelden 

van zulke thema's zijn arbeidstijdverkorting, investeringspremies, 

automatisering. Themavragen in de enquete van 1982 zijn de vragen 

6.18 over de afstoot van kapitaalgoederen en 6.19 en 6.20 over 

speur- en ontwikkelingswerk. Hoewel in de themavragen soms wel 

cijfers worden gevraagd, geven de antwoorden meestal slechts 

kwalitatieve informatie over het onderwerp. 
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Het mondelinge karakter van de enquete is vooral van belang 

voor de overdracht van kwalitatieve informatie. Het is de be

doeling dat naar aanleiding van de vragenlijst zich tussen 

enqueteur en bedrijfsfunctionarissen een gesprek ontwikkelt~ 

waarin wederzijds informatie wordt uitgewisseld over bedrijfs-, 

bedrijfstak- en macro-ontwikkelingen. Men streeft ernaar elk 

jaar dezelfde enqueteur naar een bepaald bedrijf te sturen, 

zodat zich een vertrouwensrelatie tussen enqueteur en bedrijf 

kan ontwikkelen en een vertrouwelijk gesprek gemakkelijker tot 

stand kan komen. 

3.3. Gebruikers 

Toen men in 1957 met de enquete begon, was het belangrijkste 

doel een beter inzicht te krijgcn in het verloop van de 

investeringen in het komende jaar. De achtergrond hiervan is 

- en dat geldt nu nog steeds - dat het capaciteitsblok (arbeid 

en investeringen) door de econometrische modellen tamelijk 

slechts wordt geraamd, zeker in vergelijking met de andere 

grootheden. Bovendien gaat men er van uit dat ondernemers hun 

investeringen, omdat het vaak langlopende projecten betreft, 

met vrij grote zekerheid een jaar vooruit kunnen ramen en dat 

het hier een grootheid betreft die voor ondernemers beter 

beheersbaar, dus voorspelbaar is dan bijv. de afzet. Daarbij 

komt dat de investeringen,sterker nog dan andere grootheden, 

bij de grote bedrijven zijn geconcentreerd en er door de enque

te~steekproef dus een grote dekking wordt bereikt (tegenwoordig 

ongeveer 50% van de industrie). 

In de loop der tijd zijn op verzoek van gebruikers binnen 

en buiten het bureau voortdurend zowel kwantitatieve als kwali

tatieve vragen toegevoegd. Bovendien richtte de enquete zich 

steeds meer op de bedrijfstakafdelingen, omdat de specifieke 

bedrijfsinformatie toch meer van belang is voor de bedrijfstak

specialisten. De organisatie van de enquete,die oorspronkelijk 
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door de macro-afdelingen were gedaan, is op een gegeven ogen

blik ook verplaatst naar de bedrijfstakafdelingen. De enquete 

in zijn huidige vorm heeft de volgende groepen van gebruikers: 

- gebruikers binnen het bureau: bedrijfstakafdelingen 

macro-afdelingen 

- gebruikers buiten het bureau: deelnemende bedrijven 

VNO en NCW. 

Het zwaartepunt binnen deze doelgroepen ligt bij de gebruikers 

binnen het bureau en binnen deze groep bij de bedrijfstak

afdelingen. 

De doelstellingen kunnen nu globaal als volgt worden gefor

muleerd: 

- de bedrijfstakspecialisten inzicht geven in de structuur van 

en de ontwikkelingen binnen hun bedrijfstak, welke informatie 

tevens dient als ondersteuning van de CEP-ramingen 

de macro-afdelingen informatie verschaffen over het capaci~ 

teitsblok: investeringen, personeel en bezettingsgraad. De 

klemtoon ligt hierbij op de investeringen, waar een recht

streekse bijdrage tot de CEP-ramingen wordt verwacht. Boven

dien incidenteel informatie verschaffen d.m.v. themavragen 

- de deelnemende bedrijven informatie geven over de bedrijfstak 

waarin zij opereren en over macro-ontwikkelingen, voorzover 

voor hen van belang 

- VNO en NCW inlichten over de gang van zaken bij de geenqueteerde 

ondernemingen, de toekomstverwachtingen die deze ondernemers 

hebben en hun reacties op de thema's die aan de orde worden ge

steld. 

Omdat de enquete vooral bedoeld is voor de bedrijfstakspecialisten~ 

wordt ernaar gestreefd. vooral hen te laten enqueteren. Op deze 

regel zijn uitzonderingen: bijv. de grote multinationals worden 

door de directie geenqueteerd om tegenover de topfunctionarissen 
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van deze ondernemingen een gelijkwaardig niveau van het plan

bureau te stellen. 

3.4. Statistische verwerking van de enqueteresultaten 

Ik zal mij hier beperken tot de verwerking van de harde kern 

van kwantitatieve vragen, omdat deze elk jaar op dezelfde wijze 

door een statistische medewerker wordt uitgevoerd. In de ver

slagen van de enquete mogen geen gegevens van individuele be

drijven zichtbaar zijn en daarom worden deze gegevens samen

gevat tot bedrijfstak- en macrogegevens. 

Deze sanenvoegingvindt in verschillende graden van verfijning 

plaats: 

A. Een grove methode, zoals bij de voorraden, grondstofprijzen 

en de winsten. Hierbij wordt het percentage bedrijven bepaald 

dat stijgt, daalt en constant blijft op de betreffende groot

heid 

B. Een genuanceerdere methode bij de binnen- en buitenlandse 

afzet, bezettingsgraad en personeel. 

1 Binnen- en buitenlandse afzet 

Deze grootheden worden uitgedrukt in procentuele mutaties. De 

procentuele mutaties van de verschillende bedrijven moeten nu 

voor elke bedrijfstalc en macro worden samengewogen tot een 

cijfer. De juiste samenweging zou zijn met het niveau van de 

afzet, maar dit wordt niet in de enquete gevraagd en is dus 

niet bekend. Daarom wordt gewogen m.b.v. het personeelsbestand 

van de ondernemingen, wat een redelijke benadering is, wanneer 

de arbeidsproduktiviteit van de ondernemingen niet te veel ver

schilt. Deze weging gaat als volgt in zijn werk. In de enquete 

wordt door de bedrijven opgegeven de exportquote (de buiten

landse afzet als percentage van de totale afzet) en het totale 

personeelsbestand. Met behulp van de exportquote splitst men 

het totale personeelsbestand op in een groep personeel inge

schakeld bij de produktie van de binnenlandse afzet (personeel 

binnenland) en een groep voor de produktie van de buitenlandse 

afzet (personeel buitenland). Hierbij wordt gesteld dat 

personeel buitenland 
totaal personeelsbestand = exportquote. 
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De procentuele mutaties van de binnenlandse afzet per bedrijf 

worden nu samengevoegd tot een mutatie per bedrijfstak door te 

wegen met het personeel binnenland 

(met als gewichten: personeel binnenland per bedrijf). 
· personeel binnenland gehele tak 

Vervolgens worden de mutaties per tak sarnengewogen tot een macro

mutatie, eveneens met het personeel binnenland 

(met als gewichten: personeel binnenland per tak~ 
\ personeel binnenland macro 1 

Het personeel binnenland per tak en macro wordt berekend door 

het personeel binnenland van de bedrijven in de enquete per tak 

en macro te somrneren. Eenzelfde procedure wordt uitgevoerd van 

de buitenlandse afzet, waarbij uiteraard met het personeel 

buitenland wordt gewogen. 

2 Bezettingsgraad 

De bezettingsgraden van de afzonderlijke ondernemingen worden 

op soortgelijke wijze als bij de binnen- en buitenlandse afzet 

samengewogen, alleen in dit geval wordt gewogen met het totale 

personeelsbestand 

3 Personeel 

In de enquete worden de niveau's van het personeelsbestand ge

vraagd voor het prognosejaar, het basisjaar en het jaar vooraf

gaande aan het basisjaar. Voor deze drie jaren worden de perso

neelsaantallen per tak en macro gesomrneerd. De procentuele muta

ties worden vervolgens bepaald doo~ de niveau's van opeenvol

gende jaren te vergelijken. 

C. Een zeer verfijnde methode bij de investeringen 

In paragraaf 3.3. is aangeduid waarom er in de enquete bijzonder 

belang wordt gehecht aan de investeringen en waarom er op dit 

punt grotere mogelijkheden liggen dat bij de andere grootheden. 

Daarom verwachtte men dat wat betreft de investeringen de enquete 

wellicht goede ramingen zou kunnen opleveren voor de afzonderlij

ke bedrijfstakken als geheel of voor het macrobeeld. Dit is de 

reden dat men binnen het bureau een aparte methode heeft ont

wikkeld om voor de investeringen tot een zo goed mogelijke 

samenweging van afzonderlijke bedrijfsresultaten te komen. Deze 
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methode is beschreven in appendix l. 

Het is de bedoeling van bovenstaande sarnenwegingen (of 

sornrneringen) de enqueteresultaten in gecornprirneerde vorrn te 

presenteren. Met uitzondering van de investeringen is men er 

daarbij van uitgegaan dat die samengewogen resultaten alleen 

iets zeggen over de steekproef van geenqueteerde ondernerningen 

en geen representativiteit of voorspellende waarde hebben 

voor de gehele populatie van ondernerningen per tak of macro. 

Dit heeft drie redenen: 

- te laag dekkingspercentage van de steekproef. Uit 

eigen berekeningen blijkt dat in sornrnige takken 

tach een redelijk grate dekking wordt bereikt, 

bijv. bij de metaal, maar vooral bij de chernie en 

aardolie (zie tabel 4, par. 3.2) 

- te prirnitieve samenweging (zie boven) van indivi

duele bedrijfsresultaten 

- selectheid van de steekproef. De op bovenstaande 

wijze sarnengewogen resultaten kunnen alleen 

representatief zijn, indien er sprake is van een 

aselecte-steekproef. Dit is echter geenszins het 

geval, orndat men bewust aleen grate ondernerningen 

heeft geenqueteerd om de dekking te maxirnaliseren. 

Behalve deze drie statistische factoren is natuurlijk ook het 

voorspelvermogen van ondernerners van belang: in hoeverre zijn 

zij in staat goede prognoses te geven? Dit punt kornt in hoofd

stuk 5 aan de orde. 
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4. De respons van ondernemers 

Tijdens het bedrijfsgesprek vindt informatie-uitwisseling plaats 

tussen enqueteur en bedrijfsfunctionaris(sen). Het onderwerp 

van dit hoofdstuk is in hoeverre de bedrijfsfunctionarissen 

in staat en bereid zijn de gevraagde informatie te leveren, wat 

voor een belangrijk deel de kwaliteit van de informatie-uitwisse~ 

ling en de waarde van de verstrekte informatie voor de verschillen~ 

de gebruikers bepaalt. De mensen van het bedrijf worden hierbij 

dus als informatieverschaffers en de CPB-mensen als informatie

ontvangers beschouwd. In de praktijk is dit ook de hoofdstroom 

en het komt overeen met de doelstelling dat het CPB de belang

rijkste gebruiker van de enquete is. In hoeverre de enqueteurs 

tijdens het gesprek ook informatie leveren aan het bedrijf komt 

in hoofdstuk 6 aan de orde. In dat hoofdstuk wordt ook de uitein

delijke waarde van de informatie voor de gebruikers geevalueerd. 

De bereidheid en het vermogen van de ondernemers om op de ge~ 

stelde vragen te antwoorden heb ik onderzocht door gesprekken te 

voeren met alle enqueteurs. Er is hierbij een onderscheid gemaakt 

tussen het verstrekken van kwantitatieve en kwalitatieve infor

matie. 

A. Kwantitatieve informatie 

De bereidheid om de cijfers te leveren laat weinig te wensen over. 

Meestal zijn, zoals de bedoeling is, voor het bedrijfsgesprek de 

cijfers al ingevuld en de rest wordt zonder bezwaar tijdens het 

gesprek aangevuld. Uit mijn gesprekken met de enqueteurs komen 

wat betreft het vermogen van de bedrijven om de gevraagde cijfers 

te leveren (geheel afgezien van het feit of men in staat is toe

komstige ontwikkelingen te voorspellen) twee kernproblemen naar 

voren: 

l) ~en is niet gewend met bepaalde grootheden te werken 

of men heeft deze niet goed administratief verwerkt 

2) Het sarnenwegen van de cijfers van een bepaalde groot

heid die betrekking hebben op verschillende produkten 

of kapitaalgoederen tot een kerncijfer. 
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ad 1: 

Hier kunnen zich problemen voordoen met de opsplitsing van de 

waarde van de (binnen- en buitenlandse) afzet in een volume- en 

prijscomponent, zoals op het CPB gebruikelijk is (in par. 2.3 

is deze opsplitsing nader uitgewerkt). Vooral met het begrip 

volume, wat in de CPB praktijk een waarde in prijzen van een 

basisjaar inhoudt, is men in de bedrijven vaak niet gewend te 

werken, laat staan dat er op dit punt administratieve verwerking 

plaatsvindt. Soms wordt volume geassocieerd met gewicht, inhoud 

of aantallen stuks van de produktie, wat bij een gevarieerd 

produktenpakket natuurlijk geheel andere uitkomsten geeft. De 

indruk bestaat derhalve dat de cijfers die betrekking hebben op 

de waarde en prijs van de afzet realistischer zijn dan de volume-

cijfers. Deze laatste kunnen ook berekend worden als restpost, 

omdat onder verwaarlozing van tweede orde-effecten geldt: 

volumemutatie = waardemutatie - prijsmutatie. 

ad 2: 

Elke grootheid in de enquete kan aparte waarden aannemen voor ver

schillende onderdelen, ongeacht of die grootheid betrekking heeft 

op eindprodukten, grondstoffen of kapitaalgoederen. Voor elke 

grootheid in de enquete wordt een kerncijfer gevraagd, zodat de 

afzonderlijke cijfers moeten worden gesommeerd of samengewogen. 

Bij een aantal grootheden die in niveau's worden gevraagd, is 

dit zeer eenvoudig, omdat men kan sommeren (personeel, inves

teringen, voorraden) . Bij andere die in procentuele mutaties wor

den gevraagd, zoals de binnen~ en buitenlandse afzet en de grond

stofprijzen, zal men de afzonderlijke cijfers moeten samenwegen, 

waarbij de cijfers voor elk produkt of grondstof apart een gewicht 

krijgen afhankelijk van de financiele zwaarte van dat produkt of 

die grondstof in het hele pakket. Of dit op een verantwoorde wijze 

gebeurt en aansluit op de CPB-praktijk is voor de meeste enqueteurs 

onduidelijk.Sommige enqueteurs leggen hun gesprekspartners uit wat 

de bedoeling is, m~ar dit wordt niet als algemene instructie meege

geven en karrt: slechts incidenteel voor. Veel hangt ook af van de administratieve 
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verwerking van de gegevens in het bedrijf. De kwestie als geheel 

blijft echter onduidelijk; het enige dat met redelijke zekerheid 

gezegd kan worden is dat men bij de grote multinationals, vanwege 

initiatieven van de enqueteurs en een uitgebreider administratief 

apparaat, meer inspanning doet om tot goed samengestelde cijfers 

te komen dan bij andere, kleinere bedrijven. 

B. Kwalitatieve vragen 

Ik heb de enqueteurs (ongeveer 30 in getal) gevraagd een beoordeling 

van hun gesprekspartners te geven op een viertal punten, die van be

land zijn bij de verstrekking van kwalitatieve inforrnatie: 

l. Bereidwilligheid 

Wat is de bereidwilligheid van de bedrijfsfunctionarissen om 

de enqueteurs de gevraagde informatie te leveren en met hen een 

gesprek aan te gaan, ook buiten de vragenlijst om, over bepaal~P 

ontwikkelingen binnen het bedrijf en de bedrijfstak in het af

gelopen jaar, het komende jaar en over de middellange termijn? 

De enqueteurs is gevraagd hun gesprekspartners op dit criterium 

in te schalen als hoog, redelijk of laag. 

2. De functie van de bedrijfsfunctionarissen 

Ik heb de functies ingedeeld in 4 groepen: 

- directie : bijv. algemeen directeur of lid van de raad van 

bestuur 

- hoge staf 

- lage staf 

bijv. financiele- en/of economische directeuren 

bijv. ondergeschikten van de hoge staf of con-

trollers 

adrninistratief niveau bijv. hoofd van de adrninistratie. 

3. De kennis van de bedrijfsfunctionarissen 

Onder dit criterium wordt verstaan het vermogen om de vragen te 

beantwoorden en het gesprek op zodanig hoog niveau te voeren 

dat de kwalitatieve informatie goed tot zijn recht komt. De 

kennis hoeft niet bepaald te worden door de functie. Men kan een 

hoge functie binnen het bedrijf hebben, maar om wat voor reden 

dan ook niet in staat zijn de vragen voldoende te beantwoorden. 
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Andersom wordt soms ervaren dat mensen van adrninistratief 

niveau een goed inzicht hebben, niet alleen in de cijfers, maar 

ook in de achtergronden van het bedrijfs- en bedrijfstakgebeuren. 

In het algemeen bestaat er natuurlijk wel een grate positieve 

correlatie tussen functie en kennis. Er is, zoals bij de bereid

willigheid, gevraagd in te schalen als hoog, redelijk of laag. 

4. Verloop van het niveau 

De ervaring van sornrnige enqueteurs is dat men, wanneer men het 

bedrijf voor het eerst enqueteert, een hoog niveau aantreft, 

maar dat men later geconfronteerd wordt met andere personen 

waarbij een niveaudaling optreedt. Door de vraag naar het verloop 

van het niveau aan alle enqueteurs te stellen is onderzocht 

of er wat dit betreft sprake is van een min of meer algemene 

trend. Er wordt ingeschaald op een constant niveau of een daling 

van het niveau. 

In tabel 5 is een overzicht van de antwoorden op bovengenoemde 

vragen gegeven. De tabel bevat percentages van het totaal aantal 

antwoorden, dat gelijk is aan het aantal geenqueteerde onder

nemingen, dus ongeveer 100. 

Tabel 5 Beoordeling door de enqueteurs van hun gesprekspartners 

in percentages van het totaal aantal beoordelingen (± 100) 

Criterium Schaal Percentage 

hoog 79 

Bereidwilligheid redelijk 13 

laag 8 

Kennis hoog 73 

redelijk 19 

laag 8 

directie 40 

Functie 
hoge staf 34 

lage staf 22 

adrninistratief 4 

constant 90 
Verloop niveau 

gedaald 10 
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Uit de tabel blijkt dat er i.h.a. sprake is van goede contacten 

met de bedrijven. Men is bereid en in staat de gevraagde informatie 

te leveren en er wordt meestal gesproken met topfunctionarissen 

van de ondernemingen. Het verloop van het niveau blijkt incidenteel 

te zijn en niet trendrnatig. 

