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INLEIDING EN CONCLUSIES 

Inleiding 

In opdracht van de Samenwerkende Kamers van Koophandel van Gel-
derland is een beknopt onderzoek uitgevoerd naar de eventuele 
gevolgen van een fusie tussen de NV GAMOG en de NV PGEN (Fusie-
analyse PGEM-GAMOG, Erbeko BV, Hilversum, september 1990). Dit 
rapport is door de SKG ter kennisgeving toegezonden aan de Sta-
tencommissies Economische Aangelegenheden, Agrarische en Water-
staatszaken en de Financiële Commissie. Tijdens de discussie in 
de Cie. E.A. werd door de Gedeputeerde van Economische Aangele-
genheden enige twijfel geuit over de kwaliteit van het onderzoek 
en de hardheid van de conclusies. Aan de Commissie werd toegezegd 
het rapport op haar onderzoektechnische merities te laten beoor-
delen. Deze beoordeling heeft intussen plaats gevonden en is uit-
gevoerd door het Bureau Economisch Onderzoek van de Provincie 
Gelderland. In deze notitie wordt verslag gedaan van de bevin-
dingen. 

1 	Samenvatting en conclusies 

De kern van het Erbeko-onderzoek bestaat uit een vergelijking 

I tussen de PGEM en de GAMOG en een vergelijking van deze twee be-
drijven met een aantal ondernemingen uit de respectievelijke 
branches. 

I 	In de eerste plaats moet vastgesteld worden dat een vergelijking 
tussen de PGEM en de GAMOG een weinig zinvolle excercitie is. De 
interpretatiemogelijkheden van de verschillen zijn nihil omdat de 
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	grootheden van onvergelijkbare orde zijn. De analyse heeft danook 
geen relevante informatie opgeleverd. 

De vergelijking met andere energiebedrijven heeft: tot doel de re-
latieve efficiëntie van de PGEM en de GANOG te bepalen. Een zin-
volle vergelijking vereist echter een zekere mate van uniformi-
teit tussen de bedrijven (omvang, produkt, markt etc.). Wanneer 
bedrijven -of de conditities waaronder zij moeten functioneren-
sterk verschillen, kunnen aan de onderlinge afwijkingen geen con-
clusies worden verbonden. In de onderhavige notitie is derhalve 
een toets op de vergelijkbaarheid van de bedrijven uitgevoerd. 
Daarbij is vastgesteld dat in de fusieanalyse van Erbeko aan de 
minimale eisen van vergelijkbaarheid niet is voldaan. De 
gevolgde procedure voor het selecteren van de referentiebedrijven 
is niet opportuun gebleken, de berekende kengetallen worden 
daardoor in een verkeerde context geplaatst. 

Ernstiger nog dan de zojuist genoemde tekortkomingen, is de ge- 
bleken ongeschiktheid van de vergelijkingsmaatstaven waarmee de 
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(relatieve) efficiëntie van de bedrijven is bepaald. 
Efficiëntie kan worden omschreven als: doelmatig gebruik van nijd-
delen. Als vergelijkingsmaatstaf heeft Erbeko gebruik gemaakt van 
eenvoudige kengetallen zoals "bedrijfskosten per geleverde een-
heid energie". Een kritische beschouwing leert evenwel dat een 
naïeve kengetallenanalyse voor een zo complexe materie als eff 1-
ciëntiebepaling geen doeltreffende methode is, of sterker nog, 
tot verkeerde conclusies leidt. Een kengetal is de verhouding 
tussen twee grootheden, ic. de bedrijfskosten en de geleverde 
hoeveelheid energie. Het probleem is nu dat de samenstellende 
delen van het kengetal beïnvloed worden door autonome -buiten het 
bedrijf gelegen- factoren. Factoren die absoluut niets met de be-
drijfsefficiëntie te maken hebben maar wel het kengetal beïnvloe-
den. Een stijging van de energievraag in een bepaalde regio wordt 
in deze metho.ek ten onrechte aangemerkt als een efficiëntiever-
betering van het distributiebedrijf en omgekeerd. 
Geconcludeerd moet worden dat dit soort kengetallen geen infor-
matie verschaffen omtrent het doelmatig gebruik van middelen. 
Conclusies daaromtrent zijn dan ook ongerijmd. 

