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1.         INLEIDING

In deze studie wordt onderzocht of het mogelijk is de industriepolitiek (1)
richting te geven met behulp van een duidelijke en expliciete richtingge-

vende maatstaf die consistent is met de sociaal-economische doelstellingen
(2). Alvorens met dit onderzoek te beginnen zal in deze inleiding een korte
schets worden gegeven van :

-     de achtergronden van de probleemstelling ;
-     de opzet en werkwijze van de studie ;
-   de beperkingen ten aanzien van het te bestuderen onderwerp en

de uit deze studie te trekken conclusies.

1.1. Achtergronden

In een recent referaat schetst Stevers (3) het volgende beeld van de ont-
wikkeling van, onder andere, de Nederlandse maatschappijstructuur met be-
hulp van karakteristieken van het rechtsstelsel, het economisch stelsel en
het politieke stelsel :
De markteconomie vormt een onderdeel van een maatschappij die kan worden
gekenschetst als een open maatschappij, een maatschappij waarin de burgers
zich houden aan bepaalde spelregels en daarbinnen vrij beslissen. Het stel-
sel van rechtsregels dat typerend is voor een open maatschappij wordt aan-
geduid als nomos. De regels van de nomos zijn voornamelijk negatief. Zij
bevelen niet, maar bakenen een domein af waar binnen anderen niet mogen
treden. De belangrijkste functie van deze nomosregels is het voorkomen van
conflicten. De vrijheid van handelen, karakteristiek voor een open maat-
schappij, wordt slechts daar beperkt waar dat nodig is om de vrijheid van
anderen te respecteren. Naast de nomosregels bestaan er in de open maat-

(1) in deze studie wordt steeds de term "industriepolitiek" gehanteerd
i.p.v. bijvoorbeeld "industriebeleid".

(2) sociaal-economische doelstellingen :
continuiteitsdoelstellingen: bevredigende groei

volledige en volwaardige werkgele-
genheid
prijsstabiliteit
evenwichtige betalingsbalans
bevredigende personele en regiona-
le inkomensverdeling

selectiviteitsdoelstellingen: verantwoorde ruimtelijke ordening
milieubehoud

zuinig beheer van grondstoffen en
energie
betere kansen voor ontwikkelings-
landen

zie ook - J.W. de Pous, 1980,  p.
1473.

- economische structuurno-
ta, 1976, p. 7.

(3) Th. A. Stevers, 1980, p. 69-108.
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schappij ook nog andere rechtsregels, namelijk de thesisregels. Dit zijn
voornamelijk gebiedende en dwingende regels die bewust tot stand zijn ge-
bracht om concrete doeleinden te bereiken. Zij regelen de overheidshuishou-
ding als organisatie, het verkeer van de burgers met de overheid en het
verkeer van de burgers onderling. Naarmate de maatschappij meer onderworpen
is aan thesisregels, is er minder plaats voor nomosregels en kan in vermin-
derde mate worden gesproken van een open maatschappij. De verhouding tussen
nomos en thesis is niet statisch. Reeds geruime tijd voltrekt zich een
verschuiving van nomos naar thesis die kan worden gezien als uitvloeisel
van de werking van zowel het economische als het politieke stelsel.
Binnen de regels van de nomos voltrekt zich het marktproces. Het marktsys-
teem vormt dan ook een integrerend deel  van de open maatschappij.  In dit
marktsysteem is de consument vrij in de keuze van zijn goederen en de pro-
duktie richt zich naar de vraag van de consument. Tevens is er sprake van
vrije beroepskeuze,vrij kapitaalverkeer en vrije vestiging van onderneming-
en.Een dergelijk stelsel voorziet echter niet in collectieve goederen. Ook
kunnen er (negatieve) externe effecten optreden en kunnen machtsverhouding-
en de werking ervan verstoren. Deze elementen, naast gevoelens van ontevre-
denheid (bijvoorbeeld over de  inkomensverdeling) en onzekerheid die het
marktsysteem bij veel mensen oproept, leiden tot een druk tot meer thesis-
regels. Deze druk krijgt onder andere gestalte in pressiegroepen, waardoor,
via de werking van het politieke systeem, de verschuiving van nomos naar
thesis wordt versterkt.

Het politieke systeem is gericht op het verwerven van de gunst van de kie-
zers. Nog steeds volgens Stevers, kan dit nastreven van stemmenmaximalisa-
tie er slechts toe leiden dat het beleid een korte termijnbeleid is, sterk
onderhevig aan invloed van pressiegroepen. Niet alleen wordt de verschui-
ving van nomos naar thesis hierdoor direkt beinvloed, ook de, hiermee ver-
bonden, automatismen van het politieke systeem leiden tot uitbreiding van

de thesisregels. Een maatregel  ten behoeve van een bepaalde groep roept
namelijk in veel gevallen een claim op van andere groepen. Tevens worden
door het stellen van thesisregels veelal verwachtingen gewekt ten aanzien
van verdergaande maatregelen.  Dit laatste zal meer optreden naarmate de
aanvankelijke maatregelen minder leiden tot het beoogde doel. Deze automa-
tismen kunnen worden gezien als innerlijke ontwikkelingstendenties van het
systeem.
Via deze aldus geschetste ontwikkelingen, komt Stevers tot de conclusie dat
onze maatschappijstructuur zich,  via  het mechanisme  van  de  "Verstaat-
lichung" geleidelijk ontwikkelt van een open naar een gesloten hiFrarchi-
sche maatschappij :
de N.V. der Nederlanden met dochterondernemingen en ondergeschikten.
Om de beschreven ontwikkel ing te remmen, te stoppen  en waar nodig te keren
stel t Stevers  voor  om v66r alles twee voorwaarden te herstellen waaronder
de marktorde beter kan functioneren : herstel van het functioneren van de
arbeidsmarkt en herstel  van een adequaat rendementsniveau.  Deze laatste
conclusie wordt momenteel  in Nederland op brede schaal  in essentie onder-
schreven.

Stevers'  schets van de ontwikkeling van onze maatschappijstructuur doet
denken aan een zwart-wit foto. De kleurnuanceringen zijn weggelaten om de
contouren van het beeld des te scherper te doen uitkomen. Kleurnuances kun-
nen  echter het geschetste  beel d enigszins  van zijn onvermijdelijkheid  ont-
doen. Zonder enige pretentie tot volledigheid kunnen worden genoemd de ge-
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voelens van onmacht en onvrijheid die een verschuiving van nomos naar
thesis bij veel mensen oproept en de belangentegenstellingen bij optredende

pressiegroepen, waardoor de invloed van deze groepen binnen het politieke
systeem een zekere betrekkelijkheid krijgt. Ondanks deze nuanceringen wordt
een zekere tendens in de door Stevers aangegeven richting in brede kring
onderkend. Een kanttekening met name ten aanzien van de door Stevers voor-
gestelde hersteloperatie is echter op zijn plaats. Deze kanttekening biedt

tevens het aanknopingspunt voor de introductie van de term industriepoli-
tiek :

Met de voorgestelde hersteloperatie worden de oorzaken van de ontwikkeling
naar meer thesis niet weggenomen. De onvolmaaktheden van het marktsysteem
ten aanzien van de voorziening in collectieve goederen en het optreden bin-
nen  het  marktsysteem  van  (negatieve)  externe  effekten  en  verstorende
machtsverhoudingen, blijven namelijk bestaan evenals de gevoelens van onte-
vredenheid (bijvoorbeeld over de inkomensverdeling) en onzekerheid die het
marktsysteem bij veel mensen oproept. Deze elementen noodzaken tot een ze-
kere thesisregelstructuur, ook al slaagt men er in om, via het herstellen
van de voorwaarden waaronder de marktorde kan functioneren, terug te keren
naar een maatschappij die in essentie door het stelsel van de nomos wordt
bepaald.
In vrijwel  alle ontwikkelde westerse landen is &on van de elementen in de
noodzakelijke thesisregelstructuur een industriepolitiek(4). Zonder reeds
nader in te gaan op definities en achtergronden van een industriepolitiek,
kan worden gesteld dat een dergelijk beleid in principe op twee manieren
gestalte kan krijgen :
-    een geheel van ad hoc maatregelen met als enig gemeenschappelijk ken-

merk het gericht zijn op de industrie. Dit beleid lijkt gevoelig voor
de  gerichtheid  van  het pol itieke systeem op stemmenmaximal isatie,  het-
geen leidt tot een korte termijnbeleid, onderhevig aan de invloed van
pressiegroepen.  De thesisregels zullen hierdoor zeer waarschijnlijk
worden uitgebreid.

-    een beleid gericht op duidelijke en expliciete (5) doelstellingen en

(4)  hier is ingegaan op de rechtvaardiging van een industriepolitiek in
een maatschappij die in essentie door het stelsel van de nomos wordt
bepaald. In een dergelijke maatschappijvorm, die in vrijwel alle ont-
wikkelde westerse landen bestaat, is namelijk de wenselijkheid van een
industriepol itiek niet vanzel fsprekend. Deze vanzel fsprekendheid  is  in
hogere mate aanwezig in een maatschappij die in essentie wordt bepaald
door het stelsel van de thesis : een maatschappij met een geleide eco-
nomie. Daar deze maatschappijvorm voor Nederland niet relevant is, zal
daaraan verder geen aandacht worden besteed. Het onderwerp van deze
studie en de mogelijk te bereiken conclusies lijken echter in grote
lijnen ook van belang voor een geleide economie.

(5)  de functie van duidelijkheid en explicietheid in een overheidsbeleid,
wordt beschreven in : H.J. Aquina, 1974, p. 85,91 : "Als doelstelling-
en onduidelijk geformul eerd zijn, is dat op zichzelf al een reden omze onduidelijk te noemen. Doelstellingen zijn, ......, bovendien on-
duidelijk, als niet het relatieve gewicht van deze doelstellingen ten
aanzien van andere doelstellingen van de overheid is aangegeven.  Im-
mers waar doelstellingen met elkaar kunnen conflicteren, zijn ze pas
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voorzien van middelen om deze te bereiken. Dit beleid zal, door de als
afgrenzing fungerende doelstellingen, minder gevoelig zijn voor de ge-
richtheid  van het politieke systeem op stemmenmaximal isatie. Uitbrei-
ding van de thesisregels zal  dan ook in mindere mate worden veroor-
zaakt.

De industriepolitiek is een onderdeel van het sociaal-economische beleid.
De einddoelstelling van industriepolitiek ligt dus in de verlengde van de
doelstellingen van dit sociaal-economische beleid. De rol  van de indus-
triepolitiek kan dan worden omschreven als het (mede) stimuleren van een
industriMe structuur die het bereiken van deze sociaal-economische doel-
stellingen helpt realiseren. Deze gerichtheid op het stimuleren van een
wensel ijke structuur  van de industrie kan worden aangeduid  al s een inter·me-
diair doel van de industriepolitiek.
In Nederland zijn de einddoelstellingen van een industriepolitiek relatief
duidelijk en expliciet geformuleerd. Het intermediaire doel, namelijk de
meest wenselijke structuur van de industrie, is dit minder. Zonder echter
dit intermediaire doel duidelijk en expliciet aan te geven zal  de indus-
triepolitiek en het daar aan verbonden instrumentarium het karakter hebben
van een gehee  van ad hoc maatregelen. Dit zal zeer waarschijnlijk, door
het ontbreken &'n als afgrenzing fungerende doelstellingen, leiden tot uit-
breiding van de  hesisregels. De oorzaak van het niet tot stand komen van
een duidelijk en a gliciet concept van de meest wenselijke structuur van de

industrie lijkt nie. gelegen in een gebrek aan eenstemmigheid over de nood-
zaak van een richtin6 .ving aan de industriepolitiek. Veeleer dient zij ge-
zocht te worden in de j 'volgde benadering bij pogingen om dit richtinggeven
te real iseren.  Die  bena. ,ring  is  met name gebaseerd geweest,  en  is  dit  op          t
dit ogenblik nog (6), op L n keuze tussen concrete sectoren of aktiviteiten
(7). De mogelijkheid om te  omen tot een richtinggeving middels een derge-
1 ijke keuze tussen sectoren ,,rdt echter in aanzienl i jke mate beperkt  door
factoren als de grote openhei,  van de Nederlandse economie, de bestaande
kennis en kunde aan de kant van 'et overheidsapparaat en de problemen rond
een sectorafbakening met operatio ele betekenis. Deze beperkte mogelijkhe-
den hebben, samen met de vrees voor ,antasting van het marktmechanisme door
een sectorkeuze die in sterke mate 5,001 itiseerd kan zijn, geleid tot een
situatie die getypeerd wordt  door het , ,grip "blauwdrukangst"  (8).