Tenslotte enige opmerkingen over de respons op de themavragen. 

Uit mijn gesprekken met de enqueteurs en inspectie van de ingevulde 

enqueteformulieren van dit jaar en vorige jaren blijkt dat men veel 

moeite heeft de themavragen te beantwoorden. Een van de redenen 

hiervan is dat de manier waarop men de economie benadert en de ·~ 

terminologie die men gebruikt bij het CPB anders is dan bij de 

ondernemers. Het CPB zal zijn informatiebehoefte dus goed moeten 

vertalen voor de ondernemers, wat hoge eisen stelt aan de opstelling 

van de vragen en de begeleiding van de enqueteurs. Bovendien graven 

de themavragen vaak veel dieper dan de overige vragen, zodat in 

het korte tijdsbestek van een enquete geen voldoende beantwoording 

kan plaatsvinden. Naarmate de vragen gedetailleerder en specifieke1 

zijn, zal de respons beter zijn. Een voorbeeld hiervan is dat in 

de enquete van 1982 de vragen 6.19 en 6.20 over speur- en ontwikke~ 

lingswerk aanzienlijk beter zijn beantwoord dan de veel algemener 

gestelde vraag 6.18 over de afstoot van kapitaalgoederen. 
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5. De voorspelprestaties van ondernemers en CPB 

5.1. Inleiding 

Het nut van de kwantitatieve prognosevragen wordt in hoofdzaak 

bepaald door de mate van overeenkomst van de prognoses met de reali

saties. Daarnaast kunnen de prognoses ook beschouwd worden als een 

maat voor het optirnisme of pessimisme van de ondernemers, wat op zich

zelf ook belangrijke informatie kan zijn. Dit hoofdstuk houdt zich 

alleen bezig met het eerste punt, dus de vergelijking van prognoses 

met realisaties. Bedrijfsprognoses zijn vergeleken met bedrijfsrea

lisaties voor een aantal belangrijke grootheden. Ook zijn op 

bedrijfstak- en macroniveau de bedrijfsprognoses vergeleken met rea

lisaties geleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) . 

Omdat bedrijfsprognoses mede gebruikt worden voor en in nauw verband 

staan met CEP-prognoses zijn ook deze laatste vergeleken met CBS

realisaties (voor dezelfde grootheden) . Wat er exact is onderzocht 

is en de manier waarop, is teschreven in paragraaf 5.2, terwijl 

paragraaf 5. 3 c.e resul taten van het onderzoek geeft. Gezien de ui t

zonderingspositie die de investeringen innemen, is hiervoor een 

apart onderzoek gedaan, beschreven in par. 5.4. 

C~derzoekmethode 

5.2.1. Notatie en definities 
------~---------------------

In dit onderzoek zullen twee soorten ramingen worden onderscheiden; 

ramingen van ontwikkelingen in het lopende jaar en ramingen van ont

wikkelingen in het afgelopen jaar. Er zal alleen gesproken worden 

over prognoses als wordt bedoeld ramingen van ontwikkelingen in het 

lopende jaar. In het jaar t komen dus twee soorten ramingen tot 

stand: ramingen van ontwikkelingen in het lopende jaar t en ramingen 

van ontwikkelingen in het afgelopen jaar t-1. Hierbij dient mente 

bedenken dat de rarningen aan het begin van het jaar t tot stand 

komen. Bij de ramingen op basis van de conjunctuurenquete geldt nu 

dat ramingen gemaakt in de eerste maanden van t, gebaseerd zijn op 
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de conjunctuurenquete van het najaar van t-1. Rarningen zullen worden 

aangegeven met hoofdletter R. 

Ramingen zullen worden vergeleken met realisaties. Een geheel 

exacte meting van de grootheid is natuurlijk niet mogelijk. Daarorn 

zijn de realisaties in feite nog rarningen, maar er wordt aangenornen 

dat ze de werkelijkheid dicht benaderen. De term definitieve raming 

zou juister zijn, maar gemakshalve zal in de tekst gesproken worden 

van realisaties. Realisaties zullen worden aangegeven met hoofd

letters RE. 

Om nader aan te geven om welke ramingen en realisaties het gaat 

zullen R en RE van subscripten worden voorzien. Het eerste subscript 

heeft betrekking op de bran van de rarning of realisatie. Dit kan 

zijn: 

- de enquete (E) 

- het Centraal Economisch Plan (CEP) 

- het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Het tweede subscript geeft het jaar aan waarop de raming of realisat:lte 

betrekking heeft. Het derde subscript geeft het jaar aanj waarin de 

raming of realisatie gemaakt is. 

Een voorbeeld: RCEP,t,t+ 1 = CEP-raming van de betreffende grootheid 

in het jaar t, gemaakt in (het begin van 

het) jaar t+1. Dit is dus een CEP-raming 

van ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

De E- en CEP-ramingen worden o.a. vergeleken met RECBS,t,t+J. Dit 

is de definitieve raming van het CBS drie jaar na data, in het ver-

volg afgekort tot RECBS,t" 

Om nader te specificeren welke ramingen met welke realisaties verge

leken worden, moeten drie zaken worden onderscheiden nl. niveau, 

grootheid en confrontatie, die achtereenvolgens besproken zullen 

worden. De ramingen zijn vergeleken met de realisaties over de 

jaren 1971-1981. 
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a) Niveau 

Er zijn drie niveau's, waarop ramingen met realisaties verge

leken kunnen worden: 

- microniveau (bedrijfsniveau) 

- mesoniveau (bedrijfstakniveau) 

- macroniveau. 

Het mesoniveau is elk van de 9 bedrijfstakken die in par. 2.2. 

genoemd zijn, afzonderlijk. Het macroniveau is de som van deze 

9 takken. Op microniveau zijn van de ongeveer 100 geenqueteerde 

ondernemingen er 40 onderzocht. Dit betekent dat van 40 be

drijven de ramingen met de realisaties vergeleken zijn. De keuze 

van die 40 is bepaald door het belang van het bedrijf binnen 

zijn bedrijfstak en door het feit dat het bedrijf het grootste 

deel van de periode 1971-1981 geenqueteerd moet zijn, zodat 

een redelijk aantal vergelijkingen tussen ramingen en realisa

ties gemaakt kan worden. 

b) Grootheden 

De grootheden waarvan ramingen met realisaties zijn vergeleken, 

zijn per niveau in tabel 6 aangegeven: 

Tabel 6 Grootheden waarvan ramingen met realisaties vergeleken 
zijn per niveau 

Binnenl. afzet Buitenl. afzet Personeel 

waarde prijs volume waarde prijs volume 

microniveau X X X X X X X 

mesoniveau X X X X 

macroniveau X X X X X 

van bovenstaande grootheden bestaan E-ramingen op alle drie 

niveau's, omdat de bedrijfsramingen (micro) samengewogen kunnen 

worden tot meso- en macro-ramingen (zie par. 3.4). Hetzelfde 

geldt voor E-realisaties. CEP-ramingen en CBS-realisaties bestaan 

alleen op meso- en macroniveau. Waar geen kruisjes staan, konden 

ramingen en realisaties niet vergeleken worden wegens gebrek 

aan gegevens. Verder moet opgemerkt worden dat de ramingen van 
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de binnenlandse afzet bij de enquete exclusief voorraadvorming 

en bij het CEP inclusief voorraadvorming zijn. Volgens de 

middelen-bestedingen confrontatie van tabel 2.. par. 2. 3. wordt 

dus door de enquete post nr. 8 geraamd en door het CEP de som 

van de posten 8 en 11. De CEP-ramingen hebben op dit punt dus 

een extra moeilijkheidsgraad, omdat een extra post moet worden 

geraamd. 

c) Confrontaties 

Welke ramingen en realisaties met elkaar vergeleken zijn, vindt 

men per niveau in tabel 7. Deze vergelijkingen zijn dus voor 

alle grootheden gemaakt voorzover ze tenminste op een bepaald 

niveau onderzocht zijn (zie tabel 6) 

Tabel 7 Ramingen en realisaties die vergeleken zijn per niveau 

Niveau Raming Realisatie 

micro R E,t,t 
RE 

E,t,t+1 

meso en macro R E,t,t RE E,t,t+1 

R 
E,t,t RECBS,ta) 

R E,t,t+1 RECBS,t 

R CEP,t,t RECBS,t 

R CEP,t,t+1 RECBS,t 

a) RECBS, t is een afkorting van RECBS, t, t+ 3 

r-1et ziet dat E-ramingen met E-realisaties zijn vergeleken en 

CEP-ramingen met CBS-realisaties. Ook zijn op meso- en macro

niveau E-ramingen met CBS-realisaties vergeleken. In par. 3.4. 

heb ik de statistische redenen gegeven waarom men bij de opzet 

van de enquete er vanuit is gegaan dat E-ramingen op meso- en 

macroniveau niet representatief worden geacht voor de afzonder

lijke bedrijfstakken als geheel of voor het macrobeeld. Ik heb 
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desalniettemin E-ramingen met CBS-realisaties op die niveau's 

vergeleken, omdat ik tamelijk hoge dekkingspercentages vond, 

vooral bij de metaal, chemie en aardolie (zie tabel 4, par. 3.2.). 

Hierdoor achtte ik het niet uitgesloten dat E-ramingen toch 

goede voorspellingen van CBS-realisaties zouden kunnen geven. 

5.2.3. De statistiek --------------------
Het gaat er in deze paragraaf om hoe men kwantitatieve uitspraken 

kan doen over de verschillen tussen ramingen en realisaties (voor

spelfouten) . Daarbij moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden 

tussen de absolute en de relatieve beoordeling van de voorspel

fouten. Bij de absolute beoordeling worden de voorspelfouten sec 

bekeken, bij de relatieve beoordeling worden de voorspelfouten 

genormeerd, bijv. naar de realisaties. Ik zal alleen een relatieve 

beoordeling van de voorspelprestaties maken. Op de reden voor 

deze voorkeur zal in het vervolg van deze paragraaf nog nader worden 

ingegaan. Wat betreft de absolute voorspelprestaties kan men een 

indruk krijgen m.b.v. de grafieken in bijlage 5. Deze grafieken 

geven de E- en CEP·-ramingen met bijbehorende realisaties per tak 

en macro. 

Er zal nu een beschrijving volgen van de middelen waarmee de 

relatieve beoordeling van de voorspelfouten is gemaakt. Ik heb 

gebruik gemaakt van drie coefficienten; twee daarvan, de ongelijk

heidscoefficient van Verdoorn (U) en de correlatiecoefficient (r), 

hebben betrekking op de voorspelprestatie, terwijl de derde coeffi

cient RE' betrekking heeft op de moeilijkheid van het voorspellen. 

Deze coefficienten zullen nu nader beschreven worden: 

l) De ongelijkheidscoefficient van Verdoorn 

'L: 2 
u =Vt(Rt-REt) 

2: (RE ) 2 

t t 

u~o, t=l97l .•. l9Bl 

Als subscript van R en RE is hier alleen gegeven het jaar waarop 

de raming of realisatie betrekking heeft. Om de betekenis van deze 

coefficient te kunnen verduidelijken, zal ik gebruik maken van 
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de volgende benadering: 

u ~ _ gemiddelde absolute voorspelfout 
- gemiddelde absolute realisatie 

Bij de in dit onderzoek geanalyseerde tijdreeksen is dit een 

zeer goede benadering. De afwijkingen overschrijden de 10% niet 

en liggen daar meestal ver onder. 

Bovenstaande benadering geeft aan dat U een maat is voor de 

verhouding tussen de (gemiddelde absolute) voorspelfout en de 

(gemiddelde absolute) realisatie. U=O betekent een perfecte 

voorspelling, U>1 betekent dat het voorspellen zinloos is, omdat 

de voorspelfout gemiddeld even groat of grater is dan de reali

satie. In dat laatste geval kan men als raming voor het prognose

jaar even goed het niveau van de betreffende grootheid in het 

voorafgaande jaar nemen, dus een procentuele mutaties van nul 

veronderstellen (nulraming) .De voorspelmethode die U>1 oplevert, 

voorspelt niet beter dan deze nulraming. Anders gezegd: die 

voorspelmethode zal aan deze nulraming geen informatie meer toe

voegen. 

Om de relatie tot de absolute voorspelprestatie nader aan 

te duiden zal gebruikt gemaakt worden van de cijfervoorbeelden 

a en b , waarbij: 

a. GAFV = 3 

GARE = 10 

u~o.3 

GA\~ = gemiddelde absolute voorspelfout 

GARE = gemiddelde absolute realisatie. 

b. GAVF = 0.3 

GARE = 1 

u~o.3 

In geval a wordt absoluut gezien slechter voorspeld dan in geval 

b. GAVF is in geval a nl. tien maal zo groat als in geval b. 

De relatieve voorspelprestatie (U) is echter in beide gevallen 

even groat. Anders gezegd: U geeft aan dat in beide gevallen 

evenveel informatie aan de nulraming wordt toegevoegd. Hieruit 

kan men afleiden dat in gevallen dat het niveau van de onderzoch

te grootheid tamelijk stabiel is (geval b) absoluut gezien veel 
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nauwkeuriger voorspelt moet worden om nog informatie aan de 

nulraming toe te voegen dan bij een instabieler verloop van het 

niveau zoals in geval a. Indien in beide gevallen GAVF=1, zal 

nl. in geval b (GARE=1) al geen informatie meer worden toege

voegd, terwijl dat in geval a. (GARE=10) wel degelijk het geval is. 

Aldus geinterpreteerd lijkt mij U een zinvollere indicator 

van de voorspelprestatie dan een indicator die alleen de absolute 

voorspelprestatie meet. Dit is de reden dat de resultatenanalyse 

van par. 5.3. gebaseerd is op de U-waarden, wat bovendien het 

voordeel heeft dat dit aansluit op de praktijk van het planbureau 

(zie lit.5). 

Bij de analyse van par. 5.3. is een beoordeling van de 

voorspelprestatie gegeven uitgaande van de volgende (uiteraard 

subjectieve) criteria: 
", 

U<0.3.~~ ~ 

0. 3 < U < 0. 6 matig 

U > 0 . 6 s 1 e ch t 

Globaal gesproken betekent ~u>0,6 is slecht'' dat indien de reali

satie 10 bedraagt, voorspellingen kleiner dan 4 of groter dan 

16 als slecht worden beoordeeld. 

2) De correlatiecoefficient 

Het is mogelijk dat het niveau van de realisatie slecht wordt 

voorspeld, wat tot uitdrukking komt in een hoge U-waarde, maar 

dat de trend van de realisatie goed is voorspeld. Om een indicatie 

van deze trendvoorspelling te krijgen zal de correlatiecoeffi

cient worden berekend. 

-1<r~l, t=l971 ... 1981 

Naarmate r groter is, is de trend beter voorspeld. Bij de analyse 

van par. 5.3. zal r>0.75 als een goede trendvoorspelling beoor

deeld worden. 
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3) De derde co~ffici~nt 1 
zegt alleen iets over de realisatie: 

RE' REI :;.o ' t=1971 ... 1981 

De teller en noemer worden gemiddeld over de onderzochte 

periode. In dit onderzoek geldt dan voor t=1971 ... 1981 : n=11. 

RE' geeft een maat voor het erratische gedrag van een grootheid 

in de tijd en wordt berekend om een indicatie te krijgen voor de 

moeilijkheid van het voorspellen. Naarmate de opeenvolgende 

sprongen (6REt) in de realisatie grater zijn (en RE' een hogere 

waarde aanneemt) zal het voorspellen meestal moeilijker zijn. 

Omdat de voorspelprestatie gemeten wordt rn.b.v. de coeffici~nt 

U, waarbij de voorspelfouten genormeerd worden naar de realisatiPs, 

moeten ook de realisatiesprongen genormeerd worden naar de 

realisaties. Het gaat bij RE' dan ook om een relatieve moeilijk

heidsgraad. 

5 . 3 . Resultaten 

De coeffici~nten U, r en RE' zijn voor de in tabel 6 genoemde groot

heden berekend per bedrijf (40), per bedrijfstak (9) en macro (een) 

Vervolgens is per grootheid van de 40 coeffici~nten op microniveau 

een ongewogen gemiddelde bepaald. De 9 coefficienten op mesoniveau 

zijn voor de prijzen en volumina van de binnenlandse afzet Sa.IT'.en

gewogen tot een cijfer met als gswichten de waarden van de binnen

landse afzet per bedrijfstak in 1978 en de coefficienten van de 

prijzen en volumina van de buitenlandse afzet zijn samengewogen met 

de waarden van de buitenlandse afzet per bedrijfstak in 1978. 

1 ) Ontleend aan D. v.d. Werf (lit.2). 
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In het bovenste deel van de tabel: de ongelijkheids
coefficient van Verdoorn (U) en tussen haken de 
correlatiecoefficient (r) van de confrontaties van 
ramingen en realisaties per niveau en grootheid 

In het onderste deel van de tabel: de coefficient 
RE' van de realisaties (per niveau en per grootheid) 
Tussen haken staat RE' van de binnenlandse afzet inclu
sief voorraadvorming. Dit is de grootheid die in het 
CEP wordt geraamd. 

Grootheid 

Binnenlands volume Buitenlandse afzet 

PEJjs __ volume waarde _Erijs volume 
I 

1o . 8 5 < o . 3 2 > I 0.65(0.46) 1.02(0.31) 0.90(0.20 0.76((').41)11.01(0.19) 
I I 

0.39(0.57) 0.90(0.41) 0.65(0.66) 0.75(0.24) 
I 0.31(0.65) 0.60(0.84) 0.67(0.75) 0.76(0.32) I 

I 

i 0.49(0.36) 1.12(0.18) 0.61(0.64) 0.84(0.25) ' ' 
0.33(0.77) 0.79(0.68) 0.64(0.74) 0.60(0.58) 

0.39(0.76) 0.94(0.58) 0.46(0.64) 0.72(0.60) 

0.27(0.86) 0.67(0.75) 0.37(0.92) 0.50(0.76) 

0.35(0.73) 0.76(0.59) 0.46(0.75) 0.61(0.64) 

0.12(0.92) 0.49(0.84) 0.33(0.91) 0.47(0.80) 

0.27(0.84) 0.55(0.78) 0.23(0.93) 0.38(0.86) 

0.09(0.97) 0.29(0.95) 0.11(0.99) 0.11(0.99) 

0.91 l. 26 1.19 1.08 l. 28 

0.54 1.11 l. 04 1.18 

0.54 0.83 l. 19 l. 30 

0.58 1.07(1.16) 0.92 1.15 

0.30 0.70(0.95) 0.97 1.07 

I r. ( R - RE ) ~- .. 
u - v t t t 

- r.RE 2 

RE' 

personeel 

t t 

t= 19 71 ... 19 81 

Niveau Confrontatie/ 
realisatie 

Raming Realj_sat:.ie 

0.87(0.38) micro 

meso 

macro 

meso 

macro 
R 
E,t,t 

R£,, t t+1 
>"I I 

meso 
macro RE,t,t+l RECES,t 

meso 
macro RCEP,t,t RECBS,t 

meso 
macro RCEP, t .-t;+l ,RECBS, t 

1.05 micro 

meso 

macro 

meso 

macro 
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De resultaten zijn gegeven in tabel 8. Nogrnaals zij er op ge~ 

wezen dat onderstaande uitspraken over voorspelprestaties en moei

lijkheidsgraden van voorspellen relatieve beoordelingen zijn. Eerst 

zullen de voorspelprestaties onderling worden vergeleken (a) , daar

na zullen ze als goed, matig of slecht worden beoordeeld (b). 

ad a) - Zowel de U als de r-waarden duiden er op dat prijzen beter 

voorspeld worden dan volurnina. RE' geeft aan dat volurnina 

ook veel moeilijker te voorspellen zijn. 

