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1.iz ieidi.,,y

Investerir.qer, vor:nen de motor voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven.
Investeringen, gericht op verandering van aard, richting of organisatie van de
bedrijfsactíviteiten, hebben ten doeï de continuiteitskansen van een onderne-
my..ng te verstevi gen.

Door zelf ontwikkelingen in gang te zetten, dan wel in te spelen op ontwikke-
1.ingen die vanuit de omgeving op haar afkomen, tracht een onderneming bruto toe-
uevoegde waarde, (opgevat als positieve marge tussen inputs en outputs), te
realiseren. De bruto toegevoegde waarde schept enerzijds de mogelijkheid om de
kosten van de bedrijfsactiviteiten te voldoen, anderzijds om de noodzakelijk ge-
achte veranderingen door te kunnen voeren, die tot een adequaat functioneren van
een onderneming op lange termijn leiden.
Aldus vormt investeren (groeigericht dan wel gericht op kostenbes~aring resp.
efficiency-verhoging) de enige mogelijkheid om in deze turbulente tijden de con-
tinuiteit te handhaven.

Om deze stelling te verduidelijken, wordt het Aroces van totstandkoming van de
bruto toegevoegde waarde~~e ~~nanciële positie~van een groep ondernemingen in de
sectoren handel en industrie (op basis van C.E.S.-gegevens) met behulp van een
modelmatige benadering nader onderzocht.
De bedoeling van dit onderzoek ligt niet in het "bewijzen" van deze stelling
(daarvoor is het gebruikte materiaal ten enen male oncteschikt), maar veeleer in
het verkennen van de consistentie van het onderliggende theoretische concept.
De uitspraken die aan deze verkenning worden ontleend, moeten dan ook, hoewel
zij toch opvallend genoemd mogen worden, in dit licht worden bezien.
Het blijkt mogelijk te zíjn om, met de in samenhang gefnterpreteerde informatie,
snel indicaties te vinden voor de onderliggende structuren.

Achtergrond

De sociaal-economische situatie van d~t moment baart grote zorgen. Inzakkende
binnenlandse en buitenlandse afzet, bedrijfsbeëindigingen aan de lopende band,
grote werkloosheid, sterk toenemend beroep op de collectieve voorzieningen en
stijgende begrotingstekorten, zijn alle symptomen van dieperliggende problemen
in de Nederlandse economische structuur.

Als gevolg van de energieproblematiek, rentestand en een structureel hoog arbeids-
kostenniveau lijkt de kostenstructuur van het Nederlandse bedrijfsleven anno 1980
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te zijn verstard. Zeker wanneer buitenlandse factoren deze starheid nog vergro-
ten.
In deze verkenning wordt, als gevolg hiervan, uitgegaan van een relatieve star-

heid van de kostenstructuur van ondernemingen in het algemeen.

Over symptomen is een veelheid van meningen ontstaan ten aanzien van het te
voeren beleid.
Veel van deze alternatieven komen echter niet verder dan het bekende "Kurieren
an Symptomen", eenvoudigweg omdat de oorzaken worden gezocht in de verschijnse-
len die tot de aandac h t voor een bepaald probleem leiden.

Inzicht in de oorzaken van enige problematiek vloeit voort uit kennis van on-
derliggende structuren.
Een structuur bestaat uit elementen en relaties tussen elementen. Het lijkt
dus zinvol de beschouwing van de structuur van een volkshuishouding te starten
op het niveau van de haar samenstellende elementen; in eerste instantie de in-
dividuen, of ineer geaggregeerd: de ondernemingen.
Uitgaande van een onderneming moet getracht worden de structuur en de relaties
in de structuur te begrijpen.l)

Theoretisch concept

De vraag rijst dan: hoe werkt nu een onderneming?
Uitgangspunt is dat een onderneming, opgevat als open systeem van samenwerkende
participanten streeft naar continufteit. De financiële positie van een onderne-
ming vormt een belangrijke factor in het handhaven van de continufteit.
Enerzijds vormt de financièle positie de neerslag van het al dan niet adequaat
functíoneren van een onderneming, informatie waarop taxaties omtrent leencapa-
citeit en kredietwaardigheid, wijzigingen in de financiële sfeer ten gevolge
hebbend, worden gestoeld.
Anderzijds geeft de financièle positie indicaties omtrent de te verrichten wij-
zigingen in de operationele sfeer, noodzakelijk om op een juiste manier te kun-
nen functioneren en vervolgens in financiële zin weer in staat te zijn even-
tueel verdere wijzigingen in de operationele sfeer te realiseren.
De financiële positie vormt aldus het centrale element in de simultane oplos-
sing van zowel het investering- als het financieringsvraagstuk, een tweeledig
vraagstuk waarvoor iedere evoluerende onderneming zich steeds geplaatst ziet

1) Vgl. Chamberlin in "Monopolistic Competition Revisited", Economica, nov.
1951 pag. 344: "..... it ( the firm) is our economic atom - often a rather
big one - and, like the atom in physics, it is fundamental and we always
need to know more about it".
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en dat oplossing behoeft indien de continuiteit gehandhaafd moet blijven.

Centraal aspect in de beschrijving van de financiële positie is de liquiditeit,
opgevat als dynamisch evenwicht tussen de vermogensbeschikbaarheid en de ver-
mogensbehoefte.
Continuiteit handhaven impliceert inspelen op, dan wel entameren van ontwikke-
lingen door middel van investeringen. Deze investeringen kunnen slechts gedaan
worden als er dekking bestaat voor de versterkte vermogensbehoefte die ermee
samenhangt.
De ondernemingsliquiditeit moet niet uitsluitend worden gezien als voorwaarde
voor investeringen, maar tevens als de resultante van het al dan niet adequaat
functioneren van een onderneming in het verleden. Als zodanig vormt de liquidi-
teit het centrale aspect in een dynamische beschouwing van het functioneren van
een onderneming.2)

De rol van investeringen krijgt nu ook duidelijk reliëf.
Investeringen leiden tot ontwikkeling van activiteiten welke resulteren of moe-
ten resulteren in een verbetering van de financiële positie, waarmee het ver-
volgens mogelijk wordt opnieuw, door middel van nieuwe investeringen, activi-
teiten te ontwikkelen.