(vervolg 5)
duidel ijk indien er een prioriteitsvolgorde is aangebracht".
"Expliciete, dat wil zeggen : uitdrukkelijk geformuleerde doelstellin-
gen".

(6)  de benadering in het WRR-rapport "Plaats en toekomst van de Nederland-
se industrie" en het "aandachtgebiedenbeleid" zoals beschreven in de
"Innovatienota" en in de brochure "Innovatie nu".

(7)  in deze studie zal kortheidshalve steeds worden gesproken van een keu-
ze tussen sectoren.  Sectoren zijn dan te verstaan als concrete econo-
mische aktiviteiten die een zekere mate van homogeniteit bezitten.  De
term sector staat hier dus voor zowel sectoren als sub-sectoren, als
andere min of meer homogene economische aktiviteiten.

(8)  C.A. de Feijter, 1980, p. 171.
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De motivering voor deze studie ligt nu in de volgende ideeincluster :
-    Als er een industriepolitiek wordt gevoerd dan is een richtinggeving

aan deze industriepolitiek door het aangeven van de meest wenselijke
structuur van de industrie noodzakelijk.

-    De mogelijkheid tot richtinggeven door middel  van een keuze tussen
sectoren is om praktische redenen beperkt. Tevens roept een dergelijke
keuze vrees op voor aantasting van het marktmechanisme. Deze bezwaren
wegen minder naarmate men de autonome allocatiemogelijkheden (9) van
de ondernemingen, ofwel de capaciteit van de ondernemingen om autonoom
te bepalen welke aktiviteiten gezien onder andere de natuurlijke voor-
delen van Nederland marktwaarde hebben, geringer acht. Deze autonome
allocatiemogelijkheden zijn slechts zeer subjectief te bepalen.

-    Gezien de problemen rond een keuze tussen sectoren is het wenselijk om
ook aandacht te besteden aan andere mogelijkheden tot richtinggeven.
Een, in deze context, te onderzoeken mogelijkheid is om de richtingge-
ving van de industriepolitiek te baseren op de aanbodzijde van het
produktieproces : een richtinggeven door middel van een keuze tussen
aktiviteitenkenmerken in plaats van door middel van een keuze tussen
sectoren. Deze aktiviteitenkenmerken kunnen worden onderscheiden in
negatieve kenmerken (bijv. een gering gebruik van energie, grondstof-
fen, ruimte, milieu) en structuurkenmerken of produktiefactoren. Een
keuze tussen negatieve kenmerken is defensief van aard. Zij geeft aan

wat niet gewenst is. Een keuze tussen de produktiefactoren is offen-
sief van aard. Zij geeft aan waar de structurele sterkte ligt voor de
Nederlandse industrie.

-    Een richtinggeven op basis van een keuze tussen de produktiefactoren
geeft aan waar het perspectief voor de Nederlandse industrie ligt. In-
dien de, uit deze richtinggeving volgende, industriestructuur niet ge-
heel  spoort met de gewenste negatieve kenmerken, dan kan een bijstu-
ring wenselijk zijn vanuit deze negatieve kenmerken. De industri#le
structuur blijft dan echter gebaseerd op de gekozen, continuiteit en
perspectief biedende, produktiefactor (10).

Sinds het midden van de jaren zeventig wordt er op gewezen dat met name de
factor kennis de produktiefactor is die in toenemende mate overvloedig aan-
wezig is. Hierop aansluitend wil deze studie een aanzet geven tot denken
over de mogelijkheid en wenselijkheid de industriepolitiek richting te ge-
ven met behulp van de maatstaf human capital. Hierbij zal rekening worden
gehouden met de noodzaak om de industriepolitiek te kunnen richten op de
diverse problemen die zich in de industrie kunnen voordoen.

1.2. Opzet en werkwijze

Met als uitgangspunten dat een industriepolitiek in enigerlei vorm bestaat;

(9)  W.R.R., op.cit., p. 164.
(10) het is mogelijk dat men heen stapt over de problemen verbonden aan een

keuze tussen sectoren omdat men bijvoorbeeld de, door deze sectoren
te bedienen markten als uitgangspunt wenst te nemen. Ook de richting-

geving van een industriepolitiek dat gebaseerd wordt op een dergelijke
keuze zal  echter in belangrijke mate moeten worden bepaald door de
structuurkenmerken of produktiefactoren.
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dat de einddoelstelling van deze industriepolitiek in het verlengde ligt
van de doelstellingen van het sociaal-economische beleid ; dat het interme-
diaire doel van de industriepolitiek is het (mede) stimuleren van een in-
dustri5le structuur die het bereiken van de sociaal-economische doelstel-
lingen helpt realiseren en tenslotte dat het stimuleren van de meest wense-
lijke structuur van de industrie noodzaakt tot een richtinggeven aan de in-

dustriepolitiek, wordt in Hoofdstuk 2 aandacht besteed aan de twee belang-
rijkste elementen van dit richtinggeven. Deze elementen zijn :
-    de mogelijkheid tot richtinggeven via een keuze tussen sectoren en via

een keuze tussen produktiefactoren,

-    de sociaal-economische doelstellingen die via het richtinggeven (mede)
dienen te worden gereali seerd.

Vervolgens wordt nader ingegaan op de mogelijkheid om de richtinggeving aan
de industriepolitiek te baseren op een keuze tussen de produktiefactoren en
in het bijzonder op de mogelijke consistentie tussen de verschillende fac-
torintensiteiten en de realisering van de sociaal-economische doelstellin-
gen. Volstaan wordt  hier met een beknopte theoretische oordeel svorming  met
betrekking tot deze mogelijke consistentie. In dit Hoofdstuk worden aldus
doelstellingen en middelen met elkaar in verband gebracht.
In Hoofdstuk 3 wordt deze relatie tussen doelstellingen en middelen empi-
risch getoetst. Hier wordt voortgebouwd op het theoretische oordeel van
Hoofdstuk 2 dat kennisintensiteit het beste past in de te realiseren soci-
aal-economische doelstellingen. Daar het de bedoeling is te onderzoeken of-
het mogelijk is industriepolitiek richting te geven met behulp van een dui-
delijke en expliciete maatstaf, wordt hier eerst aandacht geschonken aan
onderzoek naar de inhoud en meetbaarheid van de factor kennis (human capi-
tal  of H.C.). De theoretische conclusie dat de factor human capital het
meest in aanmerking komt orn te dienen als richtinggevende maatstaf voor de
industriepolitiek wordt daarna getoetst met behulp van statistisch materi-
aal. Hiertoe zal de relatie tussen de H.C.-intensiteit van de industriole
sectoren in Nederland en de bijdrage van deze sectoren aan de verwezenlij-
king van de sociaal-economische doelstellingen worden vergeleken met de re-
laties tussen resp. de arbeidsintensiteit en de kapitaalintensiteit van
diezel fde sectoren  en hun bijdrage  aan de verwezenl ijking  van  deze  doel-
stellingen (11).
Een richtinggevende maatstaf voor een industriepolitiek zal slechts theore-
tische waarde hebben tenzij deze maatstaf kan worden ingepast in het indus-
triepolitieke instrumentarium. Om nu na te gaan of en,zo ja, hoe een H.C.-
maatstaf in de praktijk zou kunnen worden gehanteerd, zullen in Hoofdstuk 4
een aantal industriepolitieke instrumenten worden besproken en zal worden
nagegaan of en, zo ja, hoe een H.C.-maatstaf zou kunnen worden toegepast
als integraal onderdeel van, of als referentiekader ten aanzien van, deze
instrumenten.

De drie Hoofdstukken van deze studie vormen een geheel, maar zijn ieder
toch  duidel ijk anders van karakter.  Om de leesbaarheid te vergroten  zal  aan
de Hoofdstukken 3 en 4 een slotopmerking worden toegevoegd waarin het be-
sprokene in het betreffende Hoofdstuk, in kort bestek, in verband zal wor-

(11) deze studie is afgesloten in juni 1981. Het cijfermatige gedeelte van
Hoofdstuk 3 echter werd afgesloten in mei 1980.  In de verwerkte cij-
fers zijn dus geen gegevens meer opgenomen die na mei 1980 zijn gepu-
bliceerd.
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den gebracht met de inhoud van het voorafgaande Hoofdstuk.
De hier weergegeven opzet van de studie is bepalend voor de gekozen werk-
wijze. In Hoofdstuk 2 wordt, op basis van een bronnen- en literatuuronder-
zoek een poging gedaan om een ideeancluster te ontwikkelen. Dit Hoofdstuk
is dan ook voornamelijk beschrijvend, analytisch en theoretisch van aard.
Ook het eerste deel van Hoofdstuk 3 heeft dit karakter en ook hier is voor-
namelijk gebruik gemaakt van bronnen- en literatuuronderzoek. De rest van
Hoofdstuk 3 bestaat vrijwel geheel uit de empirische toetsing van de waarde
van de ontwikkelde ideebncluster. Daar deze studie slechts bedoelt een aan-
zet te geven tot denken over, is geen poging gedaan deze toetsing uit te
bouwen tot een uitgebreide  statistische bewijsvoering. Volstaan is met een
aantal  indicatieve berekeningen met betrekking tot de theoretisch waar-
schijnlijke relaties. De gehanteerde cijferreeksen, voor een groot deel af-
komstig uit de nationale rekeningen, hebben slechts betrekking op een be-
perkt aantal industridle sectoren. Dit beperkte aantal statistische waarne-
mingen maakt het onmogelijk om harde conclusies te trekken. Wel  lijkt het
mogelijk om, met behulp van de indicatieve berekeningen, een oordeel  te
vellen over de waarde van de ontwikkelde ideeancluster. De werkwijze in
Hoofdstuk 4 kan worden gekarakteri seerd als illustratie. Getracht wordt de

praktische toepasbaarheid van de ontwikkelde ideeon aannemelijk te maken
door deze toepasbaarheid op illustratieve wijze voor een aantal, nader be-
schreven, industriepolitieke instrumenten uit te werken. Ook hier weer is
de pretentie van de studie bepalend geweest voor de diepgang van de uitwer-
king. Volstaan is met het aangeven van wat in principe tot de mogelijkheden
kan behoren, zonder dat in detail is ingegaan op de eventuele problemen die
aan deze mogelijkheden zijn verbonden.

1.3. Beperkingen

Uit het voorgaande blijken reeds een aantal beperkingen ten aanzien van het
te bestuderen  onderwerp evenals ten aanzien van de mogelijk uit deze stu-
die te trekken conclusies. De belangrijkste beperkingen kunnen in kort be-
stek als volgt worden geschetst :
-    in deze studie wordt geen aandacht besteed aan de noodzakelijke en mo-

gelijke mate van ingrijpendheid van een industriepolitiek (12). Uit-
gangspunt is slechts dat een industriepolitiek in enigerlei vorm be-
staat met een zekere legitimering ook binnen een maatschappij die in
essentie door het stelsel van de nomos  wordt bepaald.