- Volgens de u-waarden wordt het binnenlands afzetvolurne 

slechter voorspeld dan het buitenlands volume en de buiten

landse prijzen slechter dan de binnenlandse. RE' duidt op 

grotere voorspelproblernen bij de buitenlandse prijzen. 

- CEP-rarningen doen het aanzienlijk beter dan E-rarningen. De 

algernene volgorde van toenerneRde voorspelprestatie is; 

R - R - R - R E,t,t E,t,t+l CEP,t,t CEP,t,t+l 

Naarrnate het niveau hager wordt (van micro naar macro) worden 

de voorspellingen aanzienlijk beter. Alleen wat betreft het 

binnenland geeft RE' aan dat het oak gernakkelijker wordt. 

ad b) Uitgegaan is van de in par. 5.2.3. genoemde criteria. 

- Ondernemers voorspellen slecht (zie microrarningen) 

- Binnenlandse prijzen worden, behalve op microniveau goed 

voorspeld (hoge r, lage U) 

- E-rarningen zijn op alle drie niveau's matig tot slecht, 

behal ve voor de binnenlandse prij zen, waar op meso- en r..acro-· 

niveau een redelijk tot goede prestatie bereikt wordt 

- De CEP-rarningen zijn over de hele linie een stuk beter 

dan de E-rarningen, maar vallen desondanks erg tegen. Bij 

de rarningen voor het kornende jaar zijn die van de binnen

landse- en buitenlandse afzet op mesoniveau zelfs slecht 

te noernen. Menzie: U(RCEP,t,t- RECBS,t) = 0.76 resp. 0.61. 
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Zelfs de ramingen over het afgelopen jaar laten wat betreft 

de binnen- en buitenlandse afzet op mesoniveau veel te 

wensen over: U(RCEP t,t+1 - RECBS,t) = 0.55 resp. 0.38. De 

correlaties ondersteunen i.h.a. bovenstaande conclusies. 

Bij de ramingen over het afgelopen jaar dient men te 

bedenken dat deze voornamelijk gebaseerd zijn op CBS-cijfers, 

die grate onnauwkeurigheden kunnen vertonen. Opvallend zijn 

de sterke schommelingen die soms in de reeks RECBS t,t+ 1 -

RECBS t,t+2 - RECBS t,t+3 optreden. 

- RE' geeft aan dat 1971-1981 over de hele linie een zeer 

turbulente periode is geweest. Vaak zijn de sprongen in de 

realisaties gemiddeld grater dan 100% (RE'>1). 

5.3.2. Gedetailleerde resultaten 

Een onderscheid in deze paragraaf zal worden gemaakt in: 

a) resultaten op mesoniveau 

b) resultaten op microniveau. 

a) Resultaten op mesoniveau. 

In bijlage 3 zijn de U, r en RE'-waarden van de confrontaties 

op meso- en macroniveau gegeven. Van de metaalindustrie zijn 

nog apart de electronische industrie, de ferro-industrie en 

de vliegtuigbouw bekeken, van deze laatste twee alleen de E

ramingen. De E-ramingen van deze drie takken zijn afkomstig van 

grate multinationals die het grootste deel van hun tak beheersen. 

Binnen deze takken wordt dus een hoog dekkingspercentage be

reikt. 

Enkele in het oog springende punten per grootheid: 

- Binnenlands afzetvolume. 

Opvallend slechte ramingen bij de enquete:metaal, bouw, textiel/ 

kleding. Idem bij de CEP-ramingen: metaal en aardolie. Een 

forse uitbijter is ook U(RCEP,t,t+ 1 - RECBS,t) = 1,14 bij 
electrotechniek. 
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- Buitenlands afzetvolume. 

De verschillen in voorspelprestatie zijn minder groot. Bij de 

E-ramingen valt verkeer/vervoer negatief op. 

- Binnenlandse prijzen. 

Electrotechniek doet het relatief slecht. De hoge waarden 

U(R - RE ) = 0,43 bij aardolie en 0,47 bij verkeer; 
CEP t,t+1 CBS,t 

vervoer worden veroorzaakt door incidentele uitschieters (zie 

grafieken) . 

- Buitenlandse prijzen. 
De uitbiJ'ter U(R - RE ) = 0,74 bij de chemie wordt CEP t,t CBS,t 

bijna geheel veroorzaakt door de prijsstijging van 1974 (zie 

grafiek) . 

In paragraaf 5.2.2. is verteld waarom ik ondanks beperkingen be

treffendedesteekproef en de verwerking van de steekproefresul

taten, het toch de ~oeite waard heb gevonden E-ramingen op meso

en macroniveau met CBS-realisaties te vergelijken. Hierbij heb 

ik speciaal genoemd de metaal, de chemie en de aardolie. In nog 

sterkere mate geldt dit voor een aantal deelsectoren van de 

metaal, nl. de electrotechniek, de ferro-industrie en de vliegtuig~ 

bouw, omdat hier enkele grote multinationals voor een zeer hoog 

dekkingspercentage zorgen. 

De resultaten van bijlage 3 geven aan dat, ook in de sectoren 

waar de enquete een grote dekking bereikt, E-ramingen een slechte 

voorspelling geven van de CBS-realisaties. Dit is niet onverwacht 

bij de ramingen van het lopende jaar, maar is slechter te ver

klaren bij de ramingen over het afgelopen jaar, vooral in de deel

sectoren van de metaal, waar de dekking zeer hoog is. Men zou van 

deze laatste ramingen verwachten dat ze toch enige overeenkomst 

moeten hebben met de CBS-realisaties, maar dit is bij het volume 

van de binnenlandse afzet niet het geval en bij de andere groot

heden maar in zeer beperkte mate. Men zie voor het binnenlands 

afzetvolume: 

U(RE,t,t+1 - RECBS,t)= 1.11 bij de electrotechniek 

U(R_ t t+ 1 - RECBS t)= 1.78 bij de ferro-industrie. 
- E' , I 
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Misschien dat hieruit geconcludeerd moet worden dat wat de be

treffende multinationals bij de enquete als realisatie opgeven 

toch geen betrouwbare weergave van de werkelijke ontwikkeling is. 

Indien dit wel het geval zou zijn, dan zou er waarschijnlijk een 

betere overeenstemming met CBS realisaties zijn. Een extra compli

cerende factor hierbij is dat ook het CBS grotendeels afhankelijk 

is van de informatie die deze bedrijven geven. 

b) Resultaten op microniveau 

Bijlage 4 geeft de U, r en RE' waarden van de bedrijven, gemiddeld 

(ongewogen) per bedrijfstak, waarbij bovendien de standaardaf

wijking is gegeven. Zoals uit de tabel blijkt, hebben binnen de 

bedrijfstakken en tussen de bedrijfstakken de coefficienten van 

de ondernemingen nogal wat spreiding. Toch zijn er geen ondernen1inge11 

die op elke grootheid goed voorspellen. Zeer incidenteel worden 

prijzen en waarden goed voorspeld, maar dit gaat bijna altijd samen 

met een lage RE', dus een grote stabiliteit van het niveau van de 

onderzochte grootheid. In het algemeen bestaat er een hoge corre

latie tussen RE' enerzijds en U en r anderzijds. Een hoge RE' 

betekent een hoge U en een lage r en omgekeerd. Er wordt dus alleen 

goed voorspeld als het ook gernakkelijk is om te voorspellen. Dit 

laatste is slechts zelden het geval. 

De grilligheid van de economische ontwikkeling in de onder

zochte periode komt vooral tot uiting in de twee oliecrises met 

als resultaat de prijshausse van 73/74 en het volumedal van 75, 

resp. de prijsstijgingen van 79 en het volumedal van 79/80. Zouden 

we deze jaren niet meenemen in de analyse, dan wordt soms een 

betere voorspelprestatie bereikt, vooral in de olie en in de 

chemie. Dit resulteert echter zelden in een duidelijk goede voor

spelprestatie. Slechts twee ondernemingen voorspellen dan hun 

volume-ontwikkeling goed en twee hun binnen- en buitenlandse afzet 

(waarde, prijs en volume). 
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5.4. De investeringen 

Investeringsbeslissingen worden door ondernemers genomen op basis 

van een groot aantal factoren die moeilijk in een kwantitatief 

model zijn onder te brengen. Men heeft binnen het planbureau daarom 

problemen om de investeringen met econometrische modellen te ramen. 

Dit is de reden dat bij de investeringen de directe meting m.b.v. 

enquetes een grotere rol speelt dan bij andere grootheden. 

Er zijn wat betreft de directe meting twee bronnen waaruit men 

kan putten: de eigen conjunctuurenquete en de investeringsenquetes 

van het CBS. Het CBS houdt elk jaar twee investeringsenquetes, 

een voorjaars- en een najaarsenquete, waarbij de investeringen in 

het lopende jaar, het afgelopen jaar en het jaar voorafgaande aan 

het afgelopen jaar worden geraarnd in een aantal bedrijfstakken en 

deelsectoren van de economie. In het vervolg zal, wanneer sprake is 

van de CBS-enquete, bedoeld worden de najaarsenquete. Deze kan ver

geleken worden met de conjunctuurenquete, omdat hij in dezelfde tijd 

van het jaar wordt gehouden, in feite iets eerder nl. in september/ 

oktober. 

In het volgende zullen de ramingen van de conjunctuurenquete 

en de CBS-enquete vergeleken worden met de CBS-realisaties over 

de periode 1970-1980. Rarningen en realisaties hebben betrekking op 

de procentuele mutaties van de totale jaarlijkse investeringen 

(excl. leasing en reparatie) in de nijverheid excl. openbare 

nutsbedrijven. Dit omvat volgens de indeling van tabel 1, par. 2.2. 

de takken 1 t/m 7 en de delfstoffenwinning. De conjunctuurenquete 

bereikt in deze sectoren een dekking van ongeveer 50%. Zowel de 

conjunctuurenquete als de CBS-enquete ramen de niveau's van de 

investeringen in het lopende jaar, het afgelopen jaar en het jaar 

voorafgaande aan het afgelopen jaar. Hieruit worden de procentuele 

mutaties berekend. 

De pps-methode, waarrnee men op basis van de conjunctuurenquete 

een investeringsraming maakt, is beschreven in appendix 1. Hierin 

is sprake van drie rarningen: 

De steekproef wordt beschouwd als een pps-steekproef 

met teruglegging. Het pps-principe houdt in dat de 

trekkingskans van een onderneming uit de totale popu

latie van ondernemingen evenredig is met de grootte 



2 ) Raselect 

-36-

van de investeringen van die onderneming. Grote in

vesteerders zullen dus meer in de steekproef voorkomen 

dan kleine. Van elk bedrijf wegen de procentuele 

mutaties van oe investeringen even zwaar bij de 

bepaling van R pps 

Er wordt uitgegaan van een aselecte steekproef. De 

procentuele mutaties van de grate investeerders 

tellen zwaarder mee dan die van de kleine 

Het subscript heeft betrekking op de initialen van 

degenen die de methode ontwikkeld hebben, Van Beeck 

en Vermetten. De steekproef wordt beschouwd als een 

pps steekproef zonder teruglegging. Dit lijkt de 

beste benadering van de steekproef bij de conjunctuur

enquete en de RBV is de raming die men uiteindelijk 

gebruikt. 

Er geldt: RBV ~a R + S R l t' a + S = 1. pps ase ec 

Bij de toepassing van de pps-methode wordt een stratificatie toe

gepast. De bedrijven worden naar gelang de grootte van hun inves

teringen in vier klassen ingedeeld (zie appendix 1). Ik heb de drie 

bovenstaande ramingen voor de jaren 1970-1980 ook ongestratificeerd 

berekend en vergeleken met de realisaties. De gestratificeerde 

ramingen zullen worden aangeduid met het subscript g en de ongestrati

ficeerde ramingen met het subscript ng. 

Tabel 10 geeft voor de jaren 1970-1980 de ramingen voor het 

lopende jaar (prognoses), nl. zes ramingen van de conjunctuurenquete 

(drie gestratificeerd en drie ongestratificeerd) en de CBS-raming. 

Bovendien zijn de CBS-realisaties,de ongelijkheidscoefficienten· 

van Verdoorn, de corr_elatiecoefficienten en het aantal malen dat 

het teken van de realisatie fout is voorspeld, gegeven. In 1971, 1973, 

1975, 1977 en 1979 was er steeds sprake van een grote onderneming 

die in het prognosejaar veel meer of veel minder investeerde dan in 

het basisjaar. Het betreft hier duidelijkeuitbijters, die grote over

en onderschattingen veroorzaken. De ramingen van tabel 10 zijn tot 

stand gekomen zonder deze uitbijters in de berekening mee te nemen. 

Alleen de allergrootste uitbijters, die in 1971 en 1979, beinvloeden 

de RBV (gestratificeerd en ongestratificeerd) duidelijk. De R - t aseJ.ec 



Tabel 10 Prognoses van de conjunctuurenquete en de CBS-najaarsenquete van de investeringen in de 

nijverheid excl. openbaar nut met de bijbehorende CBS-realisaties. Onder aan de kolommen 

van de prognoses de ongelijkheidscoefficienten en de correlatiecoefficienten van de 

confrontaties tussen ramingen en realisaties en het aantal foute tekenvoorspellingen. De 

subscripten g en ng betekenen gestratificeerd resp. niet gestratificeerd. De prognoses en 

realisaties zijn uitgedrukt in procentuele mutaties. 

Jaar 

1970 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

89 

80 

u 
r 

Aantal 

R 
pps,g 

32.7 

14.4 

3.6 

4.9 

22.0 

12.1 

4.3 

34. 1 

11.8 

7.4 

20.9 

0.73 

0.86 

foute teken
voorspell.: 2 

R BV,g 

26.7 

15.5 

0.6 

3.3 

16.9 

11.4 

5.3 

31.8 

8.3 

2.2 

16. 1 

0.56 

0.86 

2 

R 
aselect,g 

32.4 

15.1 

-4.0 

-1.5 

14.4 

1.1 

6.4 

30.5 

9.3 

-0.4 

17.5 

0.56 

0.84 

3 

27.8 

7.8 

-13.6 

4.6 

5.3 

11.9 

-0.8 

20.3 

4.5 

0.9 

14.8 

R pps,ng 

28.7 

8.5 

2.6 

6.5 

24.5 

4.2 

4.0 

31.6 

13.9 

8.6 

19.4 

0.74 

0.75 

2 

·----------------- --- ---- ---··--···· ·---

R 
BV,ng 

24.2 

10.0 

-1.7 

3.5 

19.0 

9.2 

2.0 

32.1 

10.6 

1.8 

17. 1 

0.54 

0.84 

1 

R aselect,ng 

17.9 

12.5 

-6.6 

-4.4 

6.7 

28.1 

-1.6 

32.6 

7.0 

-9.6 

12.6 

0.65 

0.77 

2 

15.6 

15.4 

-4.0 

15.0 

_r4 • 6 

14.8 

4.3 

11.9 

3.0 

-6.4 

13.4 

0.60 

0.69 

3 

I 
w 
'-.) 

l 
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(gestratificeerd en ongestratificeerd) is duidelijk het gevoeligst 

voor uitbijters. 

Uit de tabel blijkt dat RBV , R 1 t en RBV de beste ,g ase ec ,g ,ng 
prognoses zijn. Er is slechts een lichte voorkeur uit a£ te leiden 

voor RBV vanwege een iets lagere U-waarde en slechts een foute ,ng 
tekenvoorspelling. Men kan constateren dat deze prognoses het beter 

doen dan de CBS prognose. RBV is in tien van de elf onder?ochte ,ng 
jaren (1972 uitgezonderd) grater dan RCBS' wanneer deze een onder-

schatting is en kleiner dan RCBS' wanneer deze een overschatting is. 

Bovendien heb ik de indruk dat de prestaties van de ramingen van de 

conjunctuurenquete gunstig afsteken bij de resultaten die doorgaans 

m.b.v. econometrische modellen worden behaald. Het was echter niet 

mogelijk om op dit punt m.b.v. cijfers tot een exacte vergelijking 

van de prestaties van de CPB-enquete en de modellen te komen. 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat de conjunctuurenquete 

wat betreft de raming van de investeringen in de nijverheid in het 

lopende jaar een nuttige bijdrage kan leveren. De resultaten steken 

gunstig a£ met die van de CBS-najaarsenquete. Het lijkt mij overigens 

dat samenwerking tussen CPB en CBS hier op zijn plaats is. B~ide 

enquetes worden nu geheel onafhankelijk van elkaar uitgevoerd, vaak 

bij dezelfde ondernemingen, wat veel dubbel werk veroorzaakt. 

Een soortgelijke vergelijking tussen ramingen en realisaties 

is gemaakt voor de ramingen van het afgelopenjaar. Hieruit blijkt dat 

op dit punt de CBS-enquete het veel beter doet dan de conjunctuur

enquete, zodat de conjunctuurenquete hier dus geen bijdrage kan 

leveren. 
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6. Waarde van de enquete voor de gebruikers 

In de eerste vier paragrafen zal de waarde voor de vier groepen 

gebruikers geevalueerd worden. In paragraaf 5 volgen nog enige alge

mene opmerkingen over overbodige vragen en themavragen. 

6 .1. Bedrijfstakspecialisten 

De taak van de bedrijfstakspecialisten is inzicht te verkrijgen in 

de structuur van en de ontwikkelingen binnen hun bedrijfstak. 