Een tweede tekortkoming van de kengetallen is de onvolledige out-
putmeting. Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen die niet op 
geld waardeerbaar zijn (bijvoorbeeld op het gebied van milieu en 
energiebesparing) blijven in de traditionele produktienieting bui-
ten beschouwing. Het kengetal input/output vormt daardoor geen 
juiste weergave van de werkelijke verhouding tussen de lasten en 
de baten. 
Deze omstandigheid heeft als resultaat dat naarmate een bedrijf 
meer inspanningen levert op het gebied van milieu en energiebe-
sparing het bedrijf zakt in de rangorde van "relatief" efficiënte 
ondernemingen. 

Tenslotte moet worden vastgesteld dat aan het Erbeko-onderzoek 
geen theoretisch concept ten grondslag ligt. Uit: de veelheid van 
denkbare kengetallen zijn zonder nadere onderbouwing een (wille-
lekeurig) tweetal gepresenteerd. De keue van het kengetal kan 
echter bepalend zijn voor de analyseresultaten. Ter illustratie 
daarvan is in deze notitie een rangorde opgesteld van "relatief 
efficiëntie" bedrijven op basis van een aantal c;oncurerende ken-
getal-len. Daarbij bleek dat de kengetallenanalyse geen consis-
tente uitkomsten oplevert. Afhankelijk van de keuze van het ken-
getal kan ieder bedrijf beurtelings als efficiënt, danwel als 
inefficiënt worden gekwalificeerd. 

Samenvattend luidt de eindconclusie dat het rapport Fusieanalyse 
I4-GA?K)G ten onrechte pretendeert uitspraken te kunnen doen 
over de efficiëntie van de onderzochte bedrijven. De gedane uit-
spraken zijn gebaseerd op een onverantwoorde onderzoekmethode. 
Een methode die geen enkel analytisch element bevat waarmee de 
(relatieve) efficiëntie zelfs maa r bij benadering kan worden ge-
meten, laat staan dat op dit terrein conclusies kunnen worden 
geformuleerd. 



KANTEKENINGEN BIJ HET ONDERZOEK FUSIEANALYSE PGEM-GAMOG 

In het rapport Fusieanalyse PGEM-GANOG (Erbeko BV, Hilversum, 
september 1990) wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de 
eventuele gevolgen van een fusie tussen de PGEM en de GANOG. Uit 
dit verslag blijkt dat voor de beantwoording van de onderzoeks-
vragen de volgende analysemethode is gevolgd: 

vergelijking tussen de PGEM en de GAMOG met betrekking 
tot de verlies- en winstrekening, de balans, de deel-
nemingen en de personeelsomvang. Deze vergelijking is 
voornamelijk uitgedrukt in termen van "grootheid a is 
bij de PGEM drie maal zo groot dan bij de GAMOG"; 
vergelijking van de PGEM en de GANOG met respectieve-
lijk drie andere energiedistributeurs met betrekking 
tot een tweetal kengetallen: 
- personeelsinzet per geleverde eenheid energie; 
- bedrijfskosten per geleverde eenheid energie. 

Op basis van de zojuist genoemde vergelijkingen alsmede een aan-
tal veronderstellingen, overwegingen en speculaties zijn door Er-
beko conclusies getrokken ten aanzien van: 

de (relatieve) efficiëntie van de PGEM en de GANOG; 
de maatschappelijke-, de financiële en de milieutech-
nische gevolgen van een fusie. 