-    deze studie richt zich uitsluitend op de industrie (13) Voor deze be-
perking kunnen een aantal redenen worden genoemd zoals :

(12) voor twee aan elkaar tegengestelde visies met betrekking tot de mate
waarin een industriepolitiek noodzakelijk is :
- WRR-rapport "Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie",

op.cit., p. 310.
-     minderheidsstandpunt prof. dr. A.H.J.J. Kolnaar bij het WRR-rap-

port, p. 315. Zie ook A.H.J. Kolnaar, 1979, p.215.
(13) de beperking tot de industrie sluit overigens niet uit dat mogelijk te

bereiken conclusies breder toepasbaar zijn dan voor de industrie al-
leen.
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de plaats van delen van de niet-industriole sectoren binnen hetsysteem van de marktorde is in veel gevallen zeer verschillend
van de plaats van de industriMe sector. Relevante factoren zijn
hier :het door overheidsingrijpen in bepaalde mate onttrokken
zijn van diverse niet-industriole sectoren aan de werking van
het marktmechanisme; de in sterke mate afgeschermde binnenlandsemarkt van veel niet industriale sectoren.
het beschikbaar zijn van minder adequate statistische gegevensvoor de niet-industriale sectoren.

-    Zoals gesteld is deze studie bedoeld als een aanzet tot denken over de
mogelijkheid en wenselijkheid om de industriepolitiek richting te ge-
ven met behulp van de maatstaf human capital. Door dit karakter van de
studie is het behandelde te weinig in detail  uitgewerkt om te kunnen
dienen als concrete beleidsaanbpvelingen.

-    Daar de studie in hoofdzaak is gebaseerd op waarnemingen in het (re-
cente) verleden, is enige voorzichtigheid geboden ten aanzien van ex-trapolatie naar de toekomst. Met name kan hier worden gewezen op het
relatieve belang van de produktiefactor kennis, die in een (verdere)toekomst mogel ijk een andere zwaarte kan krijgen. Ook mogel ijke andere
maatschappelijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld een ver doorgevoer-
de inkomensnivellering, zijn niet in de beschouwingen betrokken.
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2.         INDUSTRIEPOLITIEK

INHOUDSOPGAVE

2.1 Inleiding

2.2. De term "Industriepolitiek"
2.2.1. Terminologie
2.2.2. Definitie en motivatie van industriepolitiek
2.2.3. Industriepolitiek in historisch perspectief

2.3. Industrieel structuurbeleid
2.3.1. Soorten industrieel structuurbeleid
2.3.2. Industrieel structuurbeleid als referentiekader

2.4. Bepalende factoren voor een industrieel structuurbeleid
2.4.1. Sociaal-economische doelstellingen
2.4.2. Volledige en volwaardige werkgelegenheid

2.5. Richtinggevende maatstaven voor een industrieel structuurbeleid
2.5.1. Mogelijke maatstaven
2.5.2. Kennisintensiteit als maatstaf

2.1. Inleiding

Zoals reeds in de inleiding is gesteld, is het de bedoeling de mogelijkhe-
den na te gaan om de industriepolitiek richting te geven met behulp van
een duidelijke en expliciete maatstaf die consistent is met de sociaal-eco-
nomische doelstellingen. Daartoe is het noodzakelijk om allereerst nader in
te gaan op de term industriepolitiek, op de sociaal-economische doelstel-
lingen, op de mogelijke richtinggevende maatstaven ten behoeve van de in-
dustriepolitiek en op de consistentie tussen de diverse maatstaven en de te
real iseren doelstel ingen.
Dit hoofstuk van deze studie is hieraan gewijd.
Begonnen wordt met een overzicht van de terminologie die in het kader van

industriepolitiek wordt gehanteerd. Vervolgens wordt getracht te komen tot
een definitie van de term industriepolitiek en tot een zekere funderingvan een industriepolitiek. Na een korte beschrijving van de ontwikkeling
van het industriepolitieke denken en handelen in de laatste decennia wordt
in 2.3 aandacht besteed aan een kernbegrip in het industriepolitieke denken
en doen, namelijk aan het industrieel structuurbeleid. Nagegaan wordt welke
soorten industrieel structuurbeleid denkbaar zijn en welke problemen kunnen
worden gesignaleerd rond de vorm die veelal speciaal aandacht krijgt, name-
lijk een industrieel structuurbeleid gebaseerd op een keuze tussen secto-
ren.  In 2.4.1. worden de sociaal-economische doelstellingen, de einddoel-
stellingen van de industriepolitiek, besproken. In 2.4.2. wordt vervolgens
ingegaan op een van de sociaal-economische doelstellingen, te weten "volle-
dige en volwaardige werkgelegenheid". In 2.5. wordt ingegaan op de moge-
lijkheid om de richtinggeving aan de industriepolitiek te baseren op een
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keuze tussen de produktiefactoren  en  in het bijzonder  op de mogel ijke  con-
sistentie tussen de verschillende factorintensiteiten en de realisering van
de sociaal-economische doelstellingen. Volstaan wordt hier met een beknopte
the, retische oordeelsvorming met betrekking  tot deze mogel ijke consisten-
tie. Een empirische toetsing van deze theoretische benadering vindt plaats
in Hoofdstuk 3.

2.2.    De term "Industriepolitiek"

2.2.1.   Terminologie

In publicaties over het onderwerp industriepolitiek is een veelheid aan
termen terug te vinden die aan een duidelijke afbakening van het te bespre-
ken onderwerp niet ten goede komt. Daarom is het nuttig am vast te stellen
wat, in het kader van deze studie, zal worden verstaan onder "industriepo-
litiek". Dit gebeurt in 2.2.2. Daaraan voorafgaand wordt in deze paragraaf,
overigens zonder de pretentie van volledigheid, een poging gedaan de meest
gebruikte termen te beschrijven en de samenhang aan te geven.
In het nu volgende wordt geen gebruik gemaakt van citaten daar de verschil-
lende termen  niet  in  alle publ icaties op dezel fde wijze worden gehanteerd.
Wel is getracht een omschrijving te vinden die aansluit bij de momenteel in
Nederland meest gehanteerde definities (1).

Globaal beleid :

Het beleid van de overheid om met behulp van macro-instrumenten de continu-
Tteitsdoelstellingen te bereiken.  Derhalve een beleid dat niet expliciet
is gericht op facetten of bepaalde economische functies, segmenten, secto-
ren en regio's. Hier kan onder meer worden gedacht aan het zorgen voor een
goed ondernemingsklimaat.

Facettenbeleid :

Het beleid van de overheid om te bevorderen dat speciaal wordt ingespeeld
op  de  selectiviteitsdoelstellingen  :  energiebesparing  ,  milieubeheer  ,
ruimtelijke ordening  ,  internationale arbeidsverdeling  ten opzichte van
ontwikkelingslanden.  Het facettenbeleid verbindt aan de continuiteitsdoel-

(1) J.J.van Duyn, 1980, p.68, 69, 70, 71, 72, 77, 79,80.
memorandum  van de Commissie aan de Raad, E.E.G.1970, p. 9.
W.J.van Gelder e.a.,1973,p.131.
G.A.C.Heerkens,1980,p.3.
C.Inja,1980 p.87,88,89,109.
H.W.de Jong,1980,p.32,34.
H.B.M.van der Laan,1980,p.30.
H.Langman,1973,p.10.
M.L.Mogendorf,1980,p.155,156,157,158.
J.Pelkmans,H.van der Ven,1980,p.1,2,3.
A. E.Pannenborg,1971,p.16,17,19.
A.A.T.van Rhijn,1971,p.46.
stichting wetenschappelijk bureau D '66,1976,p.5.
Tweede Kamer, zitting 1979-1980. 15818, nr 4, p.12.
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stellingen randvoorwaarden  die  ten dele haaks  op deze doelstell ingen kunnen
staan.

Gericht beleid :
Het beleid waarmee de overheid expliciet in de te onderscheiden brede eco-
nomische segmenten zoals landbouw, middenstand, vervoer, industrie e.a. een
goede sociaal-economische ontwikkeling tracht te waarborgen. Waar dit be-
leid op het segment industrie is gericht, kan dan worden gesproken over de
industriepolitiek.

Industrialisatiebeleid :
Het voorwaardenscheppend beleid van de overheid gericht op een structurele
verhoging van het aandeel van het industriole produkt in het nationale pro-
dukt. Van een kwalitatief richting geven aan deze verhoging hoeft hier geen
sprake te zijn.

Functioneel beleid :
Het voorwaardenscheppend beleid van de overheid gericht op het beinvloeden
van die specifieke sociaal-economische functies binnen ondernemingen die
men van belang acht onafhankelijk van de aard van de uitgeoefende aktivi-
teit. Hier kan worden gedacht aan een beleid gericht op een adequate infra-
structuur (voorlichtings-, onderwijs- en onderzoekfaciliteiten, financie-
ring), aan een exportbeleid, aan een innovatiebeleid.

Industrieel structuurbeleid :

Het beleid van de overheid gericht op het be¥nvloeden van de ontwikkeling
van het bedrijfstakken- en sectorpatroon. Een veel gebruikte andere term
voor industrieel structuurbeleid is sectorstructuurbeleid (2).

Specifiek beleid :
Het beleid van de overheid dat specifiek gericht is op concreet aangeduide
economische eenheden. Dit beleid kan zich richten op sectoren (sectorbe-
leid), op regio's (regionaal beleid) of op bepaalde ondernemingen (indivi-
dueel beleid). Als tegenstelling voor de tenn specifiek beleid wordt vaak
de term generiek beleid gehanteerd : beleid niet gericht op concreet aange-
duide economische objekten. Voorbeelden van generiek beleid zijn het globa-
le beleid, het facettenbeleid, het industrialisatiebeleid, het funktionele
beleid en bepaalde delen van het industrieel  structuurbeleid. Een andere
veelgebruikte term voor specifiek beleid is selectief beleid.

Sectorbeleid :

Het beleid van de overheid dat zich richt op het beinvloeden van de soci-
aal-economische situatie binnen een bedrijfstak of sector. Overigens zal
in een aantal gevallen door sectoren een beleid worden gevoerd zonder dat
de overheid daarin een rol speelt.

Individueel beleid :

Het beleid van de overheid dat zich richt op het beinvloeden van de so-

(2)  gezien de kritische benadering in deze studie van een richtinggevend
structuurbeleid gebaseerd op een keuze tussen sectoren, zal steeds de
term industrieel structuurbeleid worden gehanteerd.
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ciaal-economische situatie binnen individuele ondernemingen zonder dat dit
expliciet in een bredere, bijvoorbeeld sectorale, context wordt geplaatst.
Overigens zal  in de overgrote meerderheid der gevallen door ondernemingen
een beleid worden gevoerd zonder dat de overheid daarin een rol speelt.

Naast de hiervoor genoemde beleidssoorten, zijn in publicaties over het on-
derwerp industriepolitiek termen terug te vinden die dwars door deze be-
leidssoorten heenlopen. Zonder de pretentie van volledigheid, kunnen worden
genoemd :

Industriepolitiek in ruime zin :
Industriepolitiek, waarbij  naast direkte industriepolitieke  instrumenten
ook meer indirekte instrumenten een rol spelen. Industriepolitiek in ruime
zin omvat de beleidsterreinen regionale politiek, mededingingsbeleid, han-
delspolitiek en industriepolitiek in enge zin.

Industriepolitiek in enge zin :
Industriepolitiek waarbij slechts financiale, institutionele en juridische

instrumenten voor direkte beinvloeding van de industrie in de beschouwing
worden betrokken.