De vraag is nu of dit theoretisch concept van de werking van een onderneming
juist is. Is dit concept namelijk plausibel, dan kunnen aan de toepassing er-
van indicaties worden ontleend omtrent een te ontwikkelen beleid, dat aansluit

aan de werkíng van een onderneming.

Het theoretisch concept ligt ten grondslag aan een aspectgewijze opgebouwd in-
formatiemodel, dat in de sector wegvervoer reeds is getoetst op consistentie
en bruikbaarheid. Met behulp van de ontwikkelde financiële informatiesystema-
tiek werd een geïntegreerd beeld van de financiële positie van wegvervoerbe-
drijven verkregen dat tevens, na beperking van de gehanteerde set kengetallen,
aansloot bij de beoordeling van het functioneren van de ondernemingen in fi-
nanciële termen.3)

In het navolgende worden indicaties omtrent de juistheid van het theoretisch

concept gezocht in een verkenning in de financiële gegevens van beurs-NV's in

2) Deze gedachtenconstructie is nader uiteengezet in: "Continuiteit, liquidi-
teit en financiële informatie" door H.P. Coenders en W. van Ellinkhuizen in
Kroniek van het Ambacht~Klein- en Middenbedrijf jrg. 34 nr. 5 sept.~okt.
1980.

3) Zie het rapport "Ontwikkeling van een financieel informatiemodel voor het
Midden- en Kleinbedrijf". E.B.W.~K.H.T. dec. 1980.
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handel en industrie. Indien in deze verkenning blijkt dat voor deze sectoren,

die een belangrijk deel van het draagvlak van de Nederlandse economie verte-

genwoordigen,4) de theoretische conceptie bruikbaar is, dan zou het zinvol zijn

het financieel informatiemodel nader uit te werken in operationele zin, ten-

einde meer diepgaande beleidsindicaties te kunnen ontlenen aan deze systema-

tiek.

Het Model

De gedachtenconstructie zoals opgebouwd in het voorgaande kan, voor het finan-

cieel gedeelte, worden weergegeven in een aspectgewijs opgebouwd informatiemo-

del.
Per aspect worden kengetallen geformuleerd welke de inhoud van het informatie-

aspect op hun beurt moeten weergeven.

SCHEMA. Het financieel informatiemodel

marktsituatie,
marktverhoudingen

T
I
I
I
i
1

investerings-
geneigdheid

bedrijfsactiviteiten
input van arbeid en
kapitaal

bruto toegevoegde
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1
investerings-
potentie
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flexibiliteit

~ - - - - - - - ~

vI

III
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kredietwaardigheid

IV

V

4) Vgl. o.a. WRR 18 "Plaats en Toekomst van de Nederlandse Industrie" en
wF~R 13 "Maken wij er werk van".
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De onderscheiden aspecten dienen in onderlinge samenhang te worden gefnterpre-

teerd. Voor de continuiteit van een onderneming is het noodzakelijk dat steeds

voldoende waarde wordt toegevoegd uit de uitoefening van de bedrijfsactivitei-

ten (bruto toegevoegde waarde).
Na beloning van de ingezette arbeid resteert dan de inkomenspotentie die de ba-

sis vormt voor zowel eigen scllattingen als schattingen door buitenstaanders

(leencapaciteit resp. kredietwaardigheid) omtrent de mogelijkheden tot wijzi-

gingen in de financiële structuur, schattingen die mede befnvloed worden door

de bestaande financiële structuur.

Een onderneming is liquide, indien de onderneming in staat is de behoefte aan

vermogen te dekken uit interne dan wel externe bron (liquiditeit).

In financièle termen is dan de potentie tot investeren aanwezig. Of deze leidt

tot daadwerkelijke investeringen is afhankelijk van de door subjectieve taxa-

ties (vooral omtrent marktmogelijkheden) beinvloedde investeringsgeneigdheid.

De door investeringen gewijzigde bedrijfsactiviteiten leiden tot vorming van

bruto toegevoegde waarde, waarmee het genoemde proces opnieuw in gang wordt ge-

zet en de cirkel gesloten is.

De onderzoekspopulatie

Het verzamelde materiaal betreft cijfers van ondernemingen in handel en indus-

trie over de jaren 1974 tot en met 1980, welke zijn ontleend aan de balansen

en resultatenrekeningen zoals die zijn opgenomen in de volgende CBS-publica-

ties:
- Statistiek van Balans en Resultatenrekening beurs-NV's voor 1975 tot en met

1980 (aparte jaarlijkse publicatie).
-"Beurs-NV's" in Maandstatistiek Financiewezen 1976 (pag. 803) voor 1974.

De statistiek voor Balans en Resultatenrekening is een voortzetting van de

Winst- en Vermogensstatistiek van de beurs-NV's, zoals die sinds 1965 werd sa-

mengesteld. De statistiek heeft als bron de openbare jaarverslagen van de op

de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerde ondernemingen.
Het aantal ondernemingen dat in de CBS-publicaties is opgenomen is van jaar
tot jaar verschillend, zoals uit onderstaande tabel blijkt:
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Tabel l. Aantal onderzochte ondernemingen per sector.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

sector handel 44 40 41 40 38 35 37

sector industrie 106 102 99 89 85 77 74

IIit de analyse is gebleken dat het wijzigen van het aantal ondernemingen in de
deelpopulaties de structuur van de financiéle gegevens níet of nauwelijks aan-
tast.