De kern van het onderzoek wordt gevormd door de uitgevoerde ver-
gelijkingen A en B. Voornamelijk op basis daarvan zijn vergaande 
conclusies getrokken. Voor een beoordeling van het onderzoek is 
het dus zinvol deze maatstaven aan een nadere beschouwing te on-
derwerpen. 

ad. A. 
Bij het vergelijken van de omzet, de personeelsomvang etc. van de 
PGEM met de GANOG treden grote verschillen aan de dag. De inter-
pretatiemogelijkheden van deze verschillen zijn echter nihil om-
dat het onvergelijkbare grootheden betreft. Een gasdistributiebe-
drijf laat zich niet zonder meer vergelijken met een elektrici-
teitsdistributeur. In wezen laat de analyse dan ook slechts zien 
dat er tussen de twee ondernemingen schaal- en brancheverschillen 
bestaan. De constatering dat de omzet van de PGEM 3,4 maal groter 
is dan van de GAMOG is niet meer dan een getalsmatige illustratie 
van deze schaal- en brancheverschillen. In concluderende zin kan 
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uit dit soort vergelijkingen verder niets worden afgeleid. 
Confrontatie van de onder A uitgevoerde analyse met de gebieden 
waarover Erbeko conclusies heeft geformuleerd (C en D) leert dan 
ook dat de excercitie geen relevante informatie heeft opgeleverd 
voor de onderbouwing van de conclusies. 

ad. B. 
De vergelijking met andere energiebedrijven heeft tot doel de re-
latieve efficiëntie van de PGEM en de GAMOG te bepalen. Een zin-
volle vergelijking is slechts mogelijk bij een zekere mate van 
uniformiteit tussen de bedrijven (omvang, produkt, markt etc.). 
Wanneer bedrijven -of de conditities waaronder zij moeten func-
tioneren- sterk verschillen, kunnen aan de onderlinge afwijkingen 
geen conclusies worden verbonden. De gehanteerde vergelijkings-
maatstaven ondervinden dan zoveel verstorende invloeden dat de 
geconstateerde verschillen niet meer zijn te duiden. De validi-
teit van de gepresenteerde analyse hangt dus onder meer af van de 
mate waarin de bedrijven vergelijkbaar zijn. 
De elektriciteitsbedrijven die als referentie kader voor de PGEM 
zijn gekozen zijn geselecteerd op twee criteria: 

- de bedrijven hebben een provinciaal afzetgebied; 
- de bedrijven beperken zich tot de levering van elektriciteit. 

Ten aanzien van de gasbedrijven zijn soortgelijke selectiecri-
teriagehanteerd. De navolgende toets over de mate van verge-
lijkbaarheid blijft kortheidshalve echter beperkt tot de elek-
triciteitbedrijven. 

Op grond van de zojuist genoemde criteria heeft Erbeko de vol-
gende bedrijven geselecteerd: PLEM, EGD, PEN. 
Bepalend voor de waarde van het onderzoeksresultaat is de vraag 
of de gevolgde selectieprocedure voldoende waarborgen biedt om 
een zinvolle vergelijking mogelijk te maken. In het navolgende 
worden derhalve enige omstandigheden bezien waarvan vaststaat dat 
zij kostenverschillen genereren. Het gaat daarbij om elementen 
als de omvang van het verzorgingsgebied, de structuur van de 
afzet, technische omstandigheden zoals de lengte van het kabel-
net, het aantal aansluitingen e.d. Aan de hand van deze gegevens 
en enige daarop gebaseerde kengetallen kan worden getoetst of de 
geselecteerde bedrijven van gelijke orde zijn. 
In de bijlage is een overzicht opgenomen van enkele kenmerken van 
de distributiebedrijven en de betreffende verzorgingsgebieden. 
Uit dit overzicht blijkt o.a. het volgende: 

- Tussen de beschouwde bedrijven en de respectievelijke 
verzorgingsgebieden bestaan belangrijke schaalverschil-
len. Deze schaalverschillen monden echter niet automa-
tisch uit in overeenkomstige verschillen in de afzet en 
de infrastructuur. Zo zijn bijvoorbeeld het verzor-
gingsgebied en ie totale netlengte van de PGEM ongeveer 
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twee maal zo groot als van de PEN. Toch is het aantal 
aansluitingen van de PEN slechts 12% lager terwijl de 

I afgezette hoeveelheid elektriciteit in beide gebieden 
bijna even groot is. Het aantal aansluitingen per K1n 
is in het PEN-gbied bijna het dubbele (207 versus 105 
in het PGEM-gebied). Het afzetgebied van de PEN wordt 

I gekenmerkt door een relatief hoge energievraag bij een 
grote aansluitingsdichtheid. Verwacht mag worden dat 
één en ander invloed heeft op zowel de inkomsten als op 

I 

	

	de ontsluitings- en beheerskosten van de infrastruc- 
tuur. 