Offensief beleid :
Een beleid gericht op het signaleren van toekomstige probleem- of kanssitu-
aties en het met behulp van maatregelen trachten deze probleemsituaties te
voorkomen of deze kanssituaties te benutten. Andere in deze context gehan-
teerde begippen zijn: anticiperend beleid; preventief beleid ; sturend be-
leid.

Defensief beleid :

Een beleid dat inspeelt op zich voordoende ontwikkelingen en hierop tracht
door het nemen van remmende, corrigerende, compenserende of stimulerende
maatregelen.  Andere in deze context gehanteerde begrippen zijn : reactief
beleid ; reagerend beleid ; volgend beleid ; conserverend beleid ; ad hoc
beleid.

In het nu volgende Schema wordt getracht de termen, zoals die hiervoor zijn
genoemd en omschreven, op een visuele wijze te presenteren. Deze schemati-
sche weergave wil overigens niet aanduiden dat er een hiararchisch verband
bestaat tussen de diverse beleidssoorten in die zin dat hoger in het schema
genoemde soorten, anders dan als richtinggeving of als referentiekader, delager  in het schema genoemde soorten determineren  (3).    Wel kan worden  ge-
steld dat alle beleidssoorten de realisering van de beleidsdoelstellingen
beogen.

2.2.2.   Definitie en motivatie van industriepolitiek

Hoewel  over industriepolitiek  talloze publicaties zijn verschenen  is  in

(3)  een verticale streep betekent dat de lager in het schema opgenomenterm  ofwel   deel ui tmaakt   van een hoger   in het schema opgenomen  term
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vrijwel  geen van deze publicaties een duidelijke definitie van het woord
industriepolitiek te vinden.
Dit wordt treffend geillustreerd door de volgende citaten :
-   Industriepolitiek is meer "art" dan "science". Vandaar de slechte de-

finities en omschrijvingen (4).
-    Een omschrijving van industriebeleid is moeilijk te geven, tenzij in

termen van doelstellingen (5).
-    Het is niet steeds duidelijk wat industriepolitiek is. Het beleidster-

rein laat zich klaarblijkelijk, al naar gelang uiteenlopend politiek
inzicht of materiale betrokkenheid, verschillend definieren (6).

Het gebrek aan definities betekent niet dat er geen pogingen zijn gedaan om
tot bruikbare definities te komen. De Hen noemt in zijn studie een OECD-de-
finitie van 1975 "Industrial policies are concerned with promoting indus-
trial growth and efficiency"(7). Deze definitie dekt alle, in de vorige pa-
ragraaf genoemde, termen. Pelkmans en van der Ven komen tot de volgende,
meer toegespitste, definitie : "Industriepolitiek omvat alle overheidsbe-
moeienissen met de industrie die structurele veranderingen in de industria-
le produktie kunnen beinvloeden" (8). Deze definiering dekt het, in 2.2.1.
genoemde,  begrip  "industriepolitiek  in  ruime  zin".  De  benadering  door
Pelkmans en van der Ven is verklaarbaar daar zij schreven over de indus-
triepolitiek van de Europese Gemeenschap. Waar handelspolitiek, regionaal
beleid en mededingingsbeleid op E.E.G.-niveau een wezenlijke rol kunnen of
zouden kunnen spelen is dit op nationaal (Nederlands) niveau in aanzienlijk
mindere mate het geval.  De positie van Nederland als lidstaat van de
E.E.G. maakt het voor de Nederlandse overheid slechts beperkt mogelijk om
zelfstandig te opereren op deze terreinen.  Daar deze studie met name de
industriepol itiek in Nederland tot onderwerp heeft,  1 igt  het  voor  de  hand
om beleidsterreinen waarop Nederland niet in belangrijke mate zelfstandig
kan  opereren,  uit  de te hanteren definitie van industriepol itiek  weg  te
laten.

Aanknopend bij de beleidssoorten uit het Schema van 2.2.1. en de beperking
voor Nederland, als lidstaat van de E.E.G., wordt het begrip industriepoli-
tiek voor deze studie als volgt gedefinieerd :

Industriepolitiek is industriepolitiek in enge zin. Dit omvat naast
een voorwaardenscheppend functioneel beleid alle overheidsbemoeienis-
sen met de industrie die structurele veranderingen in de industri#le
produktie kunnen beinvloeden en waarvoor een industrieel structuurbe-
leid als richtinggeving of referentiekader dient (9).

(vervolg 3)
ofwel dat een hoger in het schema opgenomen term dient als referentie-
kader voor een lager opgenomen term.

(4)  P.E. de Hen, 1980, p. 10.
(5)  E.E.G., op. cit,p. 9.
(6)  J. Pelkmans, H. van der Ven, op cit, p. 1.
(7)  P.E. de Hen, ibid, p. 10.
(8)  J. Pelkmans, H. van der Yen, ibid, p. 1.
(9)  deze definitie komt in hoge mate overeen met de omschrijving van in-

dustriepolitiek door het ministerie van Economische Zaken:"Een samen-
hangend en doelgericht geheel van overheidshandelingen, gericht op de
gewenste ontwikkeling van de industrieile structuur. Industrie-poli-
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In deze definitie van industriepolitiek zijn geen argumenten opgenomen die
de wenselijkheid van een industriepolitiek rechtvaardigen. Alvorens verder
in te gaan op mogelijke industriepolitieke concepten lijkt het, terwille
van de volledigheid, nuttig de gevoerde en te voeren industriepolitiek in
kort bestek verder te funderen  dan  met de feitel ijke constatering  dat  de
industriepolitiek bestaat en als een realiteit dient te worden aanvaard.
Als achtergrond voor en legitimering van de industriepolitiek kan worden
gehanteerd het marktsysteem zoals dat functioneert binnen een totale open
of nomosmaatschappij : een systeem met homogene, substitueerbare en geogra-
fisch mobiele produktiefactoren, met vrije en dus niet belemmerde mededin-
ging op produkt- en produktiefactorenmarkten, met vrije toegang tot infor-
matie  en  tot technologische  kennis,  zonder  externe  effecten  en  zonder
internationale (overheids-) barriores bij de toegang tot andere markten of
de aanvoer van onontbeerlijke inputs (10).  In een dergelijk theoretisch
marktsysteem is ieder overheidsingrijpen en dus ook een industriepolitiek
niet alleen overbodig, maar zelfs inefficiint. Overheidsinterventie en ook
een industriepolitiek kunnen nu worden gelegitimeerd met de onvolmaaktheden
van het marktsysteem ten aanzien van de voorziening in collectieve goede-
ren, het optreden binnen het marktsysteem van (negatieve) externe effecten
en verstorende machtsverhoudingen en op gevoelens van ontevredenheid (bij-
voorbeeld over de inkomensverdeling) en onzekerheid die het marktsysteem
bij veel mensen oproept.
De, in deze context noodzakelijke, thesisregelstructuur wordt veelal ver-
taald in het begrip "gemengde economische orde" of "georienteerde markteco-
nomie".  In de economische structuurnota wordt dit begrip  al s volgt  gety-
peerd: "Een georionteerde markteconomie houdt in dat de gedecentraliseerde
verantwoordelijkheden worden uitgeoefend binnen een zodanig kader dat de
ontwikkelingen in belangrijke mate in de door de gemeenschap gewenste rich-
ting worden geleid" (11).Binnen deze georienteerde markteconomie heeft de
overheid tot taak er op toe te zien dat de sociaal-economische doelstellin-
gen in voldoende mate worden gerealiseerd. Voor Nederland zijn deze doel-
stellingen als volgt geformuleerd :

-    bevredigende groei
-    volledige en volwaardige werkgelegenheid
-    prijsstabiliteit
-    evenwichtige betalingsbalans
-    bevredigende personele en regionale inkomensverdeling
-    verantwoorde ruimtelijke ordening
-    milieubehoud

-    zuinig beheer van grondstoffen en energie
-    betere kansen voor ontwikkelingslanden

(vervolg 9)
tiek wordt dan ook gezien als structuurbeleid, d.w.z. een beleid dat
zich richt op een bevordering van bepaalde gewenste structuren in de
industrie. Daarbij gaat het zowel om de ontwikkeling van de industrio-
le structuur zelf als om het , langs deze weg leveren van een bijdrage
aan een evenwichtige  sociaal-economische  ontwikkeling".  Persbericht
van het ministerie van Economische Zaken nr. 123, maart 1978, p.1.

(10) J. Pelkmans, H. van der Ven op.cit.,p. 5.
(11) economische structuurnota, 1976, p. 11.
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Zoals weergegeven in de economische structuurnota,behoort het binnen deze
georienteerde markteconomie tot de taak van de overheid voor de aktivitei-
ten van het bedrijfsleven een dusdanig kader aan te geven dat de realisatie
van de gestelde doelstellingen een zo groot mogelijke kans krijgt. Waar het
functioneren van het bedrijfsleven in conflict komt of dreigt te komen met
het aangegeven kader, vindt een remmend, corrigerend, compenserend of sti-
mulerend ingrijpen van de overheid plaats. Een van de mogelijkheden tot in-
grijpen is de industriepolitiek. Op de mate waarin overheidsingrijpen in
het  algemeen en industriepol itiek  in het bijzonder noodzakel ijk is, wordt
in deze studie niet nader ingegaan.  Geconstateerd wordt slechts dat een
rechtvaardiging  voor een industriepol itiek  is te vinden  in een systeem  dat
in belangrijke mate wordt gekenmerkt door het begrip georienteerde markt-
economie .

De hier weergegeven argumentatie voor een industriepolitiek sluit goed aan
op het schema in 2.2.1. Hier werd namelijk aangegeven dat de gestelde soci-
aal-economische doelstellingen een referentiekader vormen voor de indus-
triepolitiek.

2.2.3.   Industriepolitiek in historisch perspectief

Alvorens verder in te gaan op een kernbegrip in de industriepolitiek, name-
lijk het industrieel  structuurbeleid zal  in deze paragraaf nog enige aan-
dacht worden besteed aan de ontwikkeling van de gevoerde industriepolitiek
in de laatste decennia. Het is niet de bedoeling van deze studie om histo-
risch onderzoek te plegen naar het fenomeen industriepolitiek in Nederland
(12). Volstaan wordt  dan  ook  met  het  in kort bestek  en  aan  de  hand  van  en-
kele grove lijnen op een tijd-as plaatsen van de industriepolitiek.In diverse publicaties wordt de stell ing geponeerd dat Nederland vanaf  de
Tweede Wereldoorlog tot het midden van de zestiger jaren wel een industria-
lisatiebeleid heeft gevoerd, maar geen industriepolitiek. (13) De beleids-
soorten industrialisatiebeleid en industriepolitiek zijn niet steeds goed
van elkaar te onderscheiden . Aan de hand van een aantal voorbeelden kan
echter worden aangetoond dat, ofschoon in de genoemde periode het accent
lag op een industrialisatiebeleid, eveneens aktiviteiten hebben plaatsge-
vonden die kunnen worden geplaatst in het kader van een industriepolitiek.
Te noemen zijn o.a. de uitbouw van met name het universitaire onderwijs- en
onderzoekpotentieel  ; de opbouw van een meer adequate infrastructuur met
betrekking tot ondernemingsfinanciering zoals de Herstelbank (1945), de Ne-
derlandse Participatiemaatschappij   (1948),  de ombouw van de zogenaamde
B.F.-regeling ofwel Regeling Bijzondere Financiering (1949-1951), de Ex-
port-Financieringsmaatschappij (1951),  het  Industrieel  Garantiefonds
(1955-1956)  ; vormgeving aan het reeds van eerdere jaren daterend orde-ningsdenken door de nieuwe Bedrijfsverguningenwet (1954) de Wet PBO (1960);
het geven van eerste aanzetten tot innovatiebevordering bijvoorbeeld via
het instrument ontwikkelingskredieten  (1949) en verdere uitbouw daarvan
(1954); het met overheidshulp tot stand brengen van grote industriile pro-

(12) een uitvoerig historisch overzicht is te vinden in  P.E. de Hen, op.
Cit.