Opgemerkt dient te worden dat in het CBS-materiaal de scheiding tussen kortlo-
pende en langlopende vorderingen is gelegd bij een resterende looptijd van één
jaar.
De aflossing op langlopende leningen en vorderingen die in het volgende boek-
jaar vervallen, zijn opgenomen onder vorderingen op korte termijn. De aflossing
op langlopende leningen en schulden die in het volgende boekjaar vervallen zijn
in de statistiek sedert 1977 afzonderlijk vermeld bij het vreemde vermogen op
korte termijn.
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Tat.c-1 a.1. Bruto toegevoegde wearde

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

01 - bruto toegevoegde waarde (t1) x 100~ 116,92 104,12 113,22 ]I0,16 106,57 107,23 108,04
bruto toegevoegde waarde (t0)

02 r arbeidskosten x 100~ 74,09 79.53 77,64 76,95 78,10 77,53 78,08bruto toegevcegde waerde

03 . bruto toegevoegde waerde x 100i, 17,23 17,59 17,02 16,72 16,87 16,63 16,83opbrengst

Tabel a.2. Wlnstgevendheld~inkomenspotentle

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

04 L operationele cash flow x 100i 41,79 30,38 36,31 38,07 34,98 35,42 32,98gemiddeld vastgelegd kapltaal

OS - opbrengst vermogens-
L 2,50 2,37 2,64 2,72 2,63 2,65 2,62omloopgemiddeld geinvesteerd vermogen

06 r opezationeel inkomen x 100e - bruto-marge 3,28 2,26 2,63 2,76 2,57 2,61 2,49
opbrengst

07 - resultaat voor belasting x IOOi 2,26 1,54 1,85 2,00 1,65 1,60 D,97opbrenqst

Tabel a.3. Leencapaciteit

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

operationale cash flow - (interest t
aflossingen x 100t08 - - -.) 9213 12 35 0211 8 99- tbruto toegevoegde waarde , , , ,

operationeel inkomen in ! van gemid-
deld geinvesteezd vermogen0 1 60 1 26 571 751 1 52 1 28 1 069 z
betaalde interest in 8 van gemiddeld , , , , , , ,
vreem9 vermogen incl. voorzieningen

'1 De ontbreken.lr. kenqetallen zl)n nlet berekend omdat 6én o[ mr~.r ~.~.mens~ellen~le ~Ielen ín de betref-
Ecnde ~aren ntet beschlkb.inr zl)n.



Tal,el a.4. Financièle structuur~finencieel-structurele weerstendskrecht

1974 1975 197

]0 a vreemd vc-rmogen lncl. voorzieningen x IOOt 70,51 69,82 70,2balanstotaal

I1 ~ eigen vermogen i voorzieninqen x IOOi 134,01 126,14 131,3vastgelegd kapiteal
~)

12 ~ werkkapitaal x 100~ 42,47 41,14 42,4eigen vermoqen 4 voorziening i
overíg lang vzeemd vermogen

~.)
13 . totale interne dekking x ]OOt, 4,33 4,10 4,2bnlanstotaal

Tabel a.5. Kredietwaardigheld

1970 1975 197

gemiddelde bankschuld en andere
14 r la~e-termijnschulden 1,61 1,68 1,56bruto tcegevcegde waarde

bank-zekening-courant-krediet x ~~~IS ` debiteuren 1001 - - q3,7

aflossinqen op bankschulden en
16 - andere lange-termljnverplichtingen x 100~ - - -~~afschrijvingen

17 - totale interne dekking x IOOY 10,76 9,92 9,9bruto toegevcegde waarde

Tabel a.6. Investeringen

6 1977 1978 1979 1900

1 70,75 72,15 72,69 74,93

7 127,01 122,76 120,31 109,33

2 40,77 37,87 37,14 34,26

9 4,23 3,78 4,02 3,08

6 19ï7 1978 1979 1980

1,55 1,61 1,64 1,68

8 52,12 58 13 58 11 61 10, , ,

. 38,86 36,68 38,25 36 14,

1 9,77 8 94 429 7 29, , ,

1974 ]975 1976 1977 1978 1979 1980

bruto investeringen in vastgelegd
18 - kapitaal i werkkapitaal x 1008bruto toegevoeqde waarde 16,33 15,39 12,25 14,90 9,37 13,21 17,42

(bruto investeringen in vastgelegd
19 - kapitaal f werkkapltaal)(tl) x 100i 19,09 16,02 13,87 16,41 9,99 14,17 18 82bruto toeqevcegde waarde (t0) ,

') Weckkapitaal ~ ealdo llquíde en vlot[ende activa - koctlopende verpllchtlnqen.

") Interne dekkinq ~ afschrl)vingen, inqehouden wlnsten en JotatiAS aan voorzienlnqen.

"') De ontbrekende kenqetallen zljn nlet berekend omdat é.tn of m~..,r ~-imenstellemie ~lelen tn de betcef-

fende }aren niet beschikbaar zljn.



- 10 -

Tabel b.i. Bruto torqevocgdr wearde

~ 1974 1975 ~]976 1977 1978 1979 191f0~~

bruto toeyevoegde waarde ( tl) x IOOi 117,11 108,86 ]08,09 107,12 108,11 108,07 102,1601 z
bzuto toegevoegde waarde (t0)

arbeldskosten x f00i 77,50 80,87 80,52 80,44 79,52 77,78 80,`"~.,02 ~
bruto toegevoegde waazde

bzuto toegevoegde waarde x 100b 33,45 32,81 32,09 32,07 32,83 32,11 32,1803 z opbrengst

Tabel b.2. Winstgevendheid~inkomenspotentle

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

04 - operationele cash flow x 1008 28,89 23,57 23,94 24,68 24,15 27,08 22,54
gemiddeld vastgelegd kapitaal

- opbrengst - vermogens-
OS - - 1,27 1,27 1,30 1,3] 1,24 1,21 1,19

omloopgemiddeld geinvesteerd vermogen

06 - operationeel inkomen x 1001 - bruto-marge 4,46 3,11 3,13 3,08 3,52 3,85 2,7q
opbrengst

07 - resultaat voor belastíng x 100i 3,36 2,04 2,00 2,14 2,73 2,19 1,;4
opbrengst -

Tabel b.3. Leencapaciteít

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

operationele cash flow - (interest {
aflossingen x 100i - - -~) 11,84 12,42 13,58 8,4708 -
bruto toegevoeqde waarde

operationeel inkomen in t van gemid-
deld geinvesteerd vermogen 931 421 1,43 1,52 1,71 1,65 0,9909 -
betaalde interest in t van gemiddeld , ,

vreemd vermogen incl. voorzieningen

') De ontbrPkende kengetallen zijn nlet bereke:nd omlat éín of ineer sam.~nsicllende ~3elen Ln de bPiref-
Eende jaren nlet beschlkbn.~r zljn.