- De afzetstructuur is zeer divers en sterk regiospeci- 

I 
fiek bepaald. De verhouding kleinverbruik/grootverbruik 
is alsvolgt: PGEM 1:1, PEN 1:2, PLEM 2½, EGD 1:3. De 
af zet in .4Wh per aansluiting is in het gebied van de 
PLEM ruim 80% hoger dan in het gebied van PGEM. Ook in 

I de samenstelling en omvang van de infrastructuur zijn 
duidelijke verschillen aanwezig. Zo heeft de PGEM een 
zeer groot leidingennet met een relatief lang hoogspan-
ningstracé, bij de EGD is het leidingennet ruim 45% 
kleiner en ligt verhoudingsgewijs het zwaartepunt op de 
laagspanning. 

I 	Hiervoor zijn slechts enkele omstandigheden zeer globaal en in 
algemene termen vergeleken. Deze globale verkenning geeft echter 
reeds aanwijzingen dat de omstandigheden waaronder de bedrijven 

I opereren fundamenteel verschillen. Het vermoeden lijkt dan ook 
gerechtvaardigd dat bij een diepgaande analyse meer-, specifieke-
re- en belangwekkender verschillen aan de dag treden. Verschillen 

I 
met evidente consequenties voor de lasten en baten van de distri-
butiebedrijven (verschillen in de bodemgesteldheid, de leeftijd 
van de infrastructuur, de aanwezigheid van een of meer bijzondere 
grootverbruikers zoals de Hoogovens of de DSM,, etc.). In dit 
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	licht beschouwd lijkt het selectiemechanisme dat Erbeko heeft 
gehanteerd weinig opportuun. 

1 	De kwaliteit van de kengetallen 

In deze paragraaf wordt de kwaliteit van de kengetallen als 

I 	graadmeter voor de (relatieve) efficientie onderzocht. Daarbij 
zijn een drietal invalshoeken onderscheiden: 

I 	1. de determinanten van de kengetallen; 
het conclusiegebied van de kengetallen; 
de consistentie van de kengetallen. 

1 	De determinanten van de kengetallen 

Efficientie kan worden omschreven als: doelmatig gebruik van mid- 
delen. De vraag rijst of deze problematiek ten principale wel kan 
Worden uitgedrukt in eenvoudige kengetallen. De door Erbeko ge- 
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bruikte kengetallen luiden: 
personeelsinzet / geleverde energie; 
bedrijfskosten / geleverde energie. 
Bij de interpretatie van deze kengetallen zijn geen achtergronden 
in beschouwing genomen terwijl dit voor de beoordeling juist van 
wezenlijk belang is. Het maakt nogal wat uit op grond van welke 
achterliggende processen het kengetal gedetermineerd wordt. Een 
voorbeeld kan dit verduidelijken. 

De PGEM voert een actief voorlichtingsbeleid op het 
gebied van energiebesparing. Dit vergt een verhoogde 
personeelsinzet. Wanneer het beleid slaagt heeft dat 
invloed op de energievraag en daarmee op de hoeveelheid 
geleverde energie. In termen van het kengetal "perso-
neelsinzet / geleverde energie" betekent dit dat de 
teller stijgt en de noemer daalt waardoor het kengetal 
groter wordt. In de Erbeko-optiek moet op grond van het 
gestegen kengetal geconcludeerd worden dat de PGEM min-
der efficient is geworden. 