Hiertoe kunnen zij uit vele informatiebronnen putten, waarvan de 

enquete er een is. Andere bronnen zijn: de financiele pers, branche

organisaties, contacten met ondernemingen buiten de enquete om, 

CBS. De waarde van de enquete is het gewicht of het belang van de 

enquete-informatie in de totale informatiestroom. Eerst zal ik 

een algemene beoordeling van die waarde geven en vervolgens zal ik 

een detaillering naar bedrijfstakken maken. Bij de algemene beoor

deling heb ik twee ingangen gebruikt. De eerste ingang betreft 

de resultaten van de hoofdstukken 4 en 5, waarin ik op grond van 

eigen onderzoek voorzover mogelijk een oordeel heb gevormd over de 

kwaliteit van de enquete-informatie. De tweede ingang is het oordeel 

van de bedrijfstakspecialisten zelf. Hoe belangrijk vinden zij de 

enquete en hoe zwaar laten zij de enquete-informatie meewegen. 

Bovendien zullen zij, indien zij de enquete als een waardevol 

instrument beschouwen, meer moeite doen om iets van het bedrijfs

gesprek te maken en waardevollere informatie verzamelen dan wanneer 

men een negatief oordeel heeft en de zaak plichtmatig afwerkt. 

Het oordeel van de bedrijfstakspecialisten is vastgesteld door met 

elk van hen een of meerdere gesprekken te voeren. Er zijn per be

drijfstakafdeling 2 of 3 specialisten die elk een deel van de tak 

voor hun rekening nemen. 

Bij beide ingangen heb ik onderscheid gemaakt in k\vantitatieve 

en kwalitatieve informatie. Kwantitatieve informatie wordt verder 

onderverdeeld in prognoses en realisaties. De kwalitatieve infor-
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matie wordt gevraagd in de vorm van een toelichting op de kwantita

tieve vragen, in de vorm van themavragen (zoals 6.18, 6.19 en 

6.20 in de enquete '82) en tijdens het gesprek buiten de vragenlijst 
• 

om. 

De nu volgende algemene beoordeling heeft geen betrekking op 

de banken, die een uitzonderingspositie innemen, zoals bij de 

detaillering naar bedrijfstakken zal blijken. 

A. Kwaliteit van de enquete-informatie volgens de resultaten van de 

hoofdstukken 4 en 5 

Hoofdstuk 5 heeft aangetoond dat de prognoses van de enquete slecht 

zijn en de CEP-prognoses matig tot slecht behalve de CEP-prognoses 

van de binnenlandse prijsontwikkeling, die tamelijk goed zijn. Ik 

heb aangegeven dat er een nauw verband bestaat tussen de moeilijk

heid van het voorspellen gedefinieerd als het erratische verloop in 

de tijd van de te voorspellen grootheden, en de voorspelprestatie 

in de zin dat er alleen goed voorspeld wordt als het ook gemakkelijk 

is om te voorspellen. Dit laatste is in de onderzochte periode 

1971-1981 zelden het geval geweest. 

Wat betreft de realisaties die de ondernemingen bij de enquete 

opgeven, is er in hoofdstuk 5 van uitgegaan dat deze een goede weer

gave van de werkelijke ontwikkelingen zijn. Het was helaas niet 

mogelijk om dit nader te controleren, ook niet aan de hand van de 

jaarverslagen omdat deze meestal alleen resultaten geven van het 

totaal van de binnenlandse en buitenlandse activiteiten, terwijl de 

enquete alleen betrekking heeft op de binnenlandse activiteiten. 

En indien wel alleen de binnenlandse produktie wordt gegeven, dan 

wordt meestal geen onderscheid gemaakt in binnen- en buitenlandse 

afzet voortkomend uit die produktie. Toch heb ik in paragraaf 5.3.2 

voor enkele bedrijven aangetoond dat men grote twijfels kan hebben 

of de realisaties wel de werkelijke gang van zaken weergeven. Die 

conclusie blijft beperkt tot deze gevallen, maar het betrof hier 

wel enkele zeer grote en zeer belangrijke ondernemingen. 
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De waarde van de prognoses en realisaties van de enquete wordt 

verder nog beperkt door de twee argumenten in hoofdstuk 4 genoemd. 

Het ging hier om het feit dat ondernemers bepaalde grootheden 

verkeerd interpreteerden of onvoldoende administratief hadden ver

werkt en om het feit dat ze verschillende cijfers verkeerd _samen

wogen tot een cijfer. Vooral het begrip volume geeft nog wel eens 

aanleiding tot misverstanden en de problemen bij de samenweging 

doen zich voor bij grootheden die uitgedrukt worden in procentuele 

mutaties, zoals de binnen- en buitenlandse afzet. 

De beoordeling van de kwalitatieve informatie is aanzienlijk 

moeilijker dan de kwantitatieve. De bedrijfstakspecialisten zijn 

voor de kwalitatieve informatie sterk afhankelijk van de bedrijfs

functionarissen die aan het bedrijfsgesprek deelnemen. Ik heb 

daarom gekozen voor een methode waarbij ik alle enqueteurs, die 

meestal tegelijk bedrijfstakspecialisten en dus gebruikers zijn, 

gevraagd heb hun gesprekpartners te beoordelen op bereidwillig

heid en vermogen om de gestelde vragen te beantwoorden en een 

gesprek op voldoende hoog niveau te voeren. Het resultaat van dit 

onderzoek, beschreven in hoofdstuk 4, was dat volgens de enqueteurs 

de mensen in het bedrijf i.h.a. bereidwillig waren, over voldoende 

kennis beschikten en dat het meestal topfunctionarissen betrof. Er 

wordt dus gesproken met hoog gekwalificeerde personen, die door

gaans ook achtergrondinformatie kunnen en willen prijsgeven. Dit 

wil niet zeggen dat alle vragen even goed beantwoord worden. Vooral 

bij de themavragen zijn er vaak problemen. 

B. Het oordeel van de bedrijfstakspecialisten over de enquete 

De grootheden die het belangrijkst worden geacht zijn de prijzen 

en volumina van de binnen- en buitenlandse afzet, de investeringen 

en het personeelsbestand. De meeste bedrijfstakspecialisten weten 

of vermoeden dat de prognoses van de ondernemers nogal slecht zijn. 

Daarom wordt er meestal slechts marginaal belang aan gehecht. Het 

is dus niet zo dat de CEP-prognoses voor de bedrijfstakken zo slecht 

zijn, omdat men te veel waarde hecht aan de eveneens slechte prog

noses van de ondernemers. Soms worden de bedrijfsprognoses toch ge

bruikt, eenvoudig omdat andere informatie ontbreekt. Informatie 



-42-

uit andere bronnen buiten het bureau is op dit punt namelijk zeer 

schaars. Het CBS geeft alleen prognoses van de investeringen en 

van de gemiddelde dagproduktie, maar deze laatste slechts drie 

maanden vooruit. En in een enkel geval krijgt men prognoses van 

branche-organisaties die enquiteren, zoals in de metaal de FME. 

Ook het belang dat men aan de realisaties hecht is marginaal 

hoewel groter dan bij de prognoses. De realisaties kunnen van enig 

belang zijn omdat de CBS-cijfers, waarop de CEP-cijfers over het 

afgelopen jaar grotendeels gebaseerd zijn, met een vertraging van 

enkele maanden ter beschikking komen. Die vertraging varieert per 

bedrijfstak en kan voor dezelfde bedrijfstak ook nog wel eens 

wisselen. Het gevolg van die vertraging is dat wanneer de CEP

ramingen worden gemaakt, aan het einde van het jaar en het begin 

van het volgende jaar, er nog geen CBS-cijfers Z~Jn van de laatste 

maanden van het afgelopen jaar. De enquite kan hier enig nut 

bewijzen, omdat in de enquiterealisaties wel bijna het hele jaar 

is meegenomen. Dit argument werd genoemd door de afdelingen voeding/ 

genot, olie, verkeer/vervoer en diensten. Bij de olie kan de achter

stand van het CBS oplopen tot ongeveer 9 maanden. 

De kwalitatieve informatie, zijnde vooral achtergrondinformatie 

verkregen in een gedachtenwisseling met de ondernemers, wordt door 

de bedrijfstakspecialisten belangrijker geacht dan de naakte cijfers. 

Bovendien is men van mening dat ondernemers over toekomstige ont

wikkelingen slechts kwalitatieve uitspraken kunnen doen. Toch heeft 

volgens de bedrijfstakspecialisten de enquite ook wat betreft de 

kwalitatieve informatie slechts marginaal belang. Men antwoordde, 

dat men, indien er geen enquite-informatie meer beschikbaar was, 

weinig informatie zou verliezen. De enquite dient meer als globale 

toetsing van informatie uit andere bronnen dan als duidelijke aan

vulling. Dit zijn echter conclusies in zeer algemene zin, waarop 

belangrijke uitzonderingen zijn, die in het volgende nog genoemd 

zullen worden. Het komt ook vaak voor dat men binnen een afdeling 

van mening verschilt over het belang van de enquite, ook afhankelijk 

van het deel van de bedrijfstak dat men onderzoekt. Een duidelijke 

positieve instelling t.o.v. de enquite is er alleen bij de afdeling 

verkeer en vervoer en een gedeelte van de afdelingen voeding/genot 

en diensten. 
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Een argument dat in het voordeel zou kunnen spreken van de 

enquete is dat de CPB'ers die gewend zijn de economie vanuit eenzeer 

hoog abstractieniveau te benaderen, door de enquete de kans 

krijgen contact te houden met de basis, •c.q. het bedrijfsleven. 

Door de bedrijfsbezoeken kan men voeling houden met de problemen 

van ondernemers wat duidelijk een blikverruimende werking kan 

hebben zonder dat nu direct het concrete belang van de informatie 

voor het dagelijks werk valt vast te stellen. Dit argument werd 

door ongeveer de helft van de bedrijfstakspecialisten onderschreven. 

Ik zal nu een verdere detaillering naar de belangrijkste bedrijfs

takken geven, waarbij ik per bedrijfstak een aantal bij die tak 

in het oog springende factoren zal geven die de gebruikswaarde 

kunnen beinvloeden. Voorbeelden van zulke factoren zijn: 

- Dekkingspercentage 

Het belang van de enquete is groter, naarmate een groter gedeeltc 

van de tak door de enquetesteekproef wordt gedekt. 

- Conjunctuurgevoeligheid 

Actuele bedrijfsinfor.matie kan belangrijker zijn naarmate de tak 

conjunctuurgevoeliger en moeilijker te ramen is. 

- Oordeel van de bedrijfstakspecialisten 

Het belang van de enquete is groter, indien de bedrijfstakspecia

listen de enquete als een nuttig instrument beschouwen. 

- Overige externe informatie 

Naarmate men minder de beschikking heeft over andere informatie

bronnen buiten het bureau, kan de enquete-informatie meer waarde 

hebben. 

De volgende bedrijfstakken zullen nu nader worden bekeken: 

l) Voeding/genot 

De tak als geheel is, vooral wat de binnenlandse afzet betreft, 

conjunctuurongevoelig en de enquete bereikt een lage dekkings

graad. Men beschikt over veel overige informatiebronnen. Twee 
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specialisten hechten weinig waarde aan de enquete, een specia

list heeft een positief oordeel. 

2) Chemie 

Binnen de tak wordt een hoog dekkingspercentage bereikt en er is 

betrekkelijk weinig informatie uit andere bronnen beschikbaar. 

Desondanks hecht de afdeling weinig waarde aan de enquete. Alleen 

de informatie over de investeringen wordt gebruikt. 

3) Olie 

Deze tak is zeer conjunctuurgevoelig en zeer moeilijk te ramen. 

De desbetreffende grafieken in bijlage 5 maken dit in een oogo~

slag duidelijk. Vooralde binnenlandse afzet is moeilijk te 

ramen omdat olie de sluitpost is van de Nederlandse enerigebalans. 

Zeer opvallend daarbij is dat de samengewogen bedrijfsramingen 

van het binnenlands afzetvolume, zowel prognoses als realisaties, 

beter overeenkomen met de CBS-realisaties dan de CEP-ramingen 

(zie bijlage 3). De cijfers van de enquete voegen wat de binnen

landse afzet betreft dus zeker informatie toe en dit is ook 

niet verwonderlijk omdat de geenqueteerde ondernemingen het 

grootste deel van de binnenlandse afzet voor hun rekening nemen. 

De betreffende bedrijfstakspecialist maakt wat de cijfers 

betreft alleen gebruik van investeringsinformatie. Ook aan de 

realisaties van andere grootheden wordt wel enig belang gehecht, 

wegens de grote achterstand van het CBS in het verstrekken van 

lopende informatie. Dit laatste zou wel eens de reden kunnen 

zijn van de slechte overeenkomst tussen CEP-realisaties (ramingen 

over het afgelopen jaar) en CBS-realisaties voor het binnenlands 

en buitenlands afzetvolume. Hierbij dient men te bedenken dat de 

CBS-realisaties van de olie-industrie in feite definitieve 

ramingen van de bedrijfstakspecialist zelf zijn, orndat het CBS 

alleen definitieve cijfers geeft van het totaal van de olie

industrie en de delfstoffenwinning. 

4) Metaal 

In sornrnige delen van deze bedrijfstak wordt door de enquete een 

zeer hoog dekkingspercentage bereikt: de basisrnetaal, de electro

techniek, de vliegtuigbouw. Tach kornen bij deze deeltakken de 
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prognoses en realisaties van de enquete nauwelijks overeen met de 

CBS-realisaties (zie hoofdstuk 5 en bijlage 3). Van groat belang 

voor de raming van deafzet zijn gegevens over de macro-inves

teringen, omdat de metaal verreweg de belangrijkste producent 

van investeringsgoederen is. De enquete speelt hier indirect 

een rol, omdat hij gebruikt wordt voor de raming van de macro

investeringen. 

Door de bedrijfstakspecialisten wordt weinig gebruik ge

maakt van specifieke informatie uit de enquete. Alleen het alge

mene feit dat men contacten onderhoudt in het bedrijfsleven 

wordt van belang geacht. 

5) Verkeer en vervoer 

Sommige delen van deze tak worden bijna geheel gedekt door de 

enquete, zoals de zee- en luchtvaart en het railvervoer. Dit is 

een van de redenen dat door de afdeling veel waarde aan de 

enquete wordt gehecht. Daarbij komt dat er weinig informatie 

uit andere bronnen is. 

6) Bouw 

De dekkingsgraad die de steekproef bereikt is zeer laag. Er wordPn 

slechts 5 van de circa 20.000 bedrijven geenqueteerd. Men heeft 

die bedrijven uitgezocht die de grootste exporteurs zijn in de 

bouw. Hierdoor wordt van de buitenlandse afzet het grootste 

deel meegenomen, maar ook hier komen de samengewogen prognoses 

en realisaties slecht overeen met de CBS-realisaties. 

De specialisten hechten weinig waarde aan de enquete voor 

de bouw. Het enige waar men naar kijkt, zijn de gegevens over de 

winst, omdat die hoofdzakelijk wordt gerealiseerd door de buiten

landse afzet. Voor de hout- en bouwmaterialenindustrie is het 

oordeel positiever. Het dekkingspercentage is voor sommige delen 

van de tak hoog, de conjunctuurgevoeligheid groat en er is 

weinig alternatieve branche-informatie. 
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7) Diensten en handel 

In de dienstensector is het dekkingspercentage zeer laag. Toch 

wordt de enquete positief beoordeeld door de bedrijfstak

specialist, maar dan vooral de kwalitatieve informatie. Hierbij 

speelt ook een rol dat informatie uit andere bronnen schaars 

is. Wat de cijfers betreft wordt er wel enige waarde gehecht 

aan de realisaties, omdat de CBS-informatie onvolledig is en 

ongeveer 4 maanden achterstand heeft. In het bijzonder informatie 

over de werkgelegenheid is in deze sector zeer belangrijk. 

Wat de handel betreft is de dekking ook zeer gering. De 

betreffende specialist maakt bijna geen gebruik van de enquete 

Alleen kwalitatieve informatie over de werkgelegenheidsont

wikkeling wordt van enig belang geacht. 

8) Banken 

De banken nemen duidelijk een uitzonderingspositie in. Zij werken 

veel meer vanuit een meso- en macro-economische benadering dan 

de andere bedrijven in de enquete en hebben daarom meer aanslui

ting bij de problematiek van het planbureau. Bovendien wordt 

door de grootste vijf banken te enqueteren een bijna volledige 

dekking bereikt. De banken worden geenqueteerd door bedrijfstak

specialisten van de afdeling diensten en monetaire specialisten 

van hoofdafdeling II. Beide beoordelen de enquete positief: er 

zou hier duidelijk van informatieverlies sprake zijn indien 

de enquete werd afgeschaft. 

Samengevat kan men alleen bij de banken van een duidelijk belang 

spreken en bij de andere takken van een marginaal belang met belang

rijke uitzonderingen vooral bij olie en verkeer/vervoer. 

6.2. De macro-afdelingen 

De doelstelling voor deze afdelingen is informatie te verschaffen 

over het capaciteitsblok (investeringen, personeel, bezettingsgraad), 

waarbij de nadruk ligt op de investeringen, en incidenteel infor-
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matie te verschaffen m.b.v. themavragen. In paragraaf 5.4 is uit

eengezet dat de enquete inderdaad waardevol is voor de investerings

prognose van de nijverheid. Deze investeringsprognose komt tot 

stand door confrontatie en afstemming van informatie uit ver

schillende bronnen. Enerzijds levert de afdeling conjunctuuranalyse 

een prognose m.b.v. een econometrisch model. Anderzijds levert 

de afdeling bedrijfstakkenplanning en analyse informatie van de 

verschillende bedrijfstakafdelingen en tevens de prognose van de 

najaars-investeringsenquete van het CBS. Ik heb de indruk dat de 

conjunctuurenquete alleen gebruikt wordt door te kijken naar de 

investeringen in de zeer grote bedrijven. Indien deze nl. grote 

investeringsprojecten op stapel hebben staan, heeft dit onmiddellijk 

grote invloed op de totale investeringen in de nijverheid. Tevens 

heb ik de indruk dat er weinig gewicht wordt toegekend aan de 

prognose van de totale investeringen in de nijverheid volgens de 

pps-methode. Men kan er aan twijfelen of dit gerechtvaardigd is. 

Paragraaf 5.4 geeft aan dat de pps-prognoses gunstig afsteken bij 

de prognoses van de CBS enquete en waarschijnlijk ook bij de prog

noses van de econometrische modellen. 

De informatie over de bezettingsgraad is nuttig, want er wordt 

intensief gebruik van gemaakt vooral door de researchafdelingen. Be~ 

langrijk,ook voor sommige bedrijfstakspecialisten,is informatie over 

de winstontwikkeling in het afgelopen jaar,omdat hier op het tijd

stip van enqueteren uit andere bronnen vrijwel niets over bekend is. 