Tabel b.4. Financièle structuur~financfeel-structurele wcrerstandskracht

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

vreemd vermogen incl. voorzieningen x 100~ 72 49 72,51 73,00 74,56 75,64 76,06 77,41
10 ~ balanstotaal

,

elqen vermogen i voorzieningen x IOOe 107,01 103,99 102,62 100,41 94,73 99,71 94,29
I1 . vastgelegd kapltaal

~1
12 . werkkapiteal x 100i 29,22 29,32 29,04 27,33 23,70 26,19 21,66

eigen vermogen ~ voorziening a
ovezig lanq vreemd vezmogen

.~)
13 ~ totale dekkinq x 100e 4,73 4,40 4,52 4,35 4,74 4,58 3,52

balanstotaal

Tabel b.5. Kredietwaardigheid

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

gemiddelde bankschuld en endere
]ange-termijnschulden 681 1,73 1,75 1,76 1,85 1,97 2,0014 - bruto toegevoegde waarde

,

bank-rekening-courant-krediet x 100a - -.~. 19,29 20,67 22,70 24,37 29,35IS - d biteurene

aflossingen op bankschulden en
~.~andere lange-terroijnverplichtingen x 100~ - - - 32,73 36,30 31,81 39,7016 - afschrijvíngen

17 - totale interne dekking x IOOiw rded
11,98 11,09 11,09 10,97 12,37 11,88 9,44

e aabruto toegevceg

Tabel b.6. Investeringen

1974 1975 1976 1977 1978 ]979 1980

bruto investeringen in vastgelegd
kapitaal t wezkkapitaal x 1000 5222 22,14 13,41 19,26 17,98 13,67 12,6918 - bruto toegevcegde waarde

,

(bruto investeringen in vastgelegd
kapitaal f werkkapitaal)(tl) x 1001 3726 24,10 14,49 20,63 19,43 14,77 13,0419 -
bruto toegevcegde waarde (t0) ,

~) Werkkapitaal s saldo liquide en vlottende activa - kortlopende verplichtingen.