In dit voorbeeld leidt het realiseren van de doelstelling op het 
gebied van energiebesparing dus tot de ongerijinde conclusie dat 
de PGEM minder efficient is geworden. Ook het omgekeerde kan zich 
voordoen: het niet halen van de doelstelling, tot uitdrukking 
komend in een stijgende energieverspilling, betekent dan dat de 
PGEM efficienter is geworden. De bruikbaarheid van dit soort 
kengetallen is intussen wel duidelijk. Het probleem is dat de 
omvang van het kengetal beïnvloed wordt door factoren die niets 
met efficiëntie te maken hebben. Autonome, buiten het distribu-
butiebedrijf gelegen factoren kunnen de kengetallen zelfs 
spectaculair beinvloeden. Zowel een economische recessie als een 
krachtige opleving van de regionale economie kunnen de 
energievraag sterk beïnvloeden en daarmee ook het kengetal (bij 
een overigens gelijkblijvende efficiëntie van het 
distributiebedrijf). Het gebruik van kengetallen als indicator 
voor de efficiëntie moet in dit geval dus worden afgewezen. Zij 
bevatten geen adequate informatie en leiden onder bepaalde 
condities tot onzinnige conclusie. 

Het conclusjegebied van de kenaetalle 

Efficiëntiemeting is een complexe materie. Een eerste randvoor-
waarde is kennis over de totale in- en output. In het minst pro-
blematische geval gaat het daarbij om op geld waardeerbare groot-
heden: zowel de input als de output zijn in geld uit te drukken. 

I Daarnaast speelt bij het beoordelen van de efficiëntie de doel-
stelling van de onderneming een belangrijke rol. Wanneer bijvoor-
beeld de doelstelling luidt "de distributie van elektriciteit 
tegen zo laag mogelijke kosten" zijn binnen het: kader van deze 
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	doelstelling de in- en output eenduidig meetbaar (het totaal van 
de bedrijfskosten versus de verkochte elektriciteit). 
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Ingewikkelder wordt de materie wanneer de doelstelling ook minder 
goed meetbare elementen bevat, zoals: "de rendabele distributie 
van elektriciteit tegen zo min mogelijk schadelijke milieueffec-
ten". De inspanningen om de nadelige milieueffecten te beperken 
komen tot uitdrukking in het kostennivo. De inputzijde is daarmee 
goed in beeld te brengen. Anders ligt dit bij de output. De baten 
van de verminderde milieueffecten komen niet tot uitdrukking in 
de traditionele produktiemeting: het totaal van de afgezette 
energie ofwel de omzet. Aldus blijft het niet op geld waardeer-
bare deel van de output systematisch buiten de omzet- en pro-
duktiecijfers. Het verhoudingsgetal input/output vormt derhalve 
geen volledige weergave. De gedachte om de efficiëntiebepaling 
uitsluitend te baseren op de meetbare in-en output zonder daarbij 
een koppeling te leggen naar de doelstelling van de onderneming, 
is op pragmatische gronden begrijpelijk doch als uitgangspunt 
voor een degelijke analyse niet houdbaar. Bij een vergelijking 
tussen meerdere bedrijven komt daar nog een complicatie bij. 
Naarmate een bedrijf zich meer inspanningen getroost op het 
milieugebied worden de onderzoekresultaten om de zojuist genoemde 
redenen onbetrouwbaarder. Hiermee is de grondslag voor het op-
stellen van een rangorde van "relatief "  efficiënte bedrijven aan 
de analyse ontvallen. 

De consistçntie van de kengetallen 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het gebruik van een-
voudige kengetallen voor de bepaling van de (relatieve) efficiën-
tie uiterst discutabel is. Afgezien van deze problematiek doet 
zich nog een lastig vraagstuk voor: de keuze van het kengetal. 
Een kengetal kan worden gedefinieerd als de verhouding tussen 
twee grootheden. Uit de veelheid van in beginsel geschikte 
grootheden moet een keuze worden gemaakt. Deze keuze is niet 
willekeurig doch dient gefundeerd te zijn op een theoretisch 
concept. In het Erbeko-onderzoek ontbreekt dit concept. Zonder 
nadere onderbouwing worden een tweetal kengetallen gepresenteerd 
(personeelsinzet per geleverde eenheid energie; bedrijfskosten 
per geleverde eenheid energie). Het is op voorhand niet duidelijk 
waarom nu juist deze twee kengetallen een goede indicatie opleve-
ren over de efficiëntie en waarom zij de voorkeur verdienen boven 
bijvoorbeeld de volgende opties: bedrijfskosten per afnemer; be-
drijfsopbrengsten per afnemer; personeelsinzet per afnemer; be-
drijfskosten per kilometer spanningsnet; etc. etc. De reeks van 
mogelijke kengetallen kan moeiteloos worden uitgebreid. Uit deze 
veelheid van alternatieven moet derhalve met kracht van argument 
een keuze worden gemaakt. Gelijkwaardige kengetallen dienen bo-
vendien tot eenduidige conclusies te leiden. Ter illustratie van 
de invloed die de keuze van het kengetal heeft op de onderzoeks-
conclusie, staat hieronder een overzicht van de rangorde van be-
drijven naar "relatieve efficiëntie", berekend op basis van een 
aantal concurrerende kengetallen. 
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1 	
kengetal 	 rangorde van de bedrijven 