6 . 3 . De ondernemers 

In hoeverre de enquete van belang zou kunnen ZlJn voor ondernemers 

en in hoeverre zij effectief gebruik maken van de enquete, is 

nauwelijks punt van onderzoek geweest. Ik zou zelf de ondernemers 

hierover moeten ondervragen, maar dat was binnen de tijdsduur van 

het onderzoek niet mogelijk. Daarom heb ik in de gesprekken met de 

enqueteurs dit punt aan de orde gesteld. Zij konden zeker geen 

definitief oordeel uitspreken, maar hadden het vermoeden dat de 

ondernerners niet veel deden met het verslag van de enquete, gernaakt 

door de coordinator middellange terrnijn. Bovendien is er tijdens 
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het bedrijfsgesprek hoofdzakelijk sprake van eenrichtingsverkeer, 

nl. de bedrijfsfunctionarissen verschaffen informatie aan de 

enqueteurs en nauwelijks andersom. Dit zijn echter niet meer dan 

algemene indrukken die ik heb opgedaan en zeker geen harde conclusies. 

6.4. NCW en VNO 

Ik heb mij geconcentreerd op het VNO, omdat het VNO het nauwst bij 

de enquete betrokken is. Men is bij het VNO vooral geinteresseerd 

in de themavragen. De enquete is wat betreft sommige thema's de 

enige informatiebron en wordt als zodanig hoog gewaardeerd. De rest 

van de enquete is van marginaal belang en geeft slechts een geringe 

aanvulling op informatie uit andere bronnen. Uitzondering hierop 

is informatie over de investerings- en werkgelegenheidsontwikkeling 

van de grootste ondernemingen, waar men veel waarde aan hecht. 

6 . 5 . Overbodige vragen en themavragen 

In zeer veel gesprekken die ik met gebruikers en enqueteurs heb 

gevoerd, kwam naar voren dat er te veel vragen worden gesteld en 

dat er op sommige punten duidelijk wildgroei heeft plaatsgevonden, 

waardoor het aantal vragen tot ongeveer 80 is opgelopen. Bij de 

investeringen bijvoorbeeld is eigenlijk alleen de vraag 6.1 over de 

bedragen van de verrichte en te verrichten investeringen en de 

vragen 6.7 en 6.9 over de voorwaardelijke investeringsprojecten 

van belang. Hoogstens kunnen daar de kwalitatieve vragen 6.10 en 

6.11 aan worden toegevoegd. Aan de rest van de vragen wordt nauwe

lijks waarde gehecht, zodat hier al een drastische inkrimping kan 

plaatsvinden. Een groat nadeel van deze wildgroei is ook dat er 

steeds meer tijd wordt gevraagd van de ondernemers. De enquete 

vormt vooral in deze tijd nu het met veel ondernemingen slechter 

gaat, een vrij grote belasting voor het bedrijf, omdat enerzijds 

de administratie cijfers moet leveren en anderzijds omdat tijdens 

het bedrijfsgesprek een uur, maar vaak ook enkele uren beslag 

wordt gelegd op een of meerdere topfunctionarissen. Enkele enque

teurs konden de laatste tijd bij de bedrijven duidelijk een wat 
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gereserveerder houding waarnemen t.o.v. de enquete, waarschijnlijk 

omdat het nu economisch slechter gaat en de enquete tegelijk 

steeds blijft groeien. Alleen al daarom lijkt het zinvol de enquete 

zeer kritisch te bekijken op overbodige vragen. 

Tenslotte nog enige opmerkingen over de themavragen. In 

gesprekken met medewerkers van het hele bureau is nij gebleken dat 

er op dit punt een grote informatiebehoefte bestaat. Dit geldt 

voor sommige bedrijfstakafdelingen als ook voor nacro-afdelingen 

zoals de researchafdelingen macromodellen en integratiedeelplanning 

en de afdelingen middellange termijnplanning en overheidsuitgaven/ 

monetaire analyse. Ook het VNO is zeer geinteresseerd in nadere 

informatie over bepaalde thema's. 

Het gaat bij de themavragen bijna altijd om inforrnatie die men 

bij de ondernemers zelf moet halen en waarvoor geen andere bronnen 

zijn. Men zit vaak met het probleem dat men niet kan toetsen of de 

zaken zich in werkelijkheid zo hebben afgespeeld als in de modellen 

is gesimuleerd. Ik zal nu enkele voorbeelden geven van vaak genoemci~ 

thema's, waarbij ik een onderscheid maak in niet door het CBS of 

andere instanties gemeten grootheden (l) en hypotheses t.a.v. het 

economisch gedrag van ondernemers (2) . 

ad (1) - omvang van de afstoot van kapitaalgoederen 

- bezettingsgraad en bemanningsgraad 

- kwalitatieve aspecten van het arbeidsplaatsen- en personeels-

bestand 

- ontwikkeling van de factorproduktiviteiten (embodied en 

disembodied) 

- jaargangenopbouw van het vreemd vermogen. 

ad (2) - reacties bij overcapaciteit vooral m.b.t. prijsstelling en 

afstoot 

- afstootmotieven 

investeringsmotieven en in het bijzonder de invloed van 

monetaire factoren op investeringen 

- reacties van ondernemers op het thema arbeidstijdverkorting. 
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De behoefte aan informa~ie over deze zaken is groat, maar het 

rendernent van de vragen daarover in de enquete is tot nu toe 

laag geweest. Over de oorzaken daaryan en de eventuele remedies 

wordt in het volgende hoofdstuk nader ingegaan. 
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7. Evaluatie en voorstellen 

Er ZlJn twee zaken in de enquete die wat hun werkelijk belang of 

potentieel belang voor de gebruikers betreft, duidelijk boven de 

rest uitsteken: de investeringsvragen en de themavragen. 

A. De investeringsvragen 

De bedrijfstakspecialisten van de olie en de chemie hechten veel 

waarde aan de informatie over de investeringen. Voor de metaal is 

vooral het totaal van de investeringen van alle bedrijfstakken 

belangrijk, omdat de metaal de belangrijkste producent van inves

teringsgoederen is. De prognoses van de investeringen in de nijver

heid (excl. openbaar nut) op basis van de conjunctuurenquete 

geven goede resultaten in vergelijking met de CBS najaars·-inves

teringsenquete. Het VNO tenslotte hecht waarde aan de investerings

ontwikkeling bij de grootste bedrijven. Samengevat kan hier van 

belangrijke informatie worden gesproken. 

Ik zou de volgende aanbevelingen willen doen: 

Voorstel 1: Een aantal vragen van minder belang schrappen en alleen 

de volgende vragen opnemen: 6.1, 6.7, 6.9, 6.10 en 6.11. 

Voorstel 2: Er zijn drie investeringsprognoses op basis van de con

junctuurenquete, die een ongeveer gelijke voorspel

prestatie leveren (zie par. 5.4). Hierbij gaat een lichtE 

voorkeur uit naar de methode die men tot nu toe heeft 

gebruikt (de pps-methode van Van Beeck en Vermetten) , 

maar dan zonder stratificatie van de populatie van 

ondernemingen. 

Voorstel 3: Samenwerking op het gebied van investeringsenquetes 

tussen CBS en CPB zou nuttig zijn om tot bundeling van 

krachten en betere uitwisseling van informatie te komen. 



-52-

B. De themavragen 

De zaak ligt iets moeilijker met de themavragen omdat hier welis

waar een grate informatiebehoefte bestaat, maar de enquete heeft 

tot nu toe op dit punt nog weinig opgeleverd. Ik zal een drietal 

mogelijke oorzaken hiervan geven en wat er eventueel aan gedaan 

zou kunnen worden; 

1) Formulering van de vragen 

Ik denk dat de vragen soms te algemeen en abstract geformuleerd 

zijn en niet aansluiten op het economisch denken van de onder

nemers. De CPB-problemen zullen dus beter vertaald moeten wor

den en de vragen zullen zo specifiek en concreet mogelijk moeten 

zijn. De vraag 6.18 bijvoorbeeld over de afstoot van kapitaal

goederen kan te vrijblijvend beantwoord worden. Meestal is een 

rangorde van motieven en dan ook nog van alle afgestoten 

machines onmogelijk aan te geven. In veel gevallen is de vraag 

in het geheel niet beantwoord. 

Ik ben mij ervan bewust dat een goede vraagstelling, waar 

men in de bedrijven mee uit de voeten kan, in veel gevallen zeer 

moeilijk is. Misschien kan een goede mondelinge toelichting door 

de enqueteurs veel waarde hebben (voorstel 4). De enqueteurs 

zullen dan zelf voor het bedrijfsgesprek een goede coaching 

moeten krijgen zodat zij de mensen in het bedrijf afdoende duide

lijk kunnen maken wat de bedoeling van de betreffende vragen is. 

Een suggestie is ook om nieuwe vragen, voordat de eigenlijke 

enquete begint, eerst bij enkele bedrijven uit te testen 

(voorstel 5). 

2) Beperkte tijdsduur voor beantwoording 

Het beperkte tijdsbestek van de enquete staat een afdoende 

beantwoording van de themavragen, die soms nogal diep graven, 

in de weg. De mensen waar men in de bedrijven contact mee heeft, 

moeten voldoende tijd krijgen over de gestelde vragen na te 

denken en eventueel afdelingen er bij te betrekken die met het 

thema te maken hebben. Deze tijd ontbreekt nu, ook al omdat er 

veel tijd verloren gaat met de beantwoording van veel minder 
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belangrijke vragen. Een aanzienlijke inkrimping van de vragen~ 

lijst die in dit hoofdstuk zal worden voorgesteld, zal dus oak 

in dit opzicht nuttig zijn. Oak lijkt het mij beter om de 

thema's in de enquete extra te belichten door ze apart van 
• 

de reguliere vragenlijst te presenteren en niet meer tussen de 

vaste vragen op te nemen (voorstel 6). Er zal dan sprake zijn 

van een reguliere lijst die vrijwel constant blijft en apart 

daarvan elk jaar een aantal nieuwe vragen over een of meerdere 

thema's. Bovendien kunnen dan om de bedrijven een ruime tijd 

tot beantwoording te geven de themavragen eerder worden opge

stuurd dan de rest van de vragen of zelfs worden meegegeven aan 

de enqueteurs bij de enquete van het voorafgaande jaar, zodat 

dezen oak een mondelinge toelichting kunnen geven (voorstel 7) 

Men meet dan wel een jaar van tevoren weten welke thema's het 

belangrijkst zullen zijn en het meest in aanrnerking komen om 

in de enquete van een bepaald jaar opgenomen te worden. 

3) Geringe betrokkenheid van de gebruikers bij de enquete 

Vooral door de macro-afdelingen wordt weinig nagedacht over het 

gebruik van de enquete om bepaalde inforrnatie te verkrijgen. 

Op een enkele uitzondering na heeft men weinig contact met de 

coordinator M.L.T. en men is nauwelijks betrokken bij de op

stelling van de vragen. Dat komt mede omdat men weliswaar weet 

dat de bran van bepaalde informatie alleen in de bedrijven kan 

liggen, maar pessimistisch is over het verrnogen van ondernemers 

om die inforrnatie te verstrekken. Ik ben daar oak niet zo opti

mistisch over, maar ik vind tach dat een paging de moeite waard 

is, gezien de grate inforrnatiebehoefte die er bestaat, de 

ongeveer 100 goede contacten die men op topniveau in de onder

nemingen heeft en met eventueel de veranderingen die in de twee 

voorgaande punten zijn voorgesteld. Hiervoor is dan wel nodig 

dat men intensiever bij de enquete betrokken raakt en dat oak 

directie en hoofdafdelingschefs initiatieven nemen omdat het voor 

de hand ligt dat zij uiteindelijk beslissen welke thema's het 

belangrijkst zijn en in de enquete opgenomen zullen worden. 

(Voorstel 8) 



-54-

De themavragen en de investeringen zijn dus de belangrijkste onder

delen van de enquete, die het voortbestaan ervan naar rnijn mening 

zeker rechtvaardigen. De rest van de enquete-informatie bevindt 

zich, enkele uitzonderingen daargelaten, meer in de marge van de 

informatie uit andere bronnen, zoals ik in de voorgaande hoofdstukken 

heb geprobeerd aan te tonen, waarbij ik bovendien geconstateerd 

heb dat zich een duidelijke wildgroei van onbelangrijke vragen heeft 

voorgedaan. Hier lijkt mij dan ook een forse uitdunning van de 

vragenlijst op zijn plaats. Mijn voorstel is hoogstens de belangrijkste 

vragen van de volgende grootheden op te nemen (vbbrstel 9): 

1) Binnenlandse- en buitenlandse afzet 

De hoofdstukken 1 en 2, met uitzondering van de vragen 1.6, 2.6 en 

2. 13. 

)) Bezettingsgraad 

De vragen 4.2 en 4.3. 

:) Arbeid 

De vraag 5 .1. 

Men zou behalve bij de investeringen ook bij deze grootheid de 

pps-methode kunnen toepassen, omdat men soortgelijke argumenten 

zou kunnen aanvoeren om m.b.v. de enquete een macroraming te 

maken als bij de investeringen. Toch lijkt mij dit niet verstandig, 

omdat: 

- het dekkingspercentage duidelijk minder is dan bij de investeringen; 

- personeelsmutaties zeer gevoelig liggen, zodat ondernemers niet 

gauw het achterste van hun tong zullen laten zien. De slechte 

overeenkomst tussen prognoses en realisaties op dit punt (zie 

hoofdstuk 5) wijst al in die richting; 

- het CBS vanaf dit jaar behalve van de investeringen ook prognoses 

van de personeelsmutaties per bedrijfstak zal geven. 
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d) Winstverloop 

De vragen 9.1 t/m 9.4. 

Gezien de uitzonderingspositie die de banken innemen, zou ik hier 

wel werken met de volledige vragenlijst, zoals die nu bestaat 

(voorstel 10) 

Een belangrijke vraag is of het gesprek in het bedrijf gehand

haafd moet blijven. Afschaffing van het bedrijfsgesprek zou natuur

lijk een besparing opleveren, omdat minde~ beslag wordt gelegd op 

de tijd van zewel CPB'ers als bedrijfsfunctionarissen. Toch lijkt 

het mij beter de enquete mondeling te houden om de volgende redenen 

(voorstel 11): 

1) Meer vertrouwelijkheid bij de beantwoording 

Binnen de vertrouwensrelatie die zich vaak tussen enqueteur en 

geenqueteerde blijkt te ontwikkelen, wordt eerder gevoelige en 

strategisch belangrijke informatie verkregen dan bij een schrifc 

telijke enquete. 

2) Minder vrijblijvendheid bij de beantwoording 

Men heeft de kans om de bedrijfsfunctionarissen nog eens kritisch 

te ondervragen over de gegevens die voor het bedrijfsgesprek 

op het formulier zijn ingevuld, zodat de beantwoording minder 

vrijblijvend wordt. De kans lijkt mij ook aanwezig dat bij een 

schriftelijke enquete de zaak door steeds lagere regionen in 

het bedrijf wordt afgehandeld. 

3) Onderhouden van goede bedrijfscontacten 

Meestal heeft men goede persoonlijke contacten op topniveau in 

de ondernemingen. Het lijkt mij dat men hier zuinig op moet 

zijn en deze in ieder geval moet onderhouden tot er definitieve 

beslissingen over de enquete zijn genornen en de enquete een 

definitieve vorm heeft gekregen. Het komt ook vaak voor dat men, 

wanneer men bepaalde informatie nodig heeft, buiten de enquete 

om contact opneernt met mensen in de bedrijven die men bij het 

enqueteren heeft leren kennen. Bij een schriftelijke enquete 

zouden die contacten veel moeilijker tot stand komen. 
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4) Beantwoording van kwalitatieve vragen en themavragen 

Bij de beantwoording van deze vragen lijkt mij een mondelinge 

enquete meer op zijn plaats dan een schriftelijke. Dit geldt 

vooral als in de toekomst de themavragen een belangrijkere plaats 

in de enquete zullen innemen. 

5) Bredere orientatie 

Het bedrijfsgesprek geeft de CPB'ers de mogelijkheid een indruk 

te krijgen van de problemen van ondernemers in het algemeen. 

Men verlaat dan voor een moment het hoge abstractieniveau van de 

modellen en men ziet iets van het reilen en zeilen van de economie 

aan de basis. 

Tenslotte nog enige opmerkingen over de samenstelling van de steek

proef van ondernemingen. Als randvoorwaarde bij het onderzoek is van 

de kant van het CPB gesteld dat uitbreiding van de steekproef niet 

in aanmerking komt. Ook inkrimping lijkt mij niet in aanmerking 

te komen, omdat het huidige aantal van ongeveer honderd minimaal 

is om nog een redelijke dekking te krijgen. Wel zijn er ondernemingen 

in de enquete die binnen bepaalde bedrijfstakken van gering belang 

zijn, en beter door andere vervangen zouden kunnen worden. Ik zal 

hier niet verder in detail op ingaan. Ik heb samen met de bedrijfs

takspecialisten enkele alternatieven vastgesteld en deze aan de 

coordinator MLT doorgegeven, die deze met de bedrijfstakspecialisten 

nader zal uitwerken. 
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Aopendix 1 De pps methode 

De pps (probabilities proportional to size) methode is 

door twee medewerkers van het bureau, Van Beeck en Vermetten, 

ontwikkeld (lit. 1). Bij deze methode wordt van een ~opu

latie het niveau van een bepaalde grootheid in het prognose

jaar en het niveau van die grootheid in het basisjaar (voor

afgaande aan het prognosejaar) geschat met behulp van een 

steekproef. Het quoti~nt van die niveaus wordt de ratio ge

noernd, die kan worden omgerekend tot een procentuele mutatie. 

De grootheid waar het bij de enquete om gaat is de investe

ringen. We voeren de volgende notatie in (hoofdletters zijn 

populatiewaarden, kleine letters steekproefwaarden): 

N = totaal aantal ondernemingen 

n = aantal ondernemingen in de steekproef -Y = geschatte totale investeringen in het prognosejaar -X = geschatte totale investeringen in het basisjaar 

Yi = geschatte investeringen door onderneming i in het prog

nosejaar 

o. .. l 

= investeringen door onderneming i in het basisjaar 

kans dat onderneming i voorkomt in een steekproef ter 

grootte n bij een populatiegrootte N 

= IIi; bij n=1 

-
Er moet nu geschat worden: ~atio = (1) R 

y 
= -:::-

V' 

·~ 

-Procentuele mutatie = (R - 1) 100 

n n 

I 
x. 