(13) W.J. van Gelder e.a., op.cit, p. 9.
J.J.M. van den Brink, 1973, p. 10.
A.A.T. van Rhijn, op.cit., p. 38.
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jekten zoals bijvoorbeeld Breedband en de Sodafabriek Delfzijl;het uitbou-
wen van de infrastructuur ten behoeve van ondernemingen die diep water no-
dig hebben.  In de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd
eveneens een aktief beleid gevoerd ten aanzien van de industrie. (14) Ook
dit beleid is eerder te kenschetsen als een industrialisatiebeleid dan als
een industriebeleid. Hier echter kunnen eveneens een aantal  aktiviteiten
worden gesignaleerd die kunnen worden geplaatst in het kader van een indus-
triepolitiek. Te noemen zijn o.a. de steeds aktievere handelspolitiek (in
die tijd nog een puur nationaal  instrument), culminerend in de Crisis-In-
voerwet (1931) ; de structurering TNO (1910-1934) ; de structurering van de
economische  voorlichting  (1936);  financiole  steunverlening  aan  het  be-
drijfsleven (vanaf 1930) ; de vormgeving aan het ordeningsdenken, culmine-
rend  in  de  Wet Algemene Verbindendverklaring Ondernemingsovereenkomsten
(1935) en de Bedrijfsvergunningenwet (1938) ; de oprichting van regionale
ontwikkelingsmaatschappijen (Limburg 1935, Groningen en Drente 1935, Zuid-
holland en Zeeland 1935, Gelderland 1936) ; de oprichting van een regionale
ontwikkelingsbank (Limburg 1935) ; de oprichting van een nationale Maat-
schappij voor Industriefinanciering (MAVIF, 1936).
In het bovenstaande is reeds gesteld dat in beide periodes het hoofdaccent
lag op  industrialisatie  (15),  maar  dat  er  tevens  aktiviteiten  hebben
plaatsgevonden die kunnen worden geplaatst in het  kader van een industrie-
politiek. Door diverse auteurs wordt gesteld dat omstreeks het midden van
de zestiger jaren het streven naar verdere industrialisatie heeft opgehou-
den te bestaan en dat er vanaf die tijd gesproken kan worden van een indus-
triepolitiek.(16)
In deze periode vanaf het midden van de jaren zestig ontbreekt echter,
evenals dat het geval was in de beide daaraan voorafgaande perioden, een
duidelijke invulling van &en van de elementen uit de gegeven definitie van
industriepolitiek.  Dit element is  :  "..... en waarvoor een industrieel
structuurbeleid als richtinggeving of referentiekader dient". Het niet op
een expliciete en duidelijke wijze aanwezig zijn van dit element betekent
dat het intermediaire doel van de industriepolitiek, namelijk de meest wen-
selijke structuur van de industrie, eveneens niet duidelijk is. Zonder deze
duidelijkheid kan wel  sprake zijn van een functioneel  beleid en/of van
overheidsaktiviteiten die passen in het kader van een industriepolitiek,
maar niet van een  industriepolitiek zoals eerder gedefinieerd daar de,
zowel voor een industriepolitiek als voor andere beleidssoorten noodzake-
lijke, relatie tussen doel en middelen niet aanwezig is. Het industrieel
structuurbeleid kan dus met recht een kernbegrip in het industriepolitieke
denken en doen worden genoemd.
Op het industrieel structuurbeleid zal hierna nader worden ingegaan.

(14) P.E. de Hen, op.cit.
(15) Tussen 1949 en  1963 werden, 8 regeringsnota's uitgebracht onder de

titel "Industrialisatienota".

(16) A.A.T. van Rhijn, op.cit., p. 38, 39.
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2.3.     Industrieel structuurbeleid

2.3.1.   Soorten industrieel structuurbeleid

In 2.2. is industriepolitiek als volgt gedefinieerd :
"Industriepolitiek omvat naast een voorwaardenscheppend functioneel
beleid alle overheidsbemoeienissen met de industrie die structurele
veranderingen in de industridle produktie kunnen beinvloeden en waar-
voor een industrieel structuurbeleid als richtinggeving of referen-
tiekader dient."

In 2.2.3. werd vervolgens gesteld dat het industrieel structuurbeleid met
recht kan worden aangeduid als "een kernbegrip in het industriepolitieke
denken en doen".

Dit begrip  industrieel  structuurbeleid is  in 2.2.1.  gedefinieerd als  :
"Het  beleid  van de overheid gericht  op het beinvloeden  van de ontwikkel ing
van het bedrijfstakken- en sectorpatroon".
Reeds eerder is geconstateerd, dat in het kader van industriepolitiek een
veelheid aan termen wordt gehanteerd.  Deze constatering is eveneens van
toepassing op de term industrieel  structuurbeleid.  In het kader van deze
studie wordt echter als definitie en als functie van het industrieel struc-
tuurbeleid de hierboven gehanteerde omschrijving gehanteerd.

Het voert in het kader van deze studie te ver om de diverse meningen over
de wenselijkheid en mogelijkheid van een industrieel  structuurbeleid, te
inventariseren en vervolgens te analyseren. Aan de hand van enkele citaten
van een recente datum is echter aan te geven dat er een vrij grote mate van
overeenstemming bestaat inzake de wenselijkheid van een industrieel struc-
tuurbeleid. Uit deze citaten blijkt echter tevens dat geen eenstemmigheid
bestaat over de methoden en mogelijkheden een dergelijk beleid te ontwikke-
len:

"Het zich beperken door de overheid tot globaal werkende maatregelen houdt
niet  in  dat  er geen prioriteiten behoeven te worden gestel d. Keuzen dienen
te worden gemaakt ten aanzien van vorm en richten van infrastructuur, on-
derwijs,  arbeidsmarktmaatregelen,  steun aan R & D,  etc.  Hiertoe  is het
noodzakelijk dat de overheid inzicht verkrijgt in sterke en zwakke punten,
in de basisvoorwaarden waaronder het bedrijfsleven moet werken en in de
gang van zaken binnen bedrijfstakken. De overheid zal niet in staat zijn
om zich een precies beeld te vormen van mogelijke en van te verwachten ont-
wikkelingen in het bedrijfsleven" (1).

"Teneinde de richting van het corrigerend en sturend optreden van de over-
heid te kunnen bepalen is het noodzakelijk een idee te ontwikkelen van de
meest ge#enste sectorstructuur.  M.a.w. die sectorstructuur die de meeste
kans biedt op verwezenlijking van de gestelde sociaal-economische doelein-
den. Het ontwikkelen van een visie op de meest gewenste sectorstructuur be-
tekent niet het ontwikkelen van een blauwdruk van de gewenste sectorsa-
menstelling en ook niet het benoemen van die sectoren die wel en die secto-
ren die niet in de  ewenste structuur zouden passen. Volstaan kan worden
met het aanduiden van een of meer dominante sectorkarakteristieken om ver-

(1) M. L. Mogendorf, 1980, p.148.
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volgens na te gaan in hoeverre sectoren die op een bepaalde wijze gekarak-
teri seerd kunnen worden, bijdragen aan de verwezenlijking van de gestelde
doeleinden. Blijken bepaalde sectorkarakteristieken ertoe te leiden dat
beter  aan de doeleinden wordt voldaan,  dan  kan het verwezenl ijken  van  de
gewenste sectorstructuur bestaan uit een overheidsbeleid dat zich richt op
het tot stand komen van meer, door deze sectorkarakteristieken bepaalde,
sectoren" (2).
"Veel meer dan tot nu toe zal moeten worden onderzocht en aangegeven waar,
in welke sectoren, mogelijkheden zijn en waar,  in welke sectoren,  zich
knelpunten voordoen die dusdanige maatschappelijke gevolgen hebben dat daar
tegenover een beleid gevoerd moet worden. Zo mogelijk moet dit op mogelijk-
heden en knelpunten inspelend beleid een programmatische grondslag krijgen,
de overheid moet een globale visie hebben op de ontwikkelingsomvang en
richting van de economie" (3).
"Wel   mogel ijk  is een aanpak die gebaseerd  is op voorhanden capaciteiten
waarbij per bedrijfstak naar die mogelijkheden wordt  gezocht, waardoor de
Nederlandse positie in internationaal perspectief door die bedrijfstak kan
worden gebruikt,"en" er is hier, populair uitgedrukt, altijd sprake geweest
van een blauwdrukangst" (4).
"Dat een blauwdruk voor de nationale economie weinig vruchtbaar is, lijkt
algemeen aanvaard. Hierbij zij  ook gewezen op ervaringen die met vormen
van indicatieve planning in Engeland en Frankrijk zijn opgedaan ..........

Dit impliceert echter niet dat de Regering zich van een opvatting zou ont-
houden over de grote lijnen van de wenselijke ontwikkeling van het aktivi-
teitenpatroon van de nationale economie of dat zij zich zou onthouden van
het voeren van een daarop gericht beleid" (5).
"Het verwerpen van de blauwdrukgedachte behoeft evenwel niet te beteke-
nen, dat de veel minder ambitieuze poging om een structuurschema op te
zetten met een taakstellend of althans een na te streven karakter niet zou
moeten worden ondernomen. Toegegeven zij, dat dit geen gemakkelijke zaak
is, maar als het zou lukken bepaalde tendenties in de bedrijfstakken op te
sporen en daaruit nastrevenswaardige ontwikkelingslijnen voor de toekomst
te destilleren, zou dat voor de aard en de intensiteit van de in te zetten
beleidsinstrumenten een belangrijke richtingaanwijzer zijn en tevens de on-
derl inge samenhang van die instrumenten aanmerkel ijk kunnen vergroten"  (6)"In het voorgaande werd er op gewezen dat er op dit moment in ons land  in
zekere zin al een sectorstructuurbeleid wordt gevoerd : er bestaan enkele
tientallen subsidiemaatregelen die niet in alle sectoren in gelijke mate
worden en kunnen worden toegepast. Van een coherent sectorstructuurbeleid
is echter geen sprake ; een samenhangende visie ontbreekt en de maatregelen
in kwestie zijn dikwijls de resultante van aktiviteiten van verschillende
 ressiegroepen uit de samenleving" (7).
Men zou zich op pragmatische gronden van de vraag naar de fundering van
sectorstructuurbeleid kunnen afmaken door te verwijzen naar de omstandig-

(2)  A.E. Pannenborg, P.M.P.J. Merkelbach, 1980, p.2.
(3)  C. Inja, 1980, p. 96.
(4)  C.A. de Feijter, 1980, p. 171, 194.
(5)  sectornota, 1979, p. 15.
(6)  R. Wijkstra, 1979, p.1.099.
(7)  C. Inja, op cit.,p. 122.
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heid dat  de overheid, niet alleen in onze, maar vrijwel alle overheden in
OESO-landen, sectorstructuurbeleid voert. Dat gebeurde tot  voor kort zon-

der hantering van expliciete uitgangspunten of beoordelingscriteria, res-
pectievelijk met behulp van op ad hoc-gronden getroffen maatregelen die
weinig  onderlinge  samenhang vertonen.  De verantwoording van dit beleid
heeft tot nu toe dan ook zeer veel te wensen overgelaten. Het binden ervan
aan expl iciete doel stellingen en strikte regel s  zou op zichzel f  dus  al  toe
te juichen zijn" (8).