~~) Interne dekkinq ~ afschrlJvingen, inqehouden winsten en dotaties aan voorzienlnqen.

~~~) De ontbrekende kenqetallen zl]n niet berekend omdat één o[ meer samenstelLende delen ln de betref-

fende ~aren nlet beschikbaac zi~n.
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De gehanteerde kengetallen zijn ontleend aan de balans en resultatenrekening.
Door aan te sluiten bij de fiscale opstelling van de balans en resultatenreke-
ning5) wordt de toepassing van het systeem vergemakkelijkt. Tevens wordt dan
het probleem van mogelijk afwijkende waarderingssystemen omzeild.

Het aldus ontwikkelde informatieysteem is geschikt om financiële informatie te
ordenen om vervolgens tot een snelle indicatie van de financiële positie van
een groep ondernemingen, een sector of een branche te kunnen komen.
Essentieel in de benadering is, dat de verzamelde informatie in onderlinge sa-
menhang wordt geinterpreteerd.

Samenhang tussen informatie-aspecten

Het ontwikkelde informatieysteem is gericht op het verwerven van inzicht in de
financiële positie van ondernemingen. De aspectgewijs verzamelde financiële in-

formatie dient in onderlinge samenhang te worden geinterpreteerd teneinde zicht

te krijgen op het functioneren van ondernemingen. Hieraan ligt de veronder-

stelling ten grondslag dat in de financiële informatie het functioneren van on-

dernemingen tot uitdrukking komt.

Na de presentatie van de kengetallen voor handel en industrie over de jaren

1974 tot en met 1980, zullen nu de kengetallen in onderling verband beschouwd

worden.

Op de eerste plaats zal dit gebeuren door middel van een grafische weergave,

waardoor optisch een indruk verkregen kan worden van mogelijke verbanden. Deze

weergave is indachtig de woorden van H. Rijken-Van Olst, die in verband met

correlatieberekeningen opmerkte: "eerst tekenen, dan rekenen!".6)

Vervolgens zullen informatie-aspecten in onderling verband worden gebracht door
het uitvoeren van een enkelvoudige correlatie-berekening, toegepast op paren
van kengetallen afkomstig uit de desbetreffende aspecten.

De uitkomsten van de correlatieberekeningen kunnen de veronderstelde verbanden
waarschijnlijk maken, echter, de verbanden zijn daarmee niet aangetoond. Deze
beperking dient nadrukkelijk te worden aangebracht, omdat de gehanteerde fi-

5) Zie Bijlage.
6) H. Rijken-Van Olst in "Inleiding tot de statistiek" Deel II pag. 173, Assen

1969.
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nanciële informatie ten enenmale onvolledig en onvoldoende is om dat doel te

bereiken. Men zou moeten beschikken over reeksen gegevens van individuele on-

dernemingen en de CBS-statistieken geven, om begrijpelijke redenen, slechts de

totalen per sector.

Met deze relativering in het achterhoofd zal geprobeerd worden indicaties te
vinden voor de consistentie van het financieel informatiesysteem.
Daarna zal getracht worden tot een beschrijving van de financiële posities van

beide sectoren te komen.
Het ligt buiten het bestek van deze verkenning om méér dan bovengenoemde doel-

stellingen na te streven.
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De correlatieberekening

De correlatiecoëfficiënten illustreren in hoeverre er een verband zou kunnen

bestaan tussen kengetallen onderling en informatie-aspecten onderling. De cor-

relatiecoëfficiënten voor enkele paren kengetallen zijn weergegeven in onder-

staande tabel.

Tabel 2. Correlatiecoëfficiënten voor paren kengetallen 1974 t~m 1980, handel
en industrie.

Kengetallen Correlatiecoëfficiënten

X Y Handel Industrie

O1 18 .200 .685
02 06 -.996 -.949
02 09 -.517 -.786
03 18 .254 .770
07 17 .908 .864
17 18 -.100 .410
19 O1 .396 .768
19 02 -.422 -.268
19 04 .225 .459

Bij eenzijdige toetsing op p- 0 en a- 0,05 duiden correlatiecoëfficiënten,
die in absolute waarde groter zijn dan 0,6694, op een significant verband bij
n - 7.

Uit de gevonden correlaties, zoals weergegeven in voorgaande tabel, kan worden
geconcludeerd dat een aantal verbanden illustratief zijn voor de theoretische
systeembenadering, zoals opgebouwd in het voorgaande. Vooraf moet worden gewe-
zen op de beperktheid van het cijfermateriaal; de hypothetisch veronderstelde
verbanden kunnen slechts in een aantal gevallen statistisch significant worden
aangetoond.

Commentaar

- Duidelijk is een verband aan te geven tussen de druk van de arbeidskosten

(02) resp. de arbeidsproduktiviteit (1-02), en de winstgevendheid van de on-

dernemingen (06).
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Naarmate een onderneming in staat is de in het produktieproces ingezette mid-

delen te laten renderen, is zij in staat een hogere bruto-marge te genereren

(06).

- De leencapaciteit, oftewel de mogelijkheid om extra vermogen aan te trekken

binnen de beperkingen van de kostenstructuur van een onderneming, wordt posi-

tief beïnvloed door een positieve marge tussen de rentabiliteít van het to-

tale vermogen en de kosten van het vreemd vermogen (02-09). Deze marge staat

eveneens onder invloed van de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit.

- Een hoge winstgevendheid biedt mogelijkheden tot een uitbreiding van de in-
terne vermogensvorming ( eveneens bepaald door de aard van het produktiepro-
ces). Deze mogelijkheden kunnen op hun beurt leiden tot een hogere krediet-
waardigheid (07-17).

- De kredietwaardigheid vertoont in de industrie een positieve correlatie met

de investeringen (17-18).
Hieruit valt af te leiden dat de vermogensbeschikbaarheid, c.q. de liquidi-

teit van een onderneming een belangrijke voorwaarde vormt voor de investerin-

gen. Dit beeld wordt nog versterkt door het positieve verband tussen de bru-

to-toegevoegde-waarde-ontwikkeling en de investeringen.

In de handel is het beeld niet eenduidig; dit behoeft echter niets te bete-

kenen gezien de lage correlatiecoëfficiënt bij een zo klein aantal waarnemin-

gen.

- De investeringen spelen een cruciale rol in het handhaven van de continuï-

teit. Als uitgangspunt bij de beschouwing van de effecten van investeren is

kengetal 19 gekozen en wel om de volgende reden. In kengetal 19 is nl. een

vertraging verwerkt: de ínvesteringen worden gerelateerd aan de bruto-toege-

voegde-waarde uit het voorgaande jaar.

Hiermede wordt in zekere zin recht gedaan aan de gedachte dat investeringen