~ \ Y· 
X l y l = If":'" en = L rr-

i=1 l i=l l 



(2) ingevuld in 

n 

I 
i=l (1) geeft: R = 

n 
\ 
L 
i=l 

y./II. 
l l 

x.;rr. 
l l 

- n -Bij een aselecte steekproef geldt: IIi - N - constant 

Ingevuld in (3) geeft dit: R aselect = y 
X 

Bij een pps steekproef geldt: 
xi nx. 

pi = X en IIi = T 

( 3) 

( 4) 

( 5) 

Dit betekent dat naarrnate een ondernerning rneer inves

teert ~ij een evenredig grotere kans heeft in de steekproef 

voor te komen, wat een benadering is van de situatie bij de 

conjunctuurenquete. Een grotere ondernerning (die meestal 

ook rneer investeert) zal dus een hogere II. waarde hebben en 
l 

volgens (3) minder gewicht in de schaal leggen bij de be--paling van R. Het feit dat grote ondernerningen oververtegen-

woordigd zijn in de steekproef wordt dus gecompenseerd door 

het geringere gewicht dat zij krijgen bij de ratiobepaling. 

(5) ingevuld in (3) geeft: 

-R pps 
Yi = (--) 
x. 

l 

( 6) 

De methode van Van Beeck en Verrnetten gaat uit van een 

pps steekproef zonder teruglegging. Deze laatste eigenschap 

is toegevoegd omdat, indien de grote ondernerningen een hoge 

trekkingskans hebben, de kans groot is dat, wanneer er wordt 

teruggelegd, rneerdere keren hetzelfde bedrijf wordt ge

trokken. Het is wel iets dat de zaak zeer complex maakt. 



Men is tot de volgende benadering gekomen: 

nx. 
IT. 

, 
'\, 

l (N n)X + a(n 1)x. + ( 1 - a)2n2x.2 - -
l - l 

N X 

waarbij a = l -
N - 1 

2(N- l) + n 2 - n 

Ingevuld in (3): 

~v 

N ; n X I ~~ + a (n - 1) ~ y i + ( 1 - a) 2 ~ 2 I xi 

'\, 

N ~ n X n + a (n - 1) I xi + ( 1 - a) 2 ~ 2 I xi 2 

Dit kan omgewerkt worden tot: 

v~ 

RBV"" a (~) + S y + y ~, a + S + y = 1. x -2 i X X 

Omdat y verwaarloosbaar is, geldt volgens (4) en (6): 

- -
RBV "" a R + SR , a + S = 1. pps aselect 

De ratioschatting bij pps zonder teruglegging is dus 

een gewogen gemiddelde van de ratioschattingen bij pps met 

teruglegging en bij een aselecte steekproef. 

In de praktijk geldt dat S groter is naarmate de steek

proeffractie & groter is. Dit is ook zeer plausibel omdat 

de steekproef, ondanks dat hij select (volgens het pps 

principe) wordt getrokken, toch steeds meer het karakter 

van een aselecte steekproef zalkrijgen, naarmate de fractie 

& groter wordt. De oorzaak hiervan is dat er niet wordt 

teruggelegd en de grote ondernemingen dus niet "dubbel" in 

de steekproef kunnen zitten, zodat de kleine ondernemingen 

automatisch aan bod komen. 
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Tenslotte kan men de populatie en de steekoroef strati

ficeren. Bij de conjunctuurenquete wordt gestratificeerd 

naar de grootte van de investeringen van de ondernemingen. 

De indeling in 4 strata en de steekproefvariabelen per 

stratum zijn in tabel 9 opgenomen. Elk j aar v10rdt dezelfde 

stratificatie toegepast en ook de steekproefvariabelen 

veranderen niet veel (in dit geval zijn de waarden van de 

enquete 1980 genomen) . 

Tabel 9 Stratificatie en steekproefwaarden oer stratum 

(enquete 1980) 

Stratumnummer Stratum N n X 

1 0. 1 < x. 
.l 

~ 2.5 mln 4400 11 2200 mln 

2 2.5 < x. ~ 10 
.l 

mln 235 16 1175 mln 

3 10 < x . 
.l 

~ 30 mln 65 20 1300 mln 

4 xi > 30 mln 40 29 5000 mln 

De ratio wordt geschat m.b.v. een combined ratioschatting: 

4 
\ -
2_ N. y, 

J J - )=1 R = j = 1,2,3,4 = stratumnummer 4 

~ N. x· J J 
j=1 

Toegepast op de pps methode zonder teruglegging geeft dit: 

4 

l_ 1 
n. 

J j=1 

4 

I 
j=1 

rv 
[N. - n. J J X. n. 

N. J 
., 

J -' 

y, 
(.::.2) 
X, 

J 

+ ( 1 - a) 2 

- n. \ 
N J X . n . + a .( n . - 1 ) ;' x . 1 + ( 1 - a ) 2 

L . J J J J JK 
J k 

n. 2 

_l \ X2·k] X· I J 
J -

k 



waarin: l j 
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4 strata 

n., N ondernemingen binnen een stratum 
J n 

y . . J 
Het rekenkundig gemiddelde (x-) is in deze formule vervangen 

j 

'\; 

door het meetkundig gemiddelde 
y, 

(=-.1) 
X. om de bias van Rav te 

J 

minimaliseren. (Zie Van Beeck en Vermetten, lit. l). 
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Bijlage l ··Bl-

::Jde :1r. 

VRAGE~LIJST CONJUNCTUURENQUE~E 

~AJAAR 1982 

~AAM onder~em~:1g: ::naueteur: 

?unc~ie: 

iac.lm: 
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:=-e~v~ng: ~aar :n :ie vraagscelling ~aar groe~percencages 
c.o.v. een ·,roorafgaand jaar ·..,-ordt ;einfor:neerd, 
zal in ie 'lergel.:.:k:.ng van iie jaren ?an :,ec 
./::.::.rqem'1::i:ie :de jer /.c.:~Y'_der.7·:;;.ren :iienen :.e · .. .;or-
:ien • . .u. cgegaan; 

3~nnenlandse afzec t982 en 1983 

". l '1et ~oeveel procem: J.S ie ·..,-aarde ·,ran ie 

:982 gescegen of 

gedaald t.o.v. 1981? 

1.2 ~oeveel procenc l:.gc ~ec ;ernidC.e .:cie 
' . . -?Y"'/.0' spe-/ / 'Tan al uw j~nnenlandse 'Terkopen 

gedurende 1982 ~oger of lager dan ~ec ge

niddelde 9rijspeil van 1981? 

:wne (kwam:i tac:.e£) con£or:n 'J.W opgaven 

u~c 1.1 en 1.2 :n 1982 gescegen resp. ge-

:iaald is c. o . '' . 19 8 1 ? 

1. 4 :loeveel procent ver..,-achc 'J. dac uw ~in.nen

:anas ~;ze~~olwne in 1983 noger of lager 

zal Z~Jn dan :n 1982? 

1. S ~elke fac"':.oren :::epalen :1aar 'J.W nenl.ng 

uw j~nnenlandse afzec•Tolume-onc·..,-~kk:eling 

in 1982 en 1983? 

} .. 3. Zo :1odig ~ndersc~eid :naken -c.:J.ssen 
factoren iie de conc'.lrrencieposi:.:.e 
:n 1982 resp. 1983 nebben jepaald. 
(Voor ~oscen- ;prl.jslfactoren zie 

1. 5 :s 'J.W narkcaandeel :..n de :.ocale j~nnen-

l.andse nar2<t :n ~982 ges<:egen of gedaald? 

~oger . . a .. ...... ~ 

;el.i.jk. 

lager ........ a ..... ' .. ?s 

~oger ..... " ... ~ 

;eli:k ....... . 

lager ........ ~ . % 

~oger ........ a ........ ?s 

;elijk ........ . 

lager ........ a ........ ?s 

noger ........ a ........ % 

geliJk ....... . 

lager ........ a ........ % 

ges<:egen ....... . 

gedaald 
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'7e!:"'.vac:.t: :.1 :ia 1: 'J.W :nar:-::t:aan-

ieel volgend :aar 1983) zal ?eranderen? 

landse verkopen zal st:~jgen ~f :ialen 

t.o.v. :iit: :aar :1982)? 

/~nc.se .:;mzec- ::on£orm 'J.W opgaven :.l.l.t: :. 4 

en 1.3 in ~983 ~oger of lager zal zijn 

ian in L982? 

i.. 10 :~eL'<e :act:oren oepalen naar :.1w :nenJ..ng u.w 
~ . - ~ 

J~nnen~c.nase ?riJsontvl.~keling J..n 1982 

en 1983? 

_V. 3. Zo nodig ondersche.J.d :naken tussen 
:<:osten- en :narkt:::ac-:oren :n.l:l. t. 1982 
en 1983. 

1.11 Is :ie :JY'Qcenc::A.e:e -..;c.nsr:marJe (per eenheJ..d 

?rodukt) op J.W :::·~nr.er. :c-acise afzet :.n 1982 

grot:er of ~leiner ian :.n 1981? 

.'..ager . 

iager .. 

J..ager . 

:'.oger .... •• % 

lager . . . . . . "' ....... % 

:;ro-c.er ... 0 • ~ ... 



.::. 3u~canlandse afzet 1982 en ~983 n.v.c ...... ) 

2. ~ :1et iaeveel pracant 1s ie ·..;aarde •.ran ie 

j~i~en~andse ;mze~ 1n 1982 gestegen ~£ 

gedaald ~.o.v. 1981? 

2. 2 Eiaeveel pracen~ lig~ het ;emid.d.e ld.e ?r>i.;'s

;ei: van al uw buitenlandse verkapen gedu

=ende 1982 hager of lager dan het gemiddel-

ie pr:.Jspeil •Tan :981? 

2.3 Is het Juist dat uw jui~enZands 2{ze~vo

:ume (kwantitatief) conform '.lW opgaven 

uit 2.1 en 2.2 in 1982 gestegen =esp. ge-

daald is t.o.v. 1981? 

2.4 Soeveel procent verwach~ .l iat uw jui-

~enZands 2fze~volume 1n 1983 hager of la-

ger zal zijn dan in 1982? 

2.5 Welke factaren bepalen naar uw nening 

) r 
--0 

•.1w jui~enlandse afzetvolume-ontwJ.kkel:.ng 

:.n 1982 en 1983? 

~.3. Za nodig onderscheid maken cussen 
factoren :iie de conc"..l.rrentiepositie 
in 1982 =esp. 1983 hebben bepaald. 
Voor kos~en- .pr:.:slfactoren z:.e 
2. 9) . 

Is de penetrat:..egraad op '.lW ::::es~aande en 

nieuwe ouitenlandse nark~en cezamen 1n 

1982 gewqz:.gd? 

~"1oger ........ a. ........ ~ 

geli Jk ... ~ .... 

lager ........ a ........ 's 

hager ........ % 

gelijk ....... . 

:..ager ........ 's 

iager ........ a ........ % 

gelijk ....... . 

lager ........ a ........ % 

ioger ........ a ........ % 

gelijk ....... . 

lager ........ a ........ % 

:;es~egen 

gedaald 
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. . ~ -
:loeveel ~edraagt ·:.w ~:A.'- ~.zrc ~.:mc.se afzet: 

:!..:1. L 9 82 ;,.n :;:roc en ten ?an 'J.'" ':Ot:ale afzet:? 

2. 3 3:oeveel _?rocent ·v-e.rwac~t: '.l iat: ;..:1 :983 

~.:mc:.se ver:<open zal 5 t.:. j gen of :ialen 

':.o.v. :lit: ~aar 1982? 

2.:? :-lelke :ac-:oren ~epalen :1aar 1JW :nening ·:.w 

en t983? 

~.a. Zo :1odig ondersc~eid maken tussen 
:<osten- en markt::actoren :n.!::l. t. 
1982 en 1983. 

2. lO Is ":let JUist dat ::ie ·,...aarde •Tan :i.e juir:en

~.;:ndse ;mzer: conform 'J.w opgaven ·:..J.t 2. 4 

en 2.8 in 1983 ~oger of lager zal zijn 

:ian in 1982? 

2.11 Is de ~rQcen~uele ~insr:marqe (per eenhe:..d 

_?rodukt) op ·:.w jui :;enlc:ndse -::.fzer: in 1982 

;rater of ~~e:..ner ian ::.:1 19 8 1 ? 

2. 12 :s :i.e :;:rocentuele 'N"l.:lSt:narge op •:.w export 

~oger of lager :ian op ·:.•.v ~ l.nnenlandse afzet:? 

