Boekbespreking
Wirtscliaftsstatistiek. Methoden und Aussagen. Dargestellt am Beispiel der Amtlichen
Statistik fiir Holzwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland door Rolf Hesch. Verlag Paul Parey — Hamburg und Berlin, 1963.
Aan de hand van de in Duitsland toegepaste methoden bij de opstelling van statistieken betreffende de houtsector, gaat de schrijver in op de moeilijkheden waarmede
men heeft te kampen cn op de fouten die bij de interpretatie der verkregen gegevens
maar al te vaak worden gemaakt. Naast foutieve interpretatie, die doorgaans het gevolg
is van onvoldoende bekendheid met de statistische methoden, vindt in vele gevallen
ook onvolledige interpretatie van de gegevens plaats, zodat niet uit de statistieken wordt
gehaald wat er in zit.
De schrijver beoogt de lezer een inzicht te verschaffen in de totstandkoming van de
statistieken in de houtsector, daarbij de beperkte bruikbaarheid van de verschillende
gegevens aangevend,
De schrijver gaat vrij uitvoerig in op de verankering van de statistiek in de Duitse
wetgeving, waarbij de rechten en verplichtingen van de geënquêteerden worden besproken. Interessant is dat in Duitsland naast het bureau voor de statistiek van de
Bondsrepubliek afzonderlijke bureaux bestaan in de deelstaten. Deze opzet hangs samen
met het bondsstaat-karakter van de Duitse republiek.
De in Duitsland bestaande statistieken betreffende de houtsector en de bij de op- ,
stelling daarvan toegepaste methoden, worden dan besproken, waarbij verscheidene
onvolkomenheden en moeilijkheden worden aangestipt; zoals de beperkte vergelijkbaarheid van de verkregen gegevens; de problemen terzake van de afbakening van bedrijven, bedrijfsgroepen, ondernemingen enz.; de vraagstukken van de ordening van de
gegevens en de gevaren van dubbeltellingen; de onvolledigheid van bepaalde enquêtes,
omdat hierin slechts grote bedrijven worden betrokken.
De schrijver volstaat niet met het signaleren van de gebreken die aan het huidige
Duitse systeem kleven, maar hij tracht ook reële wegen aan te geven om, met name
ten aanzien van de houtstatistieken, tot verbetering te komen. Daartoe maakt hij onderscheid tussen onvolkomenheden en problemen: a. van juridische en organisatorische
aard; b. met betrekking tot de toe te passen en toegepaste methoden; en c. van vaktechnische aard.
a. Juridische en organisatorische problemen en onvolkomenheden.
Met betrekking tot deze vraagstukken constateert de schrijver dat de samenstelling
van de raad van advies voor de statistiek van groot belang is. In deze raad, die tot taak
heeft te adviseren over vraagstukken van toe te passen methoden, behoren vertegenwoordigers van de departementen, van wetenschappelijke instituten en statistici de overhand te hebben en niet — zoals thans — vertegenwoordigers van belangengroepen.
Voorts moet worden getracht de bereidheid tot het verstrekken van gegevens ten
behoeve van de statistiek te stimuleren. Bestaand wantrouwen ten aanzien van de geheimhouding moet worden weggenomen. Zowel bij het vakonderricht als in de vakbladen kan in dit opzicht nuttig werk worden verricht.
b. Onvolkomenheden en problemen met betrekking tot de toe te passen en de toegepaste methoden.
Het betreft hier zeer uiteenlopende aangelegenheden als de begrenzing, de samenvoeging en de geschiktheid van de te enquêteren eenheden. De veelheid van verschijningsvormen in het economisch leven roept deze vraagstukken in het leven. Het is
vrijwel steeds onmogelijk een volledig bevredigende oplossing voor deze problemen te
vinden. Terzake van de oplossing is nauw overleg met de betrokken bedrijfstak en
deskundigen zeer gewenst.
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Bij de verwerking van het verkregen enquête-materiaal is naast volledige beheersing
van de statistische methoden een diepgaande kennis van het huidige toepassingsgebied
van de uiteindelijk te verkrijgen enquête-gegevens vereist. Hieraan mankeert vrij veel.
Het dienstbaar maken van de statistieken voor het verkrijgen van een algemeen economisch beeld draagt ertoe bij, dat deze voor de bedrijfsgenoten in een bepaalde bedrijfstak minder bruikbaar worden, omdat voor de bedrijfsgenoten interessante verfijningen
achterwege blijven in verband met het geringe belang van deze verfijningen voor het
verkrijgen van een algemeen beeld.
c. Onvolkomenheden en problemen van vaktechnische aard.
Teneinde deze problemen het hoofd te bieden, pleit de schrijver voor nauw overleg
tussen de houtsector en de statistische diensten. De reeds bestaande wetenschappelijke
instituten in de houtsector, die onpartijdige en deskundige adviezen kunnen geven, kunnen hier een belangrijke taak vervullen. Dergelijk overleg zou reeds moeten plaats vinden op het ogenblik dat instelling van statistische onderzoekingen worden overwogen en
niet eerst op een later tijdstip als zich moeilijkheden voordoen of hebben voorgedaan.
Binnen een zodanige samenwerking zouden tevens de wensen die in de houtsector leven
met betrekking tot de verzameling van statistisch materiaal kunnen worden afgestemd
op de mogelijkheden die in het kader van het statistisch onderzoek aanwezig zijn. Zonder twijfel zal zodoende tevens de bereidheid tot het verschaffen van gegevens ten
behoeve van de statistiek, positief worden beïnvloed.
Tenslotte zal een zekere mate van zekerheid worden verkregen ten aanzien van een
juiste interpretatie van de statistische gegevens, waaromtrent overleg is gepleegd. Men
is immers behoorlijk op de hoogte van de eigenlijke waarde van de gegevens. Zodoende
kan worden voorkomen dat onjuiste conclusies worden getrokken of dat de gegevens
op foutieve wijze worden gebezigd.
Een en ander is van groot belang voor de betrouwbaarheid van de statistieken (meer
medewerking van de zijde der geënquêteerden), hetgeen van grote betekenis is, omdat
de statistieken in vele gevallen mede een basis vormen van het toekomstig beleid in een
bedrijfstak.
Ik heb gepoogd met voorbijgaan aan de statistisch-technischc problemen die in het
boekje van Hesch worden belicht, een inzicht te geven in de beleidsherzieningen die
gewenst zijn, om te komen tot meer bruikbare statistieken betreffende de houtsector
in Duitsland. Voor statistisch geschoolden is het boekje ook om de statistisch-technische
uiteenzettingen zeer interessant.
G. J. den Hartog.