PGEMPEN EGD PLEK 

bedrijfslasten per eenheid energie 	4 	3 	1 	2 

bedrijfslasten per kin spanningsnet 	2 	3 	1 
	

4 

bedrijfslasten per aansluiting 	2 	1 	3 
	

4 

bedrijfsopbrensten per eenheid energie 	1 	3 	4 
	

2 

bedrijfsopbrensten per aansluiting 	3 	4 	2 
	

1 

aantal aansluitingen per werknemer 	2 	1 	3 
	

4 

Bron: berekend op basis van gegevens uit de respectievelijke 
jaarverslagen 1989 

De wisselende rangorde waarin de bedrijven voorkomen toont aan 
dat de kengetallenanalyse geen consistente uitkomsten oplevert. 
De rangorde van "efficiënte" bedrijven wordt bepaald door de 
arbitraire keuze van de kengetallen. 

de financiële en de miii 

- 	Aan de maatschappelijke-, de financiële en de milieutechnische 

I 	
gevolgen van een fusie worden in het rapport nog geen drie pagi- 
na's tekst gewijd. De gemaakte opmerkingen wekken niet de indruk 
het resultaat te zijn van onderzoek, doch hebben veeleer het ka-
rakter van wat vrijblijvend filosoferen op basis van veronder-
stellingen en speculaties. De opmerkingen moeten danook in die 
zin op waarde worden geschat: wellicht interessant, doch niet ge-
zaghebbend. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 	9 

1 
1 



PGEM PEN EGD PLEK 

SCHAAL 

Oppervlakte van het verzorgingsgebied 
- in 5954 2663 5001 2209 
- index (PGEM=100) 100 45 84 37 

Aantal aansluitingen 
- in 1000-tallen 623 551 279 308 
- index (PGEM=100) 100 88 45 49 

Totale netlengte 
- 	X1000Km 29 16 16 14 
- index (PGEM=100) 100 56 56 48 

Totale afzet in het verzorgingsgebied 
- in GWh 7062 6797 4528 6205 
- index (PGEM=100) 100 96 64 88 

Personeelsbestand 
- in aantallen 2177 1644 1000 1136 
- index (PGEM=100) 100 76 46 52 

Balanstotaal 
- in miljoenen guldens 2325 1486 1241 1703 
- index (PGEM=100) 100 64 53 73 

,F4 STRUKTtJIJR EN KENGETALLEN  

Afzet elektriciteit in MW, totaal=100% 
- kleinverbruik 42 30 21 22 
- grootverbruik 42 61 66 57 
- overig 16 9 12 21 

Samenstelling spanningsnet, totaal=l00% 
-laagspanningsnet 55 60 63 62 
-hoogspanningsnet 45 40 37 38 

Aansluitingen per Kin 2  
-aantal 105 207 56 139 
-index (PGEM=100) 100 197 53 132 

Aantal afnemers laagspanning per 
kilometer laagspanningsnet 
-aantal 39 57 27 36 
-index (PGEM=100) 100 146 69 92 

Afgenomen MWh per aansluiting 
-in MWh 11 12 16 20 
-index (PGEM=100) 100 109 143 178 

Personeelsinzet per 1000 aansluitingen 
-in personen 3,5 3,0 3,6 3,7 
-index (PGEM=100) 100 86 103 105 

Bron: respectievelijke jaarverslagen 1989 
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