2. ~3 3:oe ·..;or:it :i.e :.nter:J.atJ..onale :::onc'..lr:::-em::..e, 

:net :1ame :.u t een oogpun t ?an de :::-ecen te 

~~~jf ~eoardeeld? 

gell.Jk .. 

l.ager .. • •• ?s 

joger .. ~ c " • " • a . . " 
gel.:..Jk ...... . 

lager ........ a ........ % 

grot:er ....... . 

gel.:.::;k 

~-:oger . 

ge.:.J.JK. 

lager 

:.oonkost:en 

:.:ner~ie .. i(ost:ar;. 

;el..:.. :>: 
~r:.C]'"'ms-:.:.:;e~. 

;el..:..:.~ 

~nquns -::.::.. ::-e ::- .. ., . 



?.esu:ne 'J'racen 

::;r::cent:.",J.ele 
::1u::at:.:.e t.o.v. 
?ooraigaand 
Jaar 

'lolume 

?~:'.js 

Aaarde 
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an 2 

:aar en aizetgeb~ed ~982 ~.o.v. ~981 1 9 8 3 t . 0 .. , . : 9 8 2 

3innenland1Buitenland 3~nnenlandi3u~~enland 
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3. Jrders;Concraccen 

:~~~32 orders ii~ Jaar als ;unst~g, ~or.naal 

of ongunst:..;? 

3. 2 3esc.::.ouwc u de :mcvangst: 'Tan "!iew.;e .:77A-:. :::-c::n

:~ncse orders dit Jaar als ;unsc~g, ~or~aal 

of ongunsc:.g? 
- ... . . . 
_·Qe '-' ~c."?--=:..ng: 

3. 3 !s 'J.W t.ocale orderporcefeu~lle '.li -::;edr.lkt 

ln aantal ~anden werk of in ~rocencen 

van de a£zet t.."'lans grocer of :<leiner dan 

von.g Jaar? 

;unst:..; 

".Or~aa..i. 

ongunsc:.g ..... 

;unsc1.g 

:1ormaal 

ongunst::..g .. 

;ro1:er 

;eHjk 

~leiner ....... . 
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.!,. :a.oaci-::e.Lc 

?an 'J.W :;edri::;f z:.:.jn :Jpgec.=eden ·.vaar hei:Jben 

deze :'(nelpunten Z.l.Ch dan •Joorgedaan? 

~.an ::e ?rodui<:::;iezi.;"ie: 

3.l.j de =eschikbare ca.paciteit 

3.l.J de =eschJ.kbare ruimte 

3ij _;lersoneelsbezecting 

3i::; ?erloop =oeleveringen 

3iJ grondstoffenvoorziening 

of voorraadpositie 

3ij l.Lqu.l.diteitsontwikkel.i.ng 

3ij solvabil.i.teitsont-.vi2<1<eling 

""' .. -
:;z;-ze;;z-z...;~e: 

3iJ de aizetont-.vikkel.i.ng 

4.2 :s de =ezett.i.ng •Jan de capac.i.te.i.t J.n 1982 

gestegen, gedaald :Jf gel.::;k gebleven =.o.v. 

1981? 

4. J :loe hoog ligt de =ezetting van 'J.W gein-

stalleerde _;lrodukt.Lecapac.l.te.l.t ~~ans J.n 

,;Jrocenten •Jan 'J.W nor.nale ,;Jrodukt.:.ecapaci-

te.1.t? 

~. 3. :nder :1or.na.i.e _;Jroduk.tiecapac.l. =eJ.. c 
·.vordt -.,erstaan: d.l.e .::Ji: de :J.Cr::J.a
~e ~erkt.:.:d en ~ec gei:Jru.l.~el.:.Jk.e 

,;Jlcegenstelsel. 

:1~7.t. 

;es-cegen 

gel.i.Jk 

gedaald 

100 :Jf :neer 

95 - < ~00 

90 - < 95 

30 - < 90 

""'C - < 3C 

60 - < 70 

so - < 60 



' ' ~.-: 
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ieel •1an ::!e, onde.:- 4.3 ;ebleken, ~vercapac.:.-:e.:.-: 

als ::onJunc-::u.:-eel st.:-uc-::ureel ~arden aangenerkt? 

- ::onJ~c-cureel ieel: . 's 

- ;;t:ruc-c"..U:'eel ieel. 

- :1 .. V.'C .. 

ove.:-capacit:e.J..t: iOO ninus oezet:t~ngsgraad 
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S.l ?ersoneel 1.n )Jederland op "full 

cimef' ~asis 

?art timers 

Seizoenarbeiders 

Totaal 

S.2 :ieeft u thans ~en personeelstekort 

of -overschot? Hoeveel? 

)1'.3. J1rect en 1.ndirec~ personeel vlg. 
de in uw bedrij£ toegepas~e nor.nen 
gedefinieerd. Indien een spl1tsing 
n1e-c mogel1jk o£ :uet <ran toepas-
5.l.ng 1.s, de opgave ?er.nelden bij: 

.,~~-r;aaZ ::~ersonee Z. ''. 

-:':Jeiicntinq: 

J.~ In ioeverre is ie-c ;ersoneelsoverscho~ 

. c.::;:. :.~kor"':) ui t S. 2, ~en gevolg ·,an 

onvoldoende a£s~amming ~ua: 

Jplaidingsricht~ncr: 

8pla1dingsn1veau: 

Jnbekend 

S.~ In ioeverre is iec ;erscneelsoversc~oc 

~en gevolg •;an: 

- meer 5t~~c~urele oorzaken 

?ersoneel 
:.:.:nell :<=ac~ L.e~ 

.manJaren; 

~981 :982 1983 1981 1982 ~983 

Tekor~ ;ersonen 

Overschot 

Tekor~ personen 

Jverscho-c 

Tekort ;ersonen 

Jverschot: 

personen .. personen 

;ersonen . ;;e!:"soner. 
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::ceveei ::e~ 

~er::er, soc.:...3.l: .-..e~ 

~?82 

:aar ~e~ ;er:en~age 7erzuiz 

~a.rmen en -,-:-ouweni :;,_s ;evolg 'Tan z:.ek~e :::f 

:.:.. ~ -iel:..: ke .:.r.=e~dsor!gesc:l.:.~<-=-~el..d? 
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~. :~ves~e~~~cren 

~. . ~oe grooc. :.s ':lee. oedrag ''an :ie, :.~ :1ede~-

~and, ~oc. 3~and gekomen inves~e~~~gen :.~ 

(in "lopende" ?ri]zen) 

:nveste~ingen ! excl. ST"tl en excl. leasing) 

Jm:~llage 

·.vaarvan vaar valume-•.ti t.:Jre1.dincr 

van nieuwe pradukten: 

van bestaande pradukten: 

::-est van de outillage-J.nvesteringen: 

Gebauwen 

Toc.aal J.nvesteringen 

1981 1982 

:nln gld 

:1 • .3. : i) Onder toe. 3tand gekomen -:.nvesr:e!"'~nqen ·.-~arden :ue~ verstaan: 

- de in hec. ::iesbetref.:ende jaar ~rge~everde out1.llage en 
~ranspar~ddelen 

- de 'Joor--:ganq van :1ieuwe bouwwerken in hec. desbec.reffende 
Jaar en 

ie'C. II groat:. onderhoud" ~:an ou~~llage an gebouwen 

:n hec. ;eval ::iat 3lechc.s cijfers t..a.v. bec.alingen c.o. 
besc.ell.J.ngen '::leschL<baar ZiJn, maec. die ·..;arden aangegeven. 

(iil :1agaan of de cijfe~s inderdaad op dezelfde bedriJfsanderde
len oec.rekk1.ng hebben als J.n ::ie enquete 'Tan ''a rig : aar , e'Ten
':".leel ::ie grootc.e ''an de 'Terel.sc.e correc-:J.e aangeven) . 

6.2 ~aeveel _?recent hager of lager z1.:n de J.~- • % hcge~ 

'Testeri.ngspr:. J zen :.~ 1982 -:. o. ·;. :981? . ;el.:.:k 

.... %lager 

..... % onbekend 

.. ~ icger 

dac. deze _?r:.Jze.n 1.~ :983 -:.o.'l. 1982 njn? .. ;el.:.J'< 

?s :..a.ger 

, •••• % onbe.o<er:d 

~983 
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6.~ ~elk ieel ~an ie b::.J a .• opgegeven inves-

6 . .S WeL< ieel van ie biJ 6. 1 opgegeven inves-

:.er:.ngsbedragen :'loudt ?er!:land :net speci

:.:..eke m: :-:_,;;Ai;escheY"''''end.e J.~ -·Jeroer::erend.e 

:naat:::-egelen? 

:981 

~982 
,_ 

••••• ::'1 

1983 

::1 • 'l . ': . 

1981 •• 0 •• % 

1982 •••• ?s 

:983 

n. ''· t. 

,C:en en ander ::..n overeenste!Iliil.ing :net iaarb.I.J 'Terst:::-ekte subs::.dies l - ... . . . _ :;e ;,:,cn.~1.,nq: 

6.5 Is er in 1982 aanleiding geweest de veer 

iat Jaar vastgestelde 1nvesteringsplannen 

"J..l.:. te bre::.den of in t.e :-<r:..;npen? 
-:::;e lich~inq .· 

6.7 Indien er voor 1983 investeringspro]ecten 

alleen onder bepaalde 'Tcor,.,aarden tot "J..I. t-

'Toer::.ng zullen ·.-~arden gebrac;,t, j,oe groat 

is dan iet investeringsbedrag dat deze 

scar~ proJecten omvat? 

6. 3 ll'elk bedrag •Tan ·-1w :..nvesteringen :,angt af 

·Tan ;,et al dan :1.iet :..:.. jdig •Terkri :;gen 'Tan 

een_~v~r~e::.dsvergunn:..ng? 
~~e~,:.cn-;~nq: 

'-l.l. t!:lre::.den 

ink:::-::.:npen 

..... ;nln gld 

..... :1.V.':. 

:nln gld 

..... :1. ''· ~ .. 

6 =t Z.i)n de ··.,aor,.,aardel.:..:;ke'' ,?rojecten ·-1i:. 6.- :a 

begrepen Ln de :..nvester.:..ngsbedragen :1ee 

?ocr 1983 b::.:; 'lraag 6.1? 



-Bl4-

5. :o ~ndJ.en 7olgens 1J.W ~pgaven uw -=..:lves"C.er.:.ngen 

~n :983 ~oqer z~Jn 1an in 1982, aan ~elke 

:ac~or~enJ ~s di~ ::ian ~oe ~e sc~~~:ven? 

o. 1: :Cndien 7olgens 'J.W opgaven 'JW investeringen 

~n 1983 :aqer zijn dan in 1982, aan ·..;elke 

:ac~or(en) ~s iit dan toe ce sc~r~Jven? 

o.12 Indien u oij de oeoordeling van een in-

•;esteringsproj ect een !lllnimale rendements-

e.J.s ianteert, op •..;eL'-< :1iveau lag deze ren-

dementse.J.s in 1981, en l.J.gt deze ~~ans in 

1982? 

o. 13 Is di t. rendementsper::entage •;66r of :1a 

oelastingen? 

V66r of na afschrijvingen 

3etrokken op e.J.gen- of cotaal •Jermogen 

o. 14 3:oeveel _;:>rocent •;an ::ie capac~ tei ~ ·;an de 

J~~i::aqe LS in 1982 door vervang.J.ng en 

o.lS ~e~ ~oeveel ?recent lS de capac.J.te.J.c van 

% in 1981 

% in 1982 

n. v. ::. 

v66r oelast.J.ngen 

:1a oelastingen 

v66r afsc~riJVJ.ngen 

:1a afschri:vingen 

eigen •;er.nogen 

::otaal ·Jermogen 

••••• % 

% toegenomen 

~ 3.£genomen 

:1 .. , . ~. 
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5.:6 ~oeveel procen~ van de =apacLceL~ van 

• . • • • ;'!. 'J. :. • 

5.1~ ~ec ~oeveel procent zal de =apaci:.eL~ van 's ::oegenomen 

's a£genomer: 

6.13 3i: :-:ec 6uLten qebnuk stellen, door afsc.oo~ en ·;ervangLng 'Tan ;-cc:--__~~.::.;~ 

Ln de Jaren L982 en 1983 zijn en zullen, :.ec~nLsche en economLsche :ac~oren 

van invloed z::..jn. :Z:s hiervan een J:aoc:.Z~ ''erdeling, e'JC.. :.n :-<:walit.atLeve 

zin, te geven? 

Technische :not:ieven 

- Het: in ongerede :::-aken 'Tan ~et duurzame ::;::roduktie
:niddel door sli]tage, onhers~elbare SChade, orand 
etc. 

- K.waliteitsverminderJ..ng ?an he<: produkc. 

- Overmat:ige stilsc.and en scoring 

Economische :notieven 

- Hoge loonkost:en 

- 3oge energiekosten 

- 3oge grondsc.o~<osc.en 

- Onder.beze'::tJ..ng 'Tan de ouc.:J..llage 

- Techn:J..sc~e 'lOOI".li :.gang, -,.;aardoor de 
t:oc.ale :-<:as c. en per eenheJ..d produkt ~ p. e.::;::. ) 
op de nieuwe ouc.illage lager ZLjn dan de 
~osc.en p.e.p. op de oude outillage 

- Jverige :not::..even s.?.p. speci!icerenl 

Toc.aal 

:982/ ~983 

:oo 

, \ . ' 

''s) 

%) 

( ?s) 

:g..\ ',, 

%) 

'l-' ',, 

%) 

1) ::v1: .. :nat:.:.e~Jen 3.ankruisen ~f :1ummeren :1aar Jelang ?an ;ew~c::~ .. 

~~e:i~~~in;: !s de ?erdel::..ng :.n het ?erleden ?ocr oliecr::..sLs :9-3) 
~ezenliJk verschillend geweesc.? 



~~ :982, an hoe zijn ziJ verdeeld? 

- Int:arne S&O :~ostan .:..~ ''ancre z1.n" 

,::..ncl. ::onst:ructia an ont:~erpkost:an) 
·,.;aarvan: 

- ?ersoneel :aantal op ~ull-time basis) 

- apparat:uur a.d. tan behoeve van S&O 

- nat:arJ..aalkost:an S&O 

- ~xt:erne S&O ~ost:en ::...v.~. pat:anten 

an l.icenties en overige •,.;ervJ..ngskost:en 

- ?rodukt:J..e-voorbereidingskosten 
excl. aanschaf nieuwe outillage) 

- ~xtra •;erkoop- en narketingkosten 

- JverJ..ge :.Costen 

;,an tal 

:"otaal S&O uitgaven in 
'' rui:ne zin II 

S&O ~n "ruime zin" in ?rocem:.en 'Jan de totaal omzet 
brut:o ?roduktie) ::..n 1982 

3edraa 

tOO% 

••••• % 

-::Je !~;ahr:in.q: Zo mog=.lJ..Jk de t:rend aangeven door :"lierbij de jaren 1980 an 
1981 te ~etrekken! 

6. 20 Is een ·;erdeling ·;an ::ie :.Cost:en, in 6. 19 gegeven, over ?rodukt:-

(incl. dienst:an) en ?rocesinnovaties aan te geven? 

)l'.3. Jnder orodukt-innovatie ::..n hoofdzaak ':.a 'Jerst:aan: 

- Toegepaste :1ieuwe nat:erialen 

iJeranderingen in ::ie ~unctie ?an :"let ?rodukt: 

- DetaJ..lwijZJ..gingen 

- )l'ieuwe en •;er:ueuwde ?roduk"':an 

Jnder oroces- ::..nnovat::..e ~n ::.oofdzaak te •verst:aan: 

- 'leranderJ..ngen in ::ie =a.oricage-methode ::Jf ?recede 

'7eranderingen ::..n :nechan:..serings- of automatJ..ser1.:1gsgraad 

- TechnJ..sche en organJ..sat:or::..sche veranderJ..ngen 

orocecsJ..:lnovat:J..es 



-Bl7-

1/oorraden 

• .1. :1et ·..;elk bedrag :.s 'J.W 

::otale ?oorraadbes-::and - :net :...:l.i:legr:..;? 

van de "be stemde" 'TOO rraden - ?an 

zichte •Tan 7orig Jaar ge•"'iJ zigd? 

-:. 2 3:oe beoordeelt u ~"lans de omvang '!an 

;.w -roor.!"aden ;ronC.Sr:or~~en en "-".c.:T~~a.bl"'> 

<c.r:zn in Ve.!"hOuding tOt net verbruik? 

:. 3 :1et ·..,ell: bedrag is mv totale •:oorraad

bestand eind:DroaUK-::zn ten opzichte van 

70rig jaar gewiJZigd? 

7.4 3:oe beoordeelt u ~"lans de omvang van 

'M voorraad 2ind:Dmdukr:en in verhouding 

tot de afzet? 

7 • .S ITe.r.vach t :..1 dat ·M totale voorraden ;mnC.

sr:o ::en en "-".a: :-:~::Jn .. ~kc.r:zn in verhouding 

t01: ne1: 'lerbruik •rolgend jaar groter, ge-

l.i:k aan, a£ '<leiner zullen ZiJn dan ':..'lans? 

7. 6 'Terwacht u da1: mv voorraden einci::JroaUK.r:en 

:...:1 verhouding to-e de afzet, ·1olgend : aar 

grater dan, geliJk aan, ::Jf :<lel.ner ::an 

~"lans zullen ziJn? 

gestegen: 

;edaald 

:1.70:.., 

~e groat 

:1ormaal 

~= :<lein 

n. ". t. 

gestegen: :nln gld 

geliJk 

gedaald :nln gld 

n.v. t. 

t.e groat 

:1ormaal 

te ~lein 

:1 .• , . c. 

grater 

~.'1.t. 

grater 

:LV.t. 



-Bl8-

3. ~ronds~of.=enor~;zen ~·~· or~:zen ~agekoc~~e ~andelsgoederen n. 1.:.. 

3oeveel ?rocen~ lig~ ~ec ?r~Jsn~veau van :1oger .... 

de door 'J.W ondernemJ.ng ~ngekoc!::~e ouJ.cen- ;el.:.jk . .... 

lager ..... % 

:J.'J.l9s~o£fen, c.q. lngekoc~~e ~andelsgoede-

~en ln 1982 ~oger of lager dan in 1981? 

1'1.3. Indien mogeL.Jk soar': en 9ercentage ''an de ~elangr::.Jks-::e grond
stoffen en ~alffabrika~en vermelden. Nagaan of gemJ.ddelde .?r::.]s
stijging op :;aar.bas:l.s ·..;ordt opgegeven. Is da~ niet he~ geval, 
dan aangeven ·,.;aarop de ci j fers ·..-el :OetrekkJ.ng. 

3. 2 3oe'{Teel procent zal :1aar scha-c-:.ing :"'let ~oger ..... % 

?r:l. J sni veau 'Tan d~ ioor ·.:..w ondernemincr gell.:;k ..... 

lager ..... % 

en halffa.brikaten Lncl. hulp~~nffen, 

:L:JJ}ekochte handelsgoederen i.n 

:?83 hager of lager l::.ggen dan ln 1982? 

iz.:.e :1.3. 8.1) 
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:? • ~'i'ins<:.'lerlooo en ·,remogenss>:::::-'J.C'::"J.Ur 

::oger 

;eL:;k 

::ager :Jf lager dan L-:. 1981 , Indien .:.ager 

!..:~ ::Jeide jaren ·r~L'1S1:. l.S ;emaako:)? 

::r. 3. !Je ·r~inso:on Cllikkeling :<an zeer globaal afgec.':eckt: ·,.;arden 
aan de opgaven over omzetvolume en ·,.;i:~so::::~arge. 3ijvoor
::Jeeld als het omzeo:volume st:ijgo: bij gelijkblijvende 
·,.;inso::narge, dan zou enige ·r~inststi Jging (of 'Ternundering 
?an ?erlies) :<unnen op-c.reden. ?robeer deze ~::msisc.entie 

t:er discussie te sc.ellen. 'ler.:!eld :Jorzaken ?an ar,.;i 3ken
de on~r~i~elingen. 

a. ~ 

a.. 's 

9.2 Indien deze vraag ~iet van toepas-

sing is dan toelich-c.en Naarom: 

3edrij£ ·..;erk~e ±."': :aar 
:net: ''erlies 

3. 3 ;velke zijn de :Jorzaken van de 7erlies-

sit"J.atie in die. jaar? 

9. 4 Is het =endement: op :'let: eigen ?ermogen, 

?an ::Je las t::.n ge n in :982 

gelijk of lager dan 70r:.g Jaar? 

::r. 3. 2igen 'Termogen 1.ncl. garantievemogen 

9. 5 Is de ·verhouding eigen ·rer!Zlogen/vreemd 

?ermogen ~oger, lager of geliJkgebleven 

:.. o. -,. vorig J aar? 

· 9. 6 =:oe jeoorC:.eel t ·.1 de -rerhouding eigen crer-

:nogen; vreemd 'Termogen? 

3edri~::: ·,.;erko:e ·,rorig 
jaar :net: ·,rerlies 

3edri j f ·,lerk~e ~el. ::.e 
J aren :net: 7erli es 

;eliJl< 

lager 

lager 

:Jngunst::..g 
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~-- ~oe ~s :ie liquidicaitsposic~e ~u? 

~.a ~oe verhoudt :ieze liquiditaitspos~tie 

zich t. o. ·.;. vorig jaar? 

~ . ~ ::n ·.-~elke :na-ce is :ie cash- flow 

(ne-cto gereserveerde ·.-~ins-c en afschriJ
vingen) 

t.o.v. vorig jaar ge•.-~ijzigd? 

~or.:1aal 

~rap 

verbeterd 

gelijk 

7erslech card 

verbeterd 

verslechterd 
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10. 1 ::-Jet ":laeveel pracenc. zal :1aar ·,o~ardt -rer-

.j .;':J.C.Y' veranderd zi~n? 

10. 2 :-let ":laeveel :_Jrocent zal :1aar -.-~ardt •1er-

.5 :ja.a.r veranderd zijn? 

!:oelicntinq: 

10. 3 Ver,.;acnc. u •Taar de middellange termi jn 

een hagere-, lagere-,of gelijkblijvende 

imJesteY"';nqsonruikke ling t. o. "". 1982-' 33? 

(val ume- companen t) 

Toe Z ichtinq: 