Deze citaten lijken op het eerste gezicht overdadig en weinig inzicht te
bieden. Nadere beschouwing leert echter dat in deze citaten een aantal ele-
menten terug te vinden zijn die voor een verdere discussie over industrieel
structuurbeleid van wezenlijk belang kunnen worden beschouwd. Deze elemen-
ten   z i j n:
-    de wenselijkheid van een industrieel structuurbeleid als referentieka-

der wordt onderschreven.
- daar waar gesproken wordt over de mogelijkheid een industrieel struc-

tuurbeleid te ontwikkelen spitst de gedachtengang zich toe op het al
dan niet maken van keuzen tussen sectoren (9). Ten aanzien van het
maken van een dergelijke keuze lopen de meningen vervolgens uiteen.

Uitgaande van deze twee elementen kan worden gesteld dat er voorstanders
zijn voor de volgende twee soorten industrieel structuurbeleid :

-    een industrieel  structuurbeleid als referentiekader en gebaseerd op
een keuze tussen sectoren.

-    een industrieel  structuurbeleid als referentiekader en gebaseerd op
andere elementen dan op een keuze tussen sectoren.

Op deze twee zienswijzen zal  in de volgende paragraaf nader worden inge-
gaan.

2.3.2.   Industrieel structuurbeleid als referentiekader

De nota "Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie" noemt een  aantal
factoren die van belang zijn bij de beoordeling van de wenselijkheid en de
mogelijkheden van de, aan het einde van 2.3.1., genoemde eerste zienswijze
: een industrieel  structuurbeleid gebaseerd op een keuze tusen sectoren
(10). Deze door de WRR genoemde factoren zijn dusdanig algemeen bekend en
erkend  dat een bespreking  van die factoren  aan  de  hand  van het gestel de  in
het WRR-rapport kan plaatsvinden zonder risico's voor een eenzijdige bena-
dering.

De bedoelde factoren zijn, in willekeurige volgorde :
-    de mogelijke wijzigingen van het systeem van de markteconomie
-    de grote openheid van de Nederlandse economie
-    het kennen en kunnen aan de kant van het overheidsapparaat
-    de mogelijkheid om te komen tot een sectorafbakening met operationele

betekenis.

(8)  WRR, 1980, p. 161.
(9)  met uitzondering  van het citaat uit Pannenborg, Merkelbach, waar

gesuggereerd wordt een keuze te maken tussen aktiviteitenkenmerken.
(10) WRR, op. cit., p.167,168,172,176.
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De eerste factor roept eerder  een  beel d  op  van onze economische  orde  al s
een constructie met duidelijk  herkenbare verantwoordelijkheden en  takenvoor zowel overheid  al s bedrijfsleven  dan  van een constructie waarin  deze
verantwoordelijkheden en taken in elkaar overlopen en dus niet meer scheid-
baar zijn (11). Vanuit een dergelijk beeld is licht de conclusie te trekken
dat vergroting van de staatsinterventie per definitie de herkenbare verant-
woordelijkheden en taken aantast en daarmee onze economische orde, de geo-
riinteerde markteconomie. Daar de verschillende verantwoordelijkheden ech-
ter in elkaar overlopen zou men eerder kunnen spreken van het bestaan van
min of meer duidelijke grenzen aan deze verantwoordelijkheden en taken, bij
overschrijding waarvan de bestaande economische orde wordt aangetast.Deeconomische structuurnota geeft een grens aan: "Een georiinteerde markt-
economie houdt in dat de gedecentrali seerde verantwoordelijkheden worden
uitgeoefend binnen een zodanig kader dat ...."  (12). De vraag doet zich
vervolgens voor of het uitoefenen van gedecentraliseerde verantwoordelijk-
heden mogelijk is indien de overheid een industrieel structuurbeleid voert
dat is gebaseerd op een keuze tussen sectoren. De WRR beantwoordt deze
vraag bevestigend; echter met de aantekening dat dan aan twee elementen
moet worden voldaan, te weten : vermeden moet worden dat industrieel struc-
tuurbeleid in sterke mate gepolitiseerd wordt; het markt-mechanisme dient
zoveel mogelijk intact te blijven (13). Met betrekking tot de mogelijkheidom  te  voldoen  aan de eerste voorwaarde  is  het vol gende citaat betreffende
het Franse industrieel structuurbeleid leerzaam : "Creating doubtful natio-
nal  champions....... was a particularly significant weakness,  given the
French  tendency  to  allocate  government  aid  to  losers  rather  than  to
winners. The main reason for this pattern was government sensitivity to
jobs" (14). Het lijkt bepaald niet uitgesloten dat deze, in Frankrijk
geconstateerde, tendentie zich ook zal voordoen in Nederland. Moeilijk te
beantwoorden is de vraag of de, door de WWR voorgestelde, oplossing van dit
probleem via een delegatie van de concrete keuzeproblematiek aan een niet
politieke institutie (Regeringscommissie) in Nederland mogelijk zal blij-
ken. De werking van het politieke systeem zoals dat o.a. door Stevers is
beschreven, staat namelijk haaks op het delegeren van belangrijke beslis-
singsmogelijkheden aan technocratische organen. Het al dan niet kunnen vol-
doen aan de eerste voorwaarde  beinvloedt de mogelijkheid om te voldoen aan
de  tweede  voorwaarde.  Indien  de  overheid een  gepolitiseerd  industrieelstructuurbeleid voert dat is gebaseerd op een keuze tussen sectoren en
indien hierdoor sectoren "met de neus in de verkeerde richting komen testaan", dan kan van deze sectoren niet worden verwacht dat zij de consequ-
enties van een dergelijke, economisch onjuiste, keuze alleen dragen.In een
dergelijke situatie zal men de ondernemersrisico's willen afschuiven op de
beleidsmakende overheid. Hier treedt een neiging op tot socialisatie van de
verliezen en dus tot uitholling van de gedecentraliseerde verantwoordelijk-
heid.  Een dergelijke neiging tot socialisatie van de verliezen zal overi-
gens waarschijnlijk ook optreden indien sprake is van een gedepolitiseerd
industrieel structuurbeleid.  Ook hier is het mogelijk dat sectoren "op het

(11) H.W. Lambers, 1975, p. 12.
(12) economische structuurnota, 1976, p. 11.
(13) WRR, ibid., p. 171.
(14) R. Scott, 1978, p. 139.
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verkeerde been komen te staan". In deze situatie zal de overheid echter
sterker staan in een eventuele afwijzing van eisen tot verliessocialisa-
tie.  Zij kan namelijk stellen dat de gemaakte keuze was gebaseerd op de
economische elementen en niet op politieke elementen die buiten de primaire
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven vallen .
Gezien het voorgaande lijkt het niet uitgesloten dat een industrieel struc-
tuurbeleid gebaseerd op een keuze tussen sectoren leidt tot een zekere ver-

schuiving van besluitvorming door de ondernemingsleiding naar besluitvor-
ming door de overheid; ofwel tot een zekere verschuiving van besluitvorming
op basis van economische criteria naar besluitvorming op basis van politie-
ke criteria.  Een dergelijke verschuiving kan worden aangeduid als een be-
langrijke wijziging in het bestaande systeem van de georidnteerde markteco-
nomie.

De tweede factor, de grote openheid van de Nederlandse economie, wordt ook
door de WRR "de achilleshiel van het sectorstructuurbeleid" genoemd (15).
De benadering door de WRR van deze factor is relatief eenvoudig en wel  :
"een anticiperend structuurbeleid (zal) gedifferentieerd en alert moeten
worden gevoerd". Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat aan deze eisen inza-
ke gedifferentieerdheid en allertheid in voldoende mate kan worden voldaan.
In Frankrijk, een land met een minder open economie dan Nederland, is name-
lijk juist de vergrote openheid van de economie de belangrijkste reden ge-
weest om de mate van ingrijpen via een, op een keuze tussen sectoren geba-
seerd, industrieel structuurbeleid te beperken. Ook dient te worden vastge-
stel d  dat een essentiale voorwaarde  voor het voeren  van een gedifferenti-
eerd en alert beleid is een hoge mate van kennen en kunnen aan de kant van
het overheidsapparaat. Ten aanzien van dit kennen en kunnen ter zake van
een, op een keuze tussen sectoren gebaseerd, industrieel  structuurbeleid
mogen echter geen te hoge verwachtingen worden gekoesterd. Belangrijke re-
den hiervoor is dat een industriepolitiek, zoals gedefinieerd in 2.2.2.,in
Nederland niet bestaat en het betreffende overheidsapparaat dan ook geen
ervaring heeft kunnen opdoen. De vaak gehanteerde verwijzing naar de situa-
tie in Japan in het kader van discussies over industrieel  structuurbeleid
is in zoverre niet relevant daar met name in dit laatste land de betreffen-

de know how aan de kant van het overheidsapparaat als hoog mag worden ge-
kwalificeerd. Eon van de verklaringen hiervoor is dat de industriepolitiek

van de Japanse overheid dateert vanaf de Meiji-restoratie (1868). De huidi-
ge situatie in Japan kan worden gekenmerkt met het volgende citaat : "Vrij-
wel  steeds wordt gezocht naar consensus tussen overheid en industrie.De
aanbevelingen en richtlijnen van de overheid berusten op diepgaande kennis
van de betreffende sector" (16).
Gezien het voorgaande lijkt het niet uitgesloten dat de grote openheid van
de Nederlandse economie en de daaraan verbonden noodzaak tot een gediffe-
rentieerd en alert beleid grote praktische problemen zal  veroorzaken bij
het realiseren van een industrieel structuurbeleid, gebaseerd op een keuze
tussen sectoren.

De derde factor is het kennen en kunnen aan de kant van het overheidsappa-

(15) WRR, op.cit., p. 167.
(16) OECD, 1972, p. 49.
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raat. Bij het bespreken van de tweede factor is hierop reeds ingegaan. Door
de WRR wordt dit element als zeer relevant beschouwd : "Wij menen dat deze
eis van competentie aan de kant van het overheidsapparaat zeer zwaar moet
wegen wil het sectorstructuurbeleid kans van slagen hebben". (17) De bena-
dering door de Raad van deze factor is wederom relatief eenvoudig : "Waar
de overheid deze specialistische kennis niet ten volle in huis kan hebben,
zal  een zodanige voorziening moeten worden getroffen, dat deze te allen
tijde mobil iseerbaar  is". Deze redenering kan nauwel ijks overtuigend worden
genoemd daar het mobiliseren van kennis van derden op ad hoc basis zonder
een adequate kennis vanuit het overheidsapparaat zelf gemakkelijk leidt tot
een beleid waarvoor de overheid zelf Met meer aanspreekbaar kan zijn. De
mogelijke controle op de motivering van de te maken keuzen wordt hierdoor
sterk verminderd en daarmee de democratische acceptatie van dat beleid.
Juist deze democratische acceptatie echter wordt door de WRR wezenlijk
genoemd.
Ook ten aanzien van deze derde factor lijkt het dus niet uitgesloten dat
de realisering van een industrieel  structuurbeleid gebaseerd op een keuze
tussen sectoren op grote praktische problemen zal stuiten gezien het gebrek
kennen en kunnen op dit gebied van het overheidsapparaat.