tot stand komen met een periode7)-vertraging als gevolg van een "decision-

lag" en een "realisation-lag".

Investeringen beinvloeden de ontwikkeling van de bruto-toegevoegde-waarde in

positieve zin (19-01). Als de investeringen afnemen, dan zal ook de bruto-

toegevoegde waarde een dalend verloop vertonen.

7) Een periode kan een jaar, een half jaar of nog minder zijn.
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Evenzo zijn investeringen van invloed op de arbeidsproduktiviteit. Worden

door investeringen de arbeidskosten per eenheid produkt (of bruto-toegevoeg-

de waarde) gedrukt, onder invloed van een marge-vergroting door betere ver-
koopresultaten (produktverbetering, intensievere marktbewerking), of onder
invloed van kapitaalintensivering, dan is het negatieve verband tussen in-

vesteringen en de druk van de arbeidskosten verklaard (19-02).

Daarnaast ligt het in de rede dat investeringen positief gecorreleerd (en
dus gerelateerd) zijn aan de kapitaalproduktiviteit (19-04).

- Concluderend kan worden gesteld dat in bovenstaande beschouwing van het CBS-
materiaal en de kengetallen de modelconceptie plausibel blijft, hoewel ze

niet als "bewezen" mag worden beschouwd.

Indicatie van de financiële positie van de sectoren handel en industrie

In het voorgaande is gebleken dat de consistentie van het theoretisch ontwik-

kelde informatiemodel niet aangetast wordt op basis van de verkenning in de

sectoren handel en industrie.

Met de opzet van het model is beoogd een instrument te bieden om snel indica-
ties te kunnen verwerven omtrent de financiële positie van ondernemingen.
De hanteerbaarheid van het model zal in dit hoofdstuk worden verkend door voor
de sectoren handel en industrie de ontwikkeling van de financiële positie in
beeld te brengen.
Deze verkenning zal worden uitgevoerd door het in onderlinge samenhang inter-
preteren van de onderscheiden aspecten en de daarbij behorende kengetallen, be-
rekend op basis van C.B.S.-gegevens over de jaren 1974-1980.
Sector handel

Bruto toegevoegde waarde

Eiqen aan de sector handel is het relatief kleine aandeel van de bruto toege-
voegde waarde in de opbrengst gezien het omvangrijke beslacl van de inkopen op
de opbrengst.

Hoewel vrij sterk fluctuerend over de periode 1974-1980 blijkt de bruto toege-
voegde waarde zich steeds positief ontwikkeld te hebben (O1). Het stijgings-

tempo loopt daarbij wat terug.

De druk van de arbeidskosten (02) stijgt enigszins als ook de druk van de ex-
ploitatiekosten (03).
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Winstgevendheid

De kapitaalproduktiviteit (04) vertoont vrij forse fluctuaties, welke verband

houden met de aan de handel eigen, vaak sterke fluctuaties van de bruto toege-

voegde waarde. Er is sprake van een licht dalende tendens.

De omloopsnelheid van het vermogen (05) neemt toe, terwijl de bruto marge (06)

afneemt. Dit. betekent dat de daling van de ondernemingsrentabiliteit (05 x 06)

gedempt wordt mede door de gestegen opbrengsten.

De bruto toegevoegde waarde stijgt (O1 ~ 100) en het aandeel van de bruto toe-

gevoegde waarde in de opbrengst daalt (03), dus stijgen de opbrengsten harder
dan de bruto toegevoegde waarde.
De verminderde winstgevendheid per f 100,- opbrengst wordt enigszins gecompen-

seerd door de stijging van de omzet.

Leencapaciteit

De cash-flow ruimte (OS) (voor zover bekend) vertoont een dalende tendens, het-

geen vooral veroorzaakt wordt door oplopende interest- en aflossingsverplich-

tingen als gevolg van de toenemende financiering met vreemd vermogen. De rente-

marge (09) fluctueert overeenkomstig de bruto marge (06).

Financiële structuur

Het aandeel vreemd vermogen (10, 11) blijkt over de gehele periode te stijgen,

dit terwijl tevens de winstgevendheid daalt en daarmee de mogelijkheden tot toe-

voeging aan de interne dekking afnemen (06-13).

Kredietwaardigheid

Samenhangend met de winstgevendheid dalen de mogelijkheden om uit de bruto toe-
gevoegde waarde intern vermogen te vormen. Dit houdt in dat de uit de activi-
teiten voortvloeiende middelen voor een groter deel besteed zullen gaan worden
aan kosten van externe financiering (06-17).
Gezien de dalende rentemarge (09) leidt fínanciering van activiteiten met een
toenemend aandeel vreemd vermogen (14, 15) (nog) niet tot betere resultaten.
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Investc~rinycn

De investeringen (18, 19) vertonen vrij sterke fluctuaties, welke verband lij-

ken te houden met de fluctuaties in de bruto toegevoegde waarde (noemer).

Daaruit zou ook de eniqszins dalende tendens kunnen worden verklaard. Dit zou

betekenen dat de investeringen qua volume redelijk op peil blijven of zelfs

enigszins stijgen.

Algemeen beeld

Gezien het positieve verband tussen enerzijds de op peil blijvende investerin-

gen en de bruto toegevoegde waarde ontwikkeling en anderzijds het mechanisme

van winstgevendheid-leencapaciteit-~Credietwaardigheid-investeringen, zoals uit-

eengezet in de modelconceptie en geindiceerd door de verkenning omtrent consis-

tentie door middel van de correlatieberekening, kan de situatie van de handel

in 1980 niet als ongunstig worden gekenschetst.

In de periode 1974-1980 is de gemiddelde vermogensomvang ca. 57~ toegenomen.
Het probleem ligt niet in de financiering, aangezien bij een voortgaande "ge-
zonde" ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde de intrest-lasten en aflos-
singsverplichtingen voldaan zullen kunnen worden.
In de handel zal zelfs een sterk stijgend aandeel kortlopend vreemd vermogen

niet tot problemen leiden, aangezien dit vooral uit (niet-rentedragend) han-

delscrediteuren bestaat. De stijging van het vreemd vermogen uit deze bron kan

voortgaan ondanks dalende winstgevendheid.

Ook de druk van de arbeidskosten is niet de essentiële variabele in het func-

tioneren van de handel, gezien de vrij geringe en stabiele druk van de arbeids-

kosten in relatie tot de opbrengst (t 14~).

Essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de sector handel is dat de
economische bedrijvigheid weer aantrekt. De ontwikkeling van de bruto toegevoeg-
de waarde is rechtstreeks afhankelijk van de marktontwikkelingen.
Deze marktontwikkelingen kunnen worden geinduceerd door investeringen in pro-

dukt- en~of marktontwikkeling, of autonoom optreden, door het aantrekken van

de conjunctuur ofwel de wereldhandel.