10. 4 Met ~aeveel ?rocent ver,.;achc. '.l, da1: 'M 

?ersonee lscmw::nq de :<amende 5 J aar zal 

·,.;arden ·.li tgebre.l.d :.Jf ingekrompen? 

10.5 Zal :1aar 'ler,.;ac.'lc.ing de door uw ':Je-

driJ:: l:::einvlaecibare -,.inst:narge ":lager, 

~982-'33? 

;estegen ....... a. •...... "i 

gedaald ....... a. .. ..... 's 

gestegen ....... a ....... % 

geli jk 

gedaald ..... ~.a . ........ % 

n. v. t. 

":lager 

gelijk 

lager 

·.li tbreiding " ...... ~ . ~ 

geli.jk 

inkrimping ....... % 

ioger 

::.ager 
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Bijlage 3 De coefficienten van de confrontaties tussen ramingen en 
realisaties per bedrijfstak en macro. 

Bij de enquete wordt het volume van de binnenlandse afzet exclusief 

voorraadvorming en bij het CEP inclusief voorraadvorming geraamd. 

Daarom worden bij het binnenlands afzetvolume twee CBS-realisaties 

onderscheiden. 

De betekenis van de coefficienten: 

- u 

I 2 *) 
_ '\ ~ (Rt -REt) 
- y 2 

t (REt) 
U>O, t=1971 ... 1981 

cov(Rt,REt) *) 
- r = 

a ( Rt) . a (REt) 
-1~r.~1, t=1971 ... 1981 

- RE' = 
y ~ {t;REt) 

2

/10 

L: 2 
t REt/11 

RE '? 0, t=1971 ... 1981 

De betekenis van de subscripten van R(ramingen) en RE(realisaties): 

Eerste subscript: de bron van de raming of realisatie: E(enquete), 

CEP of CBS. 

Tweede subscript: het jaar waarop de raming of realisatie betrekking 

he eft 

Derde subscript het jaar waarin de raming of realisatie gemaakt 

is; er wordt verondersteld dat de ramingen en 

realisaties aan het begin van het jaar tot stand 

komen. 

RECBS,t is een afkorting van RECBS,t,t+ 3 . 

*) Als subscript van R en RE is hier alleen gegeven het j aar waarop de raming 
of realisatie betrekking heeft. 
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Bedrijfstak I Coefficient Confront-a tie 

!{E,t, t HI:,t,t+l RCt:P, t, l RCEP,t , t ~ 1 HE,t,t Rand.ng 

----- -----~{~~(;Ji£L~--. --------~------------~~._t_ ____ ·---
HE. Realisatie 

F , t. t±L______~--------
u 0.921 0.444 0.638 0.499 0.864 

Voeding/ :enot r 0. 177 0.850 0. 613 0.777 0.511 
RE' 0.875 0.922 1.026 

------~-~---------- - --·- --- -------------- ------------~---- --
u 1.388 0.996 0.790 0.295 1.049 

·rcex tie 1/ '" 1 ed Lll<J r -0.402 -0.010 0.359 0.833 0.535 
RE' 0.557 0.657 1.400 

·--- ···----------------··· -------~------------- -------·---------

u l. 005 0.831 0.797 0. 572 1.147 
Overige industrJe r 0.557 0.752 0.707 0.845 0.463 

RE' 1.288 1.389 1. 2 37 

u 0.855 0.634 0.752 0.552 1.013 
Chemie r 0.324 0.788 0.760 0.868 0.435 

RE' 1.507 1.753 l. 237 

u 0.847 0.884 0.971 0.879 0.849 
Aardo lie r 0.646 0.524 0.498 0.567 0.599 

'r.E I I. I 51 1. 4 42 1.526 

u I . 54 5 1. 299 1.382 0. 727 1.058 
Melaal r 0.399 0.405 0.241 0.780 0.389 

RE' 1.006 1.487 1.066 

u l. 315 l. 52 5 0.779 0.361 0.864 
Bouw r 0. 14 2 0.452 0.693 0.936 0.555 

RE' I. 220 1.220 1.265 

u 0.863 0.782 0.674 0.517 0.893 
Verkeer/Vervoer r -0. 12 4 0.498 0.062 0.666 0.121 

RE' I . 198 0.864 l. 450 
·-----~---- ----------

u 1.084 0. 714 0.454 0.638 0. 769 
Handel r -0.022 0.557 0.806 0.655 0.209 

RE' 0.896 0.997 0.626 
--·- -----

u 1. 069 l. 226 l. 068 I . 13 7 0.624 
Elek.trotechnJek r 0.287 -0.080 0.126 -0.025 0.549 

RE' 1. 5 79 l. 657 0.561 
--------~---··-

u I . 16 7 1.784 1.163 
Ferro-industrie r 0. 181 -0.098 0.478 

RE' 1. 712 l. 5 78 
---------------- ------------~-----·- ----------~ 



Bedrijfstak I Coefficient 

Rr::,t,t 

u 0.689 
Voeding/Genot r 0.054 

RE' 

-B25-

EE!j§_~!~~~~1e~Q2~-~!~~t 

Confrontatie 

RE,t,t+l RCEP,t,t 

RECBS,t 

0.617 0.543 
0.601 0.481 

0.781 

RCEP,t,t+l 

0.275 
0.8 

RE, t, t H;:u;Ling 

REE, t, t+ 1 Real~satie 

0.751 
0.178 
1. 053 

·-·------------ --------~--------- . - ·-----------.-
u 

Textiel/Kleding r 
RE' 

u 
Overige Industrie r 

RE' 

u 
Chemie r 

RE' 

u 
Aardolie r 

RE' 

u 
Metaal r 

RE' 

u 
Bouw r 

RE' 

tT 
Verkeer/Vervoer r 

RE' 

u 
Handel r 

RE' 

u 
E1 ectrotechniek r 

RE' 

u 
Ferro-industrie r 

RE' 

0.545 0.343 
0.652 0.795 

0.626 

0.321 0.204 
0.796 0.935 

0.563 

0.549 0.457 
0.735 0 :90i 

0.985 

0.585 0.262 
0.730 0.960 

l. 234 

0.664 0.476 
0.211 0.871 

0.806 

0.487 0.273 
0.450 0.905 

---~---- --
0.337 0.254 
0.738 0.871 

--------------

0.495 0.174 
0.864 0.984 

--------~------~----

0.244 0.424 
0.966 0.875 

0.350 0.135 
0.872 0.976 

0.471 
0.851 
0.843 

0.341 
0.785 
0.674 

0.704 
0.591 
1.275 

0.520 
0.772 
1.128 

0.442 
0.450 
0.621 

--------------- ---~----- --

0.292 0.295 
0.384 9,767 

0.230 

0.695 0.646 
0.236 0.589 

0.855 
----------------

0.383 0.271 
0.236 0.747 

0.349 

0.928 0.708 
-0.188 0.433 

0.796 
·----------------------

0.879 0.682 
0.217 0.636 

1. 232 

0.120 0.111 
0.900 0.925 

0.541 0.467 
0.308 0.381 

0.359 0.402 
0.802 0.798 

---------------------~---------- ------- --

0.558 0.389 
0.542 0.768 

-- -------------

0.235 
0.618 
0.212 

0,242 
0.802 
0.319 

0.212 
0.667 
0.183 

0.785 
0.424 
0.913 

0.770 
0.388 
1.314 

-------- - ----------------------- --- ------------------
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Y9!~m~-~~!~~D!9D9~~-6!~§~ 
Confrontatie -- --~~------- --- ----------- .. -- --~-·-------~---~- ·-- ·- ·---~-----~ -- ~-----~ --------- ----- ---- -------

-----~- ----~-------- ----

Voeding/Genot 

TexU.el/Kleding 

Overige Industrie 

Chemie 

Aardolie 

~1etaal 

--------~-----···----

Bouw 

Verkeer/Vervoer 

Eiektrolechniek 

---------

Ferro-industrie 

Vliegtuigbouw 

u 
r 

RE' 

u 
r 

RE' 

RE,t,t 

0.884 
-0.046 

l. 067 
0.481 

HE,t,t+l 

HEC8S,t 

0.826 
0.510 

0.573 

0.822 
0.780 

I. 528 

RCEP t,t 

0.498 
0.336 

- ·- . ------- --------
0.864 
0.484 

RCEP,t,t+1 

0.393 
0.804 

0.471 
0.895 

Rr:; , t , t Raming 

HF L', t ,t+ I Heali.satie 

0.573 
0.610 
0.965 

l. 141 
0.428 
1.689 

.~-------~ --~- -· ··--·---------··-- ~---·-·~·- ---·----
u 
r 

RE' 

u 
r 

RF;' 

u 
r 

RE, 

u 
r 

HE' 

0.798 0.581 
0.360 0.787 

0.653 
0. 611 

0.859 
0.547 

0.727 
0. I 09 

0.360 
0.903 

1.038 
0.464 

0.637 
0.508 

---~--~--~ 

u 
r 

HE' 

u 
r 

HE' 

u 
r 

HE' 

u 
r 

RE' 

u 
r 

RE' 

0.930 
0.248 

1. 21 I 
0. I 48 

0. 711 
0.055 

0.889 
0.427 

0.797 
0.456 

0.684 
0. 753 

I. 04 3 
0.540 

0.59I 
0.624 

0.384 
0.921 

0.653 
0.763 

1. 2 78 

l. 411 

1.480 

0.985 

I . 352 

1. 30 3 

I. 098 

1.498 

1.335 

0.507 
0.793 

0.376 
0.919 

0. 119 
0.990 

l. 034 
0.203 
1.410 

o:687 
0.572 
1.274 

-·---·---- ·-----------~~--~---------------------

0.646 0.549 0.772 
0.889 0.845 0.621 

0.606 
0.731 

0.994 
-0.262 

0.652 
0.613 

0.642 
0.442 

0.289 
0.948 

0.471 
0.887 

0. 774 
0.517 

0.420 
0.812 

1.379 

0. 737 
-0.288 

0. 973 

0.611 
0.658 
0.765 

0. 913 
0. 181 
1.338 

0.874 
-0.482 

1.100 

0.892 
0.485 
1.352 

0.714 
0. 718 
1.514 



Bedrijfstak I Co~ffici~nt 

Voeding/Genot 

'I'extiel/Kleding 

Overige industrie 

Chemie 

Aardolie 

u 
r 

RE' 

u 
r 

RE' 

u 
r 

RE' 

u 
r 

RE' 

u 
r 

RE' 

0. 726 
0.630 

0.442 
0.784 

0.615 
0.509 

0.734 
0.816 

0.641 
0.880 
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P r l-i~_)?_!]_~~-~!)]-_'!.'!9~~--~f~~-to_ 

Confrontaties 

0.710 
0.825 

0.364 
0.871 

0.371 
0.963 

0.813 

0.690 

0.641 
0.439 

0.425 
0.634 

0.436 
0.812 

--- ------------------------- -----

RCEP,t,t+l 

0.347 
0.868 

0.261 
0.896 

0.220 
0.965 

RE, t, t Raminq 

RE' ReaJjsatie 
----'E.0;_ .. "'t..;..+"'l __ ---------

0.790 
0.619 
1. 170 

0.418 
0.839 
0.906 

0.569 
0.609 

l. 0 0 2_ --------- ------ -- -- -- --- -· ·- Q-'2 ~ ~ 
0.172 0.744 
0.983 0.662 

1.392 

0.236 0.411 
0.962 0.950 

1.384 

0.045 
0.999 

0.091 
0.996 

0.756 
0.763 
l. 444 

0.660 
0.808 
1.309 

-------------------- -------

Metaal 

Bouw 

Verkeer/Vervoer 

Elektrotechniek 

Ferro-industrie 

Vliegtuigbouw 

u 0.443 
r 0.698 

RE' 

u 0.743 
r -0.227 

RE' 

u 
r 

RE' 

u 
r 

RE' 

u 
r 

RE' 

u 
r 

RE' 

0.712 
0.021 

0.783 
0.456 

0.760 
0.530 

0.532 
0.212 

0.481 
0.800 

0.813 
0.187 

0.686 
0.747 

0.760 
0.538 

0.394 
0.921 

0.599 
0.050 

0.705 

0.307 

0.729 

0.624 

1. 227 

0.576 

0.254 
0.909 

0.276 0.471 
0.936 0.841 

0.703 
--~--------- ----------- --- ---~-~-- -

0.238 0.165 1.047 
0.670 0.888 0.189 

1. 175 
. ---------- ---~- --- -·-------------- ----------- ---· --------. 

0.423 0.351 0.837 
0.711 0.876 -0.093 

0.544 
0. 710 

0.600 
0.881 

l. 020 

0.570 
0.792 
0. 777 

0.845 
0.426 
1.436 

0.688 
-0.223 

0.554 
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r-~acro 

l;roollwid I cuetticient Confrontatie 

------.. --

HE, t , t Rarring 

REE, t, t+ 1 HealisaUEc 

u 0.7tl4 0.666 0.486 0.293 0.599 
Volume Binnenlandse r 0.684 0.745 • 0.840 0.952 0.842 
Afzet HE' 0. 70(0.946) 0.833 - . ._. __________ 

u 0.325 0.269 0. 124 0.085 0. 311 
Prjjs Binnenlandse r 0. 770 0.863 0.919 0.971 0.654 
AJ:zel HE' 0.300 0.538 
-------------------------- -- ---- _, _______ 

-------~---- -------~--

u 0.601 0.499 0. 4 70 0. 113 0.762 
Volume lluilenlandse r 0.581 0. 763 0.801 0.988 0. 319 
Afzel HE' 1. 065 1. 301 

ll 0.641 0.366 0.327 0.113 0.674 
PLi js lluilenlandse r 0. 738 0.917 0.909 0.993 0.748 
Atzel HE' 0.966 1.185 

---- ---- ------- ----------- ------ -~-- ------------------------------------- ------ ------

•) 'J'ussen llctken de llli'coefficient Villi de CEP-ramingen: binnenlaJ1dse afzet inclusief voorraadvorming. 
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Gemiddelde en standaardafwijking van de coefficienten 
van de confrontaties tussen ramingen en realisaties op 
microniveau 

Van 40 ondernemingen verdeeld over 9 bedrijfstakken zijn de 

ramingen en realisaties vergeleken over de periode 1971-1981. 

Volgens de in hoofdstuk 5 gebruikte notatie zijn vergeleken 

RE,t,t en RE,t,t+l op microniveau. Van elk van de drie coeffi-

cienten (U, r en RE', voor de betekenis zie vorige bijlage of 

hoofdstuk 5) zijn er dus 40 berekend voor elke onderzochte groot~ 

heid. Per bedrijfstak zijn nu gemiddelde en standaardafwijking 

van deze coefficienten bepaald. De grootheden, waarvan ramingen 

met realisaties vergeleken zijn: binnenlandse afzet (prijs, 

waarde, volume), buitenlandse afzet (prijs, waarde, volume) en 

personeel. 



\ -UJU-
Uinnenlandse afzet \ Buitenlandse afzet _ Per:!Q!!~d ______ 

. -- ------·-·---- -------~--- ---------------- ---~------ ----- ----- -----

-~- waa~~-----·-----------------l!I!lt! _____ ~~-- ___ ---~Q!!!!!!_e~------~-------- waarde ri 8 v~l ume ______ 
--------~---~-·-

!;! _____ £_~-~--~---.-!:! _______ RE' u r ___ ___!!~--- -----~- r RE' u r RE' u __ _!_ __ ~ ___ HE' ______ ~~---r--~~~--

Vnediug/Genol p 0.62 0.49 0.62 0.65 0.53 0.90 0.94 0.27 l. 05 0.78 0.25 1.05 0.83 0. 41 1.12 0.83 0.27 I. 10 0.90 0.37 I. 00 
a 0.20 0.25 0.29 0.19 0.15 0. 33 0.17 0.17 0.24 0 .II 0. 34 0.40 0.21 0.23 0.25 0.09 0.32 0.40 0.21 0.20 0.19 

'l'extiel/Kleding I. 29 0.46 l. 59 0.81 o. 74 I. 22 1.19 0.36 1.44 1.04 0.43 l. 61 0.69 0.58 1.08 l. 23 0 .II 1.63 0.60 0. 34 0.80 
0.03 0.00 0. 18 0.01 0.03 0.10 0. 14 0.0 0.07 0.26 0.16 0.19 0.13 0.20 0 .II 0.07 0.11 0.18 0.19 0.48 0.09 

overige Industrie 0.82 0.38 0.93 0.54 0.59 0.89 1.10 0.13 1.18 0.93 0.25 1.11 0. 72 0.51 1.05 1.12 0.18 1. 36 0.83 0.46 I. 24 
0.29 0.25 0.35 0.23 O.Jl 0.35 0.09 0.11 0.22 0.11 0.19 0.32 0.33 0.30 0.39 0.21 0.20 0.13 0.19 0. 34 0.24 

Cllemie 1.00 0.29 l. 30 0.81 0.41 I. 21 I .02 0.42 l. 4 7 0.93 0.1~ 1. 31 0.85 0.42 l. 28 1.03 0 .II l. 32 0.98 0.48 0.96 
a 0.29 0.28 0.27 0.19 0.21 0.30 0. 26 0.26 0.29 0.23 0.41 0.31 0.12 0.25 0.22 0.29 0. 43 0.27 0.35 0.22 0.25 

Aardolie 1.00 -0.07 1.19 0.65 0.65 1.08 0.82 0.63 1.33 J.96 0.18 1.41 0.80 0.45 1.31 1.07 0.45 1.44 0.99 0.91 
0.11 0.04 0.01 0.12 0.13 0.02 0.08 0.08 0.06 0.22 0.43 0.11 0.18 0. 37 0.03 0. 37 0.25 0.01 0.06 0.07 

Melaal~ l. 0 I 0.18 1.05 o. 72 0.37 0.83 I. 18 0.25 1.22 0.88 0.20 1.14 0.67 0.38 0.85 0.97 0.26 1. 20 0.90 0.41 l. 21 
a 0.37 0.42 0. 38 0. 37 0.31 0.37 0.28 0.42 0.33 0.21 0.43 0.27 0.19 0.29 0.36 0.28 0.47 0.23 0.11 0.20 0. 23. 

Houw 0.68 0.53 !.06 o. 37 0.36 0.43 0.86 0.53 1. 39 0.89 0.16 1.15 o. 71 0.34 0.81 0.93 0.24 1. 29 0.98 0.17 l. 31 
0.10 0.14 0 .· 19 0.04 0.02 0.08 0.15 0.14 0. 30 0.02 0.13 0.06 0.18 0.01 0.16 0.07 0.02 0.04 0.22 0.50 0. 37 

Verkee r /Vervoer 0.57 0. 24 0. 78 0.54 0.47 0.75 0.89 0.30 l. 28 1.87 -0.03 !.07 0.79 0.16 0.98 1.10 -0.04 1.26 0.90 0.40 0.91 
0.13 0.12 0.19 0.28 0.22 0.50 0.23 0.24 0.30 0.20 0.23 0.14 0.19 0.25 0.25 o. 37 0.32 0.39 0.19 0. 34 0.11 

llctudel 0.55 0.26 0.51 0.48 0.24 0.50 l. 03 -0.01 0.95 1.19 0.09 l. 07 
0.05 0. 33 0.02 0.05 0.07 0.16 0.11 0.26 0 .II 0.17 0.19 0.02 

-~-------- ~-~--~--~ 
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Bijlage 5 Het grafisch verloop van ramingen en realisaties 

In de grafieken Z1Jn de enquet~en CEP-ramingen en de CBS-reali

saties per bedrijfstak en macro gegeven voor de belangrijkste 

grootheden. Alle ramingen en realisaties zijn uitgedrukt in 

procentuele mutaties t.o.v. het voorafgaande jaar. De definities 

die in de grafieken zijn gebruikt, wijken a£ van de in de hoofd~ 

tekst gebruikte definities. 

Eerste raming enquete= Enqueterarning van de grootheid in het 

lopende jaar = RE,t,t 

Eerste CEP-raming = CEP-raming van de grootheid in het lopende 

jaar = RCEP,t,t 

Tweede raming enquete= Enqueteraming van de grootheid in het 

afgelopen jaar = RE,t,t+l 

Tweede CEP-raming = CEP-raming van de grootheid in het afgelopen 

jaar = RCEP,t,t+l. 

Voor de binnenlandse afzet geldt~ 

- Realisatie productie = realisatie binnenlandse afzet inclusief 

voorraadvorming (blauwe lijnen) . Deze grootheid wordt geraamd 

door het CEP (onderbroken lijnen) . De blauwe lijnen dienen dus 

vergeleken te worden met de onderbroken lijnen. 

- Realisatie omzet = realisatie binnenlandse afzet exclusief voor

raadvorming (rode lijnen) . Deze grootheid wordt geraamd door de 

enquete (getrokken lijnen). De rode lijnen dienen dus vergeleken 

te worden met de getrokken lijnen. 

- Bij verkeer/vervoer dienen eveneens de enqueteramingen met de 

rode lijn (excl. PTT) en de CEP-ramingen met de blauwe lijn (incl. 

PTT) vergeleken te worden. 
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De grafieken zijn verdeeld in vijf groepen: 

I Macro 

II Volume binnenlandse afzet per tak 

III Prijs binnenlandse afzet per tak 

IV Volume buitenlandse afzet per tak 

V Prijs buitenlandse afzet per tak. 
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IV. Volume buitenlandse afzet per tak 
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V. Prijs buitenlandse afzet per tak 
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