De laatste factor  is de mogel ijkheid  om te komen  tot een sectorafbakening
met operationele betekenis. De WRR merkt hierover op : "Uit de realiteit
komt een (zodanig) beeld naar voren dat men wel moet aannemen dat, ondanks
allerlei complicaties, de operationele betekenis van het sectorniveau met
het oog op de relevante marktgrootheden niet betwijfeld kan worden, terwijl

deze samenwerkingsvormen door het bedrijfsleven zelf tot stand worden ge-
bracht onder meer ter oplossing van structuurproblemen.........., de opera-

tionele betekenis van het sectorniveau lijkt hier geen onoverkomelijke be-lemmering te vormen" (18). Met name doelt de Raad hier op de vele vormen
van sectororganisatie die, hetzij in het kader van een bepaald overheidsbe-
leid, hetzij door het bedrijfsleven zelf in het leven zijn geroepen voor de
oplossing van concrete problemen. Het is echter juist deze gerichtheid op
de  oplossing van concrete problemen  die het onwaarschijnl ijk maakt  dat  de
bestaande vormen van sectororganisatie, die per probleem en per tijdsperio-
de zeer sterk kunnen verschillen, een goed aanknopingspunt bieden voor een
te voeren industrieel structuurbeleid gebaseerd op een keuze tussen secto-
ren.  Voor  een te voeren sectorbeleid  mag dit soort samenwerkingsvormen  wel -
licht relevant zijn. Voor een, op een keuze tussen sectoren gebaseerd, in-
dustrieel structuurbeleid lijken de problemen ten aanzien van de afbakening
van sectoren relevanter dan de bestaande, zeer diverse samenwerkingsvormen.
Deze problemen zijn : heterogeniteit van sectoren ; marktafbakening en be-
drijfsklasse-afbakening vallen niet steeds samen ;  de beweeglijkheid enveranderlijkheid van het bedrijfsleven (19).

(17) WRR, op.cit., p. 172.
(18) WRR, ibid., p. 176.
(19) de, in het voorgaande genoemde vier factoren worden ook besproken in

het Regeringsstandpunt inzake het WRR-rapport "Plaats en toekomst van
de Nederlandse industrie". Ook in dit Regeringsstandpunt wordt sterk
de nadruk gelegd op de, met deze factoren verbonden, problemen. Tweede
Kamer, zitting 1980-1981, 16513, nr. 1
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De problemen inzake een sectorafbakening met operationele betekenis lijken
aldus een industrieel structuurbeleid, gebaseerd op een keuze tussen secto-
ren voor grote praktische moeilijkheden te plaatsen.
Gezien de problemen rond een industrieel structuurbeleid gebaseerd op een
keuze tussen sectoren  is het wensel i jk  om ook aandacht te besteden  aan an-
dere mogelijkheden tot richtinggeven aan de industriepolitiek en dus aan
andere mogelijkheden om aan een industrieel structuurbeleid gestalte te ge-
ven. Uitgangspunt kan hier zijn de, in 2.3.1. genoemde optie voor een in-
dustrieel  structuurbeleid dat is gebaseerd op andere elementen dan op een
keuze tussen sectoren. Alvorens deze optie nader te onderzoeken, zal eerst
in kort bestek worden ingegaan op pogingen en ideben om te komen tot een
industrieel  structuurbeleid in Nederland,  gebaseerd op een keuze tussen
sectoren.

De beschrijving daarvan heeft slechts ten doel om aan te tonen dat ook in
het, meer of minder recente, verleden pogingen een dergelijk industrieelstructuurbeleid vorIn te geven niet tot concrete resultaten hebben geleid.
Dit gebrek aan concrete resultaten kan de, in het voorgaande van deze para-

graaf, gesignaleerde problemen wellicht onderstrepen.

Reeds in 1935 zijn de eerste pogingen en ideaen terug te vinden om te komen
tot een industrieel structuurbeleid in Nederland, overigens met een zwaar
accent op industrialisatiebeleid.  In dat jaar verschijnt het Plan van de
Arbeid,waarin onder andere wordt voorgesteld te komen tot een verdergaande
industrialisatie met name door produktie van kwaliteitsgoederen voor de
Europese markten en machines voor de ontwikkelingslanden. Men concludeertin dit Plan tot een noodzaak nadruk te leggen op bepaalde sectoren : de
voedings- en genotmiddelenindustrie, de electrotechnische industrie, de me-taal en de chemische industrie. Per sector moeten er speciale organen komen
die de betreffende sector technisch en economisch doorlichten (20). Even-
eens in 1935 schrijven de met de Nijverheid belaste, ambtenaren een brief
aan de Economische Raad waarin zij o.a. de vraag stellen welke nieuwe in-dustri6le sectoren in Nederland nodig zijn. De Economische Raad installeert
een Commissie Industriepolitiek en brengt in 1936 een advies uit dat niet
verder komt dan de ambtelijke bureau's (21).
In 1938 kunnen de eerste tekenen worden ontdekt van denken over industrieel
structuurbeleid op bestuurlijk politiek niveau :  in dat jaar vraagt de
Tweede Kamer om een jaarlijks kwantitatief en naar sectoren uitgewerkt in-
dustrialisatieplan (22). Na de Tweede Wereldoorlog werkt het toenmalige mi-nisterie van Economische Zaken voort aan de gedachte dat Nederland zijn
industrie krachtig moet uitbreiden. In 1946 tracht het CIVI (Centraal In-
stituut voor Industrie-ontwikkeling) deze industrialisatieplannen nader te
concretiseren door middel van drie voorgestelde richtlijnen : binnenlandseproduktie van noodzakelijke goederen; Nederlandse industri6n die uitmunten
in bijzondere prestaties ; objekten die weinig materiaal  maar wel  veel
hoofd- en handenwerk vergen (23). Vanaf 1949 tot 1963 verschijnen vervol-

(20)  Het Plan van de Arbeid, 1935.
zie ook G.J. Schotsman, J.C.M. Schotsman van Arnhem, 1979.

(21)  P.E. de Hen, 1980, p. 217.
(22)  P.E. de Hen, ibid., p. 250.
(23)  P.E. de Hen, ibid., p. 270.
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gens acht industrialisatienota's. Waar er in de eerste van deze nota's nog
sprakE is van een zogenaamde kwantitatieve taakstellende planning betref-

fende de diverse sectoren (overigens een taakstellende planning die slechts
kon worden afgedwongen via het negatief werkende instrument van de invoer-
vergunning),  in  de latere  industrialisatienota's werd deze taakstelling
veel globaler en verdween tenslotte geheel. In 1966 verschijnt de groei en
structuurnota. Deze nota erkent de noodzaak voor de overheid om een refe-

rentiekader te scheppen voor het uitoefenen van gedecentraliseerde verant-
woordelijkheid (24), maar stelt tevens : "Het is te ambitieus een taakstel-
lend groei- en structuurplan te presenteren ; wanneer wij trachten een blik
te werpen in de spiegel die het geheel van de groei- en structuurbepalende
factoren onthult, blijkt dat deze ten dele is beslagen" (25).
Een soortgelijke opstelling treft men aan in de economische structuurnota
van 1976 en in de sectornota van 1979. In 1980 tenslotte verschijnt, voor-
gegaan door gelijkgerichte ideeun van diverse maatschappelijke groeperingen
(26), het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid"
Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie". De Raad komt tot de con-

clusie dat :

- de gevoelige sectoren moeten worden gerevitali seerd

- de intermediaire sectoren moeten worden opgewaardeerd
- de equipment-sector moet worden versterkt (27).

Het geheel van deze ideaen en pogingen overziende kan worden geconstateerd
dat in de periode tot de Tweede Wereldoorlog meerdere idelien inzake een te
voeren industrieel structuurbeleid zijn ontstaan. In deze ideden zijn keu-
zen tussen sectoren verwerkt.  Van een vertal ing  van deze ide#en  naar  of  van
suggesties omtrent concreet overheidsbeleid is echter nog geen sprake. Na
de Tweede Werel doorl og  is er enige tijd sprake  van een kwanti tatieve  taak-
stellende planning van de overheid inzake de te bereiken industriile struc-
tuur. Hier was sprake van een concrete keuze tussen sectoren, maar echter
niet van een vertaling van deze keuze in een overheidsbeleid voorzien van,
op het gestelde doel afgestemde,  instrumenten (28). Na deze periode van
taakstellende planning ziet men een periode waarin als overheersende mening
naar voren komt dat een industrieel  structuurbeleid als referentiekader
weliswaar noodzakelijk is maar dat mogelijkheden tot het concretiseren van
een dergelijk beleid niet hoog moeten worden aangeslagen. Het WRR-rapport
tenslotte grijpt ten dele weer terug op de ide6en zoals die o.a. zijn neer-
gelegd in het Plan van de Arbeid en op de pogingen om na de Tweede Wereld-oorlog te komen tot een taakstellende planning, nu echter met duidelijke
nadruk op de kwaliteitsaspecten van de te produceren goederen. Ook in het
WRR-rapport is sprake van een keuze tussen sectoren. Wat echter ontbreekt
is de concrete vertaling van deze keuze in een mogelijk overheidsbeleid. De
Raad  geeft namelijk niet, anders dan door middel van enkele voorbeelden,aan  wat de betekenis  is  van  de  door haar gehanteerde termen "revital ise-
ren""opwaarderen" en "versterken" Ook gaat zij slechts in zeer globale ter-

(24)  nota inzake groei en structuur van onze economie, 1966, p. 157.
(25) nota, ibid., p. 4.
(26)  W.J. Beek, 1980, p. 1.013, 1.014.
(27)  WRR, op.cit., p. 310.
(28) zie de in 2.2.3. genoemde aktiviteiten die kunnen worden gezien in

het kader van een industriepolitiek.
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men in op het overheidsbeleid dat zou kunnen leiden tot  dat revitaliseren,
opwaarderen en versterken van de diverse sectoren (29).
De aandacht die de Raad besteedt aan de institutionele vormgeving van het
te voeren beleid kan niet worden beschouwd als een poging tot vormgeving
aan het beleid zelf.
Uit dit overzicht blijkt dat de ideoen en pogingen om dat een industrieel
structuurbeleid vorm te geven niet tot concrete resultaten hebben geleid.

In deze paragraaf  werden enkele problemen besproken betreffende de reali-
sering van een industrieel  structuurbeleid gebaseerd op een keuze tussen
sectoren. Tevens werd geconstateerd dat in Nederland geponeerde ideeon en
gedane pogingen om te komen tot een industrieel structuurbeleid hoofdzake-
lijk waren gebaseerd op een dergelijke keuze en dat deze ideean en pogingen
niet tot concrete resultaten hebben geleid.  Het  1 ijkt daarom noodzakel ijk
ook aandacht te besteden aan andere opties om aan een industrieel  struc-
tuurbeleid gestalte te geven.
Als een mogelijkheid hiertoe wordt in toenemende mate genoemd het zogenaam-
de "aandachtgebiedenbeleid" (30). Dit is een beleid dat beoogt op een aan-
tal technologische terreinen het tot stand komen van nieuwe, dan wel de in-
tensivering van bestaande economische aktiviteiten te realiseren. Een in-
dustrieel structuurbeleid lijkt echter via het aandachtgebiedenbeleid niet
te kunnen worden gerealiseerd. Dit beleid beperkt zich namelijk tot slechts
een beperkt aantal aktiviteiten. Bovendien zijn de, o.a. door de WRR ge-
noemde, vier factoren die een industrieel structuurbeleid gebaseerd op een
keuze tussen sectoren bemoeilijken, ook hier relevant.

Een andere mogelijkheid is om een industrieel structuurbeleid tot stand te
brengen dat is gebaseerd op andere elementen dan op een keuze tussen secto-
ren.

Een opening daartoe wordt wellicht geboden door de richtinggeving van de
industriepolitiek te baseren op de aanbodzijde van het produktieproces  :
een industrieel structuurbeleid gebaseerd op een keuze tussen aktiviteiten-
kenmerken  (31).  het  1 ijkt zinvol  orn  na  te  gaan  of deze benadering tegemoet
komt aan de bezwaren die zijn verbonden aan een industrieel structuurbeleid

(29)  genoemd worden : selectieve overheidsstimulering (stichten van sleu-
telbedrijven) ; selectieve overheidsinterventie (herstructurering van
bedrijfstakken) ; incidentele selectieve nationalisatie. WRR,
op.cit., p. 174.