Vervolgens moet het bedrijfsleven dan weer, d.m.v. investeringen, inspelen op
deze buiten de onderneming liggende ontwikkelingen teneinde de kringloop in-
vesteringen ; bruto toegevoegde waarde -~ investeringen weer te sluiten.
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Sector industrie

Bruto toegevoegde waarde

De ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde (O1) is gedurende de gehele pe-

riode positief, echter met een forse daling in 1980.

De druk van de arbeidskosten (02) vertoont een vrij stabiel verloop, alsook de

druk van de exploitatiekosten (grondstoffen, energie) (03).

Winstgevendheid

De kapitaalproduktiviteit vertoont een enigszins stijgend verloop, samenhangend

met de stijgende bruto toegevoegde waarde en de stabiele druk van de arbeids-

kosten.

Evenals in de handel neemt de omloopsnelheid van het vermogen (05) enigszins

toe, terwijl de bruto marge (06) licht afneemt. De ondernemingsrentabiliteit

vertoont dientengevolge tot 1979 een redelijk stabiel verloop.

In 1980 verstoren de sterk dalende ontwikkeling van de bruto toegevoegde waar-

de (tot t 2,76~) en de toenemende druk van de arbeidskosten dit beeld en lei-

den tot een forse daling van de ondernemingsrentabiliteit (05 x 06).

Leencapaciteit

De rentemarge (09) vertoont tot 1979 een, samenhangend met de ontwíkkeling van

de winstgevendheid, stijgend verloop en in 1980 een forse daling. Duidelijk

ook lijkt een verband aanwezig met de arbeidsproduktiviteitsstijging (02) (en

-daling).
De cash-flow ruímte stijgt in de periode 1977 tot 1979 en vertoont in 1980 een

scherpe daling.
Het laatste jaar veroorzaakt de terugval van de operationele cash-flow een ver-

minderde ruimte. In deze ontwikkeling komt het vaste karakter van de verplich-

tingen voor vreemd vermogen tot uitdrukking; de cash-flow-ruimte vermindert bij

tegenvallende cash flow ontwikkelingen omdat de vreemd vermogens verplichtingen

zich op een zelfde niveau blijven bewegen.

Financiële structuur

Het aandeel vreemd vermogen blijkt zich steeds uitgebreid te hebben ( 10, 11)

ondanks de, tot 1979, gestegen interne dekking (13).
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In 1980 is cen scherpe daling opgetreden in de mogelijkheden tot het vormen van

reserves en voorzieningen, samenhangend met de daling in de bruto toegevoegde

waarde ontwikkeling en de stijging van de arbeidskostendruk.

Kredietwaardigheid

De interne vermogensvorming uit de bruto toegevoegde waarde is tot 1979 toege-
nomen ( 17) naast de voortgaande stijging van het vreemd vermogen.
Vooral de korte termijn financiering lijkt een belangrijk deel van deze stij-
ging te hebben veroorzaakt ( 14, 15).
Tot 1979 leidde, gezien de licht positieve ontwikkeling van de rentemarge (09),
de stijging van de vaste financiële lasten, voortvloeiend uit de toenemende fi-
nanciering met vreemd vermogen, niet tot mindere resultaten, noch tot knelpun-
ten in de financiering van de activiteiten.
In 1980 leidt de tegenvallende bruto toegevoegde waarde ontwikkeling tot een
verminderde interne vermogensvorming en zet de stijging van het vreemd vermo-
gen zich voort.

Investeringen

De investeringen (18, 19) vertonen een licht dalende tendens, waarschijnlijk
samenhangend met de minder sterke ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde.

Algemeen beeld

De situatie in de sector industrie moet met enig pessimisme worden bezien.
De winstontwikkeling is tot en met 1979 redelijk stabiel. De toenemende ar-
beidskostendruk in 1980 gecombineerd met de stijgende intrest- en aflossings-
verplichtingen, mede ten gevolge van de hoge rentestand, leiden tot een sterke
winstdaling in dat jaar, omdat ook de ontwikkeling van de bruto toegevoegde
waarde tegenvalt. Winstdaling en afbrokkeling van de reserveringsmogelijkheden
lijken de financiering tot knelpunt te maken (hetgeen tot en met 1979 nog niet
het geval was).

De investeringen vertonen een dalende tendens. Investeringen in de industrie
moeten echter tot betere marktmogelijkheden leiden. Nieuwe activiteiten zijn
mede afhankelijk van marktomstandigheden, die momenteel niet onverdeeld gun-
stig zijn.
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Gecombineerd met een gestegen operationele hefboomwerking8) door het vaste ka-

rakter van de arbeidskosten en de vreemd vermogenskosten, levert een verminder-

de investeringsinspanning in 1979 en 1980 een ongunstig perspectief voor de

sector industrie op.
Toch zullen investeringsinspanningen gericht op het veroveren danwel heroveren

van marktaandelen, waardoor de afzet en de bruto-toegevoegde-waarde-ontwikke-

ling stijgt, geboden zijn om aan de duidelijke vertraging in de industrie een

einde te maken.

Conclusie en besluit

In dit artikel is een informatiemodel gepresenteerd, bedoeld om snel indicaties

omtrent de financiële positie van ondernemingen te kunnen verwerven.

Uitgangspunt daarbij was, dat de centrale ondernemingsdoelstelling gevormd

wordt door het continuiteitsstreven en dat in de beschouwing van de continui-

teitsmogelijkheden van een onderneming de financiële aanpassingscapaciteit - in

het voorgaande gedefinieerd als ondernemingsliquiditeit - centraal staat.

Het informatiemodel is opgebouwd uit zes aspecten, welke in onderlinge samen-

hang geïnterpreteerd, een beeld geven van de financiële positie van een onder-

neming.
De theoretisch veronderstelde samenhang tussen de onderscheiden aspecten is

geillustreerd aan de hand van de berekende correlaties tussen paren kengetal-

len, berekend in de sectoren handel en industrie.

Uit deze bewerking kan geconcludeerd worden dat de gehanteerde modelconceptie

in de sectoren handel en industrie niet verworpen behoeft te worden.

Daar.mc,c~ is ~aan dc: bc~lanyrijkstc doclstclling van het schrijven van dit, artikel

voldaan, nl. het verkennen van de gebruiksmogelijkheid van het theoretisch in-

formatie-model.

Gegeven de theoretische modelconceptie en de bescl~ikbare reeksen gegevens van

handel en industrie is vervolgens een verkenning uitgevoerd naar de ontwikke-

8) Operationele hefboomwerking wil zeggen dat deze kosten niet variëren met de
schaal van de activiteiten.

B.v. Omzet (tl) - f

Arbeidskosten (tl) - f

Rentelast (tl) - f
Resultaat (tl) - f

(t2)
(t2)
(t2)
(t2)
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lincr van de financiéle positie van deze sectoren. (rezien de kwaliteit van het

onderzoeksmateriaal moeten de conclusies met de nodige voorzichtigheid worden

beschouwd.)
Daaruit blijkt dat de financiering van de activiteiten, die in de sector in-

dustrie een knelpuntsfactor dreigt te gaan vormen, in de sector handel een on-

dergeschikte.rol speelt.

Gesteld kan worden, dat de verslechterende vermogensverhoudingen, hogere kos-

ten en hoge rentestand (anno 1980) op zich geen probleem vormen.
Het interactieproces investeringen -~ bruto toegevoegde waarde --~ investeringen
behoeft geen negatieve gevolgen te ondervinden van toenemende financiering met
vreemd vermogen, stijgende kosten en hoge rente.
Daalt echter de bruto toegevoegde waarde, dan openbaart zich de operationele

hefboomwerking met betrekking tot de arbeidskosten en de kosten van vreemd ver-

mogen.
In de sector handel blijkt dat de operationele flexibiliteit tot het op peil
blijven van activiteiten en investeringen heeft geleid; in de sector industrie
komt de inflexibiliteit van de kostenstructuur duidelijk tot uitdrukking.

Besluit

De redenering, zoals in dit artikel opgebouwd, volgend, leidt tot de stellinR

dat de investeringen de motor vormen van de bruto-toegevoegde-waarde-ontwikke-

ling. Conform de Schumpeteriaanse investeringstheorie zal vooral in de indus-

trie een grote investeringsinspanning gepleegd moeten worden om tot de noodza-

kelijke (produkt- en~of markt-) vernieuwingen te komen, die resulteren in een

gezonde bruto-toegevoegde-waarde-ontwikkeling in de toekomst.

De handel is veel sterker conjunctuurafhankelijk en dient veeleer aan te slui-

ten op ontwikkelingen door investeringen.

De simpele constatering dat de kosten te hoog zijn en daarmee de ruimte voor
investeringen, moet als te eenzijdig worden bestempeld.
Pas als tegelijkertijd de bruto toegevoegde waarde ontwikkeling achterblijft
resulteert een vermindering van investeringsruimte.
Dit houdt in dat niet alle heil mag worden verwacht van stringente loonmatigin-

gen (en andere kostenbesparingen), maar dat de afzetmogelijkheden een minstens

zo belangrijke rol dienen te spelen.
Slechts een actief investerings- en marketingbeleid kan het beoogde effect be-

werkstelligen, het overheidsbeleid dient daarbij een begeleidende rol te spe-

len.
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Afwachten tot het getij keert, leidt slechts tot een voortzetting van de nu in-

qezette negatieve wisselwerking tussen bruto-toeqevoegde-waarde en investerin-

gen en zal de in brede kring heersende malaise-stemming slechts versterken.

Ruud Berndsen
Harry Coenders
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Bijlage

SCHEMA Balansopstelling

ACTIVA

~ vastgelegd kapitaal, t.w.:

materiële vaste activa (onroerende activa, rijdend materieel, inventaris-
sen t installaties, personenauto's), immateriële activa en financiële ac-

tiva (deelnemingen en leningen u~g)

- vlottende en liquide activa, t.w.:
voorraden, debiteuren, vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen, kas,

bank en giro

PASSIVA

- eigen vermogen f reserves

- voorzieningen, t.w.:

reserve assurantie eigen risico
pensioenvoorzieningen

~ vreemd vermogen lange termijn, t.w.:
bank en overige lange-termijnschulden na 1 jaar
rekening-courant eigenaar
bank-rekening-courant

~ vreemd vermogen korte termijn, t.w.:
aflossingen op bank en overige lange-termijnschulden, binnen 1 jaar te ver-

richten;
crediteuren en overige korte-termijnverplichtingen
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naar Bedrijvencentrum" okt.

Industriepolitiek, Regionaal
beleid en Innovatie okt.

Stability of a discrete-time,
macroeconomic disequilibrium
mode1.

Over de toepasbaarheid van
het Amerikaanse 'Diagnosis
Related Group'-systeem in
Nederland

Auditing and Bayes' Estimation

An Econometric Quantity Ratio-
ning Model for the Labour
Market.

okt.

nov.

nov.

nov.

Theorieén van de werkloos-
heid. nov.

Een model ter beschrijving van
de ontwikkelina van de veestapel .
in Nederland. nov.

De omzet~artikel concentratie-
curve als beleidsinstrument nov.

Populaire wetten~specificatieve
wetten, oftewel
Over het ethisch en maatschap-
pelijk belang van een korrekte
interpretatie van generische
uitspraken

Micro-computers, standaard-
pakketten, administratieve
gegevensverwerking en infor-
matieverzorging

dec.

dec.



IN 1983 REEDS VERSCHENEN (vervolg):

15. H. Gremmen
Th. van Bergen

16. M.D. Merbis

17. H.J. Klok

De universitaire economen
over het regeringsbeleid april

On the compensator
Part III, Stochastic Nash and
Team Problems

Overheidstekort, rentestand
en groeivoet; terug naar een
klassieke norm voor de over-
heidsfinancién?

april

mei

18. Diane Colasanto Two Subjective Definitions of -
Arie Kapteyn Poverty: Results from the :
Jacques van der Gaag Wisconsin Basis Needs Study mei



IN 1983 REEDS VERSCHENEN

O1. F. Boekema
L. Verhoef

02. R.H. Veenstra
J. Kriens

03. J. Kriens
J.Th. van Lieshout
J. Roemen
P. Verheyen

04. P. Meys

05. H.J. Klok

06. J. Glombowski
M. Kruger

07. G.J.C.TH. van Schijndel

OS. F. Boekema
L. Verhoef

09. M. Merbis

10. J.W. Velthuijsen
P.H.M. Ruys

11. Arie Kapteyn
Huib vab de Stadt
Sara van de Geer

12. W.J. Oomens

13. A. Kapteyn
J.B. Nugent

Enterprise Zones.
Vormen Dereguleringszones een
adequaat instrument van regio-
naal sociaal-economisch beleid? jan.

Statistical Sampling in Internal
Control Systems by Using the
A.O.Q.L.-System.

Management Accounting and
Operational Research

jan.

j an .
Het autoritair etatisme jan.

De klassieke politieke
economie geherwaardeerd febr.

Unemployment benefits and
Goodwin's growth cycle model febr.

Inkomstenbelasting in een
dynamisch model van de onder-
neming

Local initiatives: local enter-
prise agency~trust, business in
the community

febr.

febr .

On the compensator, Part II,
Corrections and Extensions febr.

Profit-non-profit: een wiskundiq-
economisch model febr.

The Relativity of Utility:
Evidence from Panel Data. mrt.

Economische interpretaties van
de statistische resultaten van
Lydia E. Pinkham

The impact of weather on the
income and consumption of
farm households in Zndia:
A new test of the permanent
income hypothesis?

mrt.

april
14. F. Boekema Wordt het milieu nu echt

J. van der Straaten ontregeld? april
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