(30) sectornota, 1979, p.89. Ook de Regeringscommissie inzake het indus-
triebeleid gaat in haar recente rapport uit van een benadering via de
aandachtgebieden. De gedachtengang in het rapport terzake is echter
niet geheel duidelijk. Enerzijds wordt de indruk gewekt dat een indus-
trieel structuurbeleid gebaseerd op een keuze tussen concrete aktivi-
teiten niet in de bedoeling ligt van de Commissie daar de aandachtge-
bieden slechts indicatief worden benoemd. Anderzijds wordt de sugges-
tie opgeroepen dat een industrieel  structuurbeleid gebaseerd op een
keuze tussen concrete aktiviteiten in principe wel tot de mogelijkhe-
den behoort indien men uitgaat van o.a., door de Commissie genoemde,
selectiecriteria voor aandachtgebieden. Regeringscommissie inzake het
industriebeleid, juni 1980.

(31) A.E. Pannenborg, P.M.P.J. Merkelbach, op cit.
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dat is gebaseerd op een keuze tussen sectoren.

In principe kan de gewenste industri#le structuur worden benaderd vanuit de
marktzijde van het voortbrengingsproces en vanuit de aanbodzijde van dit
proces. Een keuze tussen sectoren gaat uit van de marktzijde en tracht aan
te geven voor welke groepen produkten of diensten al dan niet marktperspec-
tieven aanwezig moeten worden geacht. Het is met name deze benadering van-
uit de marktzijde die de, ook door de WRR, genoemde bezwaren oproept, omdat
zij de keuzemakende overheid plaatst in een positie waarin zij een vrij ge-
detailleerde en directe  invloed  uitoefent op  de ondernemingsbesluitvor-
ming. Een keuze tussen aktiviteitenkenmerken gaat uit van de aanbodzijde
van het produktieproces. De overheid geeft hier niet aan voor welke groepen
produkten of diensten al dan niet perspectieven aanwezig moeten worden ge-
acht, maar door welke kenmerken gekarakteri seerde produktieprocessen zij
wenselijk acht gezien haar verantwoordelijkheid voor de gestelde sociaal-
economische doeleinden. De bepaling van het al  dan niet perspectiefrijk
zijn van groepen produkten of diensten wordt in deze opzet gelaten bij de
ondernemingen (32). Ook een keuze tussen aktiviteitenkenmerken is van in-
vloed op de besluitvorming van ondernemingen, maar veel minder gedetail-
leerd en direct dan een keuze tussen sectoren. Het lijkt daarom waarschijn-
lijk dat een keuze tussen aktiviteitenkenmerken minder snel zal stuiten op
de bezwaren zoals die rond een keuze tussen sectoren werden gesignal eerd.
Als functie van een industrieel structuurbeleid noemt de WRR (33) : het in-
zicht geven in de contouren van de toekomstige industrible structuur, zodat
aan ondernemingen en overheid een perspectief wordt geboden waarop zij kun-
nen inspelen. Deze te schetsen contouren en het te bieden perspectief zijn
concreter in het geval van een keuze tussen sectoren dan bij een keuze tus-
sen aktiviteitenkenmerken. Deze grotere concreetheid dient evenwel te wor-
den geplaatst naast de bezwaren die zijn verbonden aan het doen van een
keuze tussen sectoren.

De inschatting van de voor- en nadelen wordt in belangrijke mate beinvloed
door de beoordeling van de autonome allocatiemogelijkheden ofwel de intrin-
sieke spankracht (34) van de ondernemingen. De WRR acht deze intrinsieke
spankracht niet groot en afnemend (35). Dit geringe vertrouwen van de Raad
in de innerlijke dynamiek van het bedrijfsleven verklaart de WRR-keuze voor
een sectorkeuze.  Is het echter reeds uitermate moeilijk am objectief de
spankracht van ondernemingen te beoordelen binnen een gegeven economische
mingen te beoordelen binnen een gegeven economische situatie, vrijwel onmo-
gelijk is een dergelijk oordeel  over de intrinsieke spankracht, dus afge-
zien van de bestaande sociaal-economische omstandigheden. Een integrale ob-
jectieve afweging van de voor- en nadelen van een industrieel structuurbe-
leid gebaseerd op een keuze tussen aktiviteitenkenmerken lijkt dus nauwe-

(32) in een markteconomie behoort, zowel bij een industrieel structuurbe-
leid gebaseerd op een keuze tussen concrete sectoren of aktiviteiten
als bij een industrieel structuurbeleid gebaseerd op een keuze tussen
aktiviteitenkenmerken, de uiteindelijke keuze ten aanzien van concrete
projecten bij de ondernemingen.

(33) WRR, op.cit., p. 290.
(34) WRR, ibid., p. 164.
(35) WRR, ibid., p. 164.
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lijks  mogelijk.  Gezien de gesignaleerde problemen rond een  industrieel

structuurbeleid gebaseerd op een sectorkeuze echter is het nuttig om ook
aandacht te besteden aan een industrieel structuurbeleid gebaseerd op een
keuze tussen aktiviteitenkenmerken.

Alvorens hierop nader in te gaan is het noodzakelijk om de aktiviteitenken-
merken duidelijk te identificeren en te toetsen op hun consistentie met de
einddoelstellingen van de industriepolitiek : de sociaal economische doel-
stellingen. In het vervolg van dit Hoofdstuk zal eerst aandacht worden be-
steed aan de sociaal-economische doelstellingen en vervolgens aan de te
identificeren aktiviteitenkenmerken al smede aan de consistentie daarvan met

deze doelstellingen.
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2.4.     Bepalende factoren voor een industrieel structuurbeleid

2.4.1.   Sociaal-economische doelstellingen

Reeds in 1.1. werd geconstateerd dat de einddoelstelling van de industrie-
politiek in het verlengde ligt van de doelstellingen van het sociaal-econo-
mische beleid. In deze paragraaf zal  in kort bestek nader worden ingegaan
op deze doelstellingen. Gezien de noodzakelijke consistentie tussen de te
selecteren aktiviteitenkenmerken die moeten dienen als basis voor een in-
dustrieel structuurbeleid en de geformuleerde sociaal-economische doelstel-
lingen, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat er eveneens een verband dient
te bestaan tussen de in bepaalde perioden als relevant te beschouwen akti-
viteitenkenmerken en de in die perioden gelegde prioriteiten ten aanzien
van de te verwezenlijken doelstellingen. Daarom zal in deze paragraaf even-

eens enige aandacht worden geschonken aan opgetreden verschuivingen in de
gelegde prioriteiten ten aanzien van de doelstellingen.

In de jaren vijftig formuleerde de SER de vijf traditionele sociaal-econo-
mische doelstellingen voor Nederland,(1) te weten :

- volledige werkgelegenheid ;
-    evenwichtige betalingsbalans ;
-    stabiele muntwaarde ;
-    redelijke groei ;
-    redelijke inkomensverdeling.

Tot op heden zijn deze vijf traditionele doelstellingen uitgangspunten voor
het te voeren sociaal-economische beleid van de overheid geweest. De geleg-

de prioriteiten verschillen van periode tot periode. Van den Brink typeert
deze verschuiving als volgt : "Voorkoming van structurele werkloosheid was
het centrale thema in de eerste formulering der na-oorlogse structuurpoli-
tiek. Het was niet de enige doelstelling. De belangrijkste doeleinden waren
drie in getal :

-    volledige werkgelegenheid ;
-    een sluitende betalingsbalans ;
-    een stabiel prijsniveau ;

de zogenaamde maglsche driehoek. Magisch, omdat men besefte dat te zware
accentuering van een van de drie, de beide andere in gevaar zou brengen"
(2). "Na 1955 worden steeds duidelijker twee nieuwe doeleinden aan het be-
kende drietal toegevoegd :

-    stimulering van de economische groei ;
-    bevordering van een redelijke, respectievelijk rechtvaardige

inkomensverdeling" (3).
Van den Brink spreekt dan van de magische vijfhoek.

(1)   advies inzake de in de naaste toekomst te voeren loon- en prijspoli-
tiek, SER, 1951.
rapport inzake een onderzoek van de economische situatie in Nederland
SER,1956.
zie ook J.W. de Pous, 1980, p. 1473.

(2)   J.R.M. van den Brink, 1973,p.8.
(3)   J.R.M. van den Brink, ibid, p. 15.
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De, door Van den Brink getypeerde. verschuivingen in de prioriteiten worden

goed zichtbaar indien men de acht uitgebrachte industrialisatienota's en de
daarop volgende groei- en structuurnota beziet. Stond in de eerste indu-
strialisatienota volledige werkgelegenheid en evenwichtige betalingsbalans
centraal (4), in de tweede industrialisatienota zijn al  redelijke groei en
redelijke (regionale) inkomensverdeling herkenbaar (5). De achtste indu-
strialisatienota stelt groei reeds centraal en schuift de werkgelegenheids-
en betalingsbalansdoelstellingen naar de achtergrond. De doelstelling van
een redelijke regionale en personele inkomensverdel ing daarentegen wordt
meer herkenbaar gemaakt (6).  De groei- en structuurnota (7) vervolgens is
geheel geschreven  rond  de dan centraal gestelde groeidoel stelling.  De  eco-
nomische structuurnota, die tien jaar na de groei- en structuurnota wordt
uitgebracht, stelt evenals de eerste industrialisatienota's, de werkgele-
genheidsdoelstelling weer centraal,  echter uitgebreid  tot  "volledige en
volwaardige werkgelegenheid" (8) (9).
Naast de traditionele sociaal-economische doelstellingen ontstaan geleide-
lijk  de zogenaamde  selectivititsdoelstellingen.  Deze  selectiviteitsdoel-
stellingen worden steeds explicieter genoemd en in de economische struc-
tuurnota tenslotte worden zij voor het eerst tezamen en expliciet geformu-
leerd als:

-    milieubehoud

-    ruimtelijke ordening
-    zuinig beheer van grondstoffen en energie
-    betere kansen voor de ontwikkelingslanden (10)

In deze laatste nota wordt ook de relatie tussen de traditionele sociaal-
economische doelstellingen  (continu¥teitsdoelstellingen genoemd)  en  deze
selectiviteitsdoelstellingen aangegeven door te stellen dat beide groepen
doelstellingen nevengeschikt zijn (11).
Zonder te willen voorbijgaan aan het belang van de overige continuTteits-
doelstellingen of van de genoemde selectiviteitsdoelstellingen lijkt de,
overigens reeds centraal gestel de, doelstelling "volledige en volwaardige
werkgelegenheid", gezien de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt nu en in de voorzienbare toekomst een aparte plaats in
te nemen. Het veronachtzamen van deze doelstelling zal namelijk zeer waar-
schijnlijk leiden tot dusdanige maatschappelijke fricties  dat  van  een  rea-
lisering van de overige doelstellingen geen sprake meer zal kunnen zijn.
In de volgende paragraaf zal meer in detail worden ingegaan op deze doel-
stelling "volledige en volwaardige werkgelegenheid".

(4)  nota inzake de industrialisatie van Nederland, 1949, p. 26.
(5)  tweede nota inzake de industrialisatie van Nederland, 1950, p. 2,18.
(6)  achtste nota inzake de industrialisatie van Nederland,  1963,  p.7,

57, 88, 89.
(7)  nota inzake groei en structuur van onze economie, 1966, p. 3.

(8)  economische structuurnota, 1976, p. 7.
(9)   vooral de laatste tijd lijkt de doel stelling personele "inkomensverde-

ling" in toenemende mate belangrijk te worden. Deze doelstelling func-
tioneert  zel fs  soms  al s randvoorwaarde ten aanzien  van de andere  doel-
stellingen.

(10) economische structuurnota , ibid, p. 7.
(11) economische structuurnota, ibid, p. 59.
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2.4.2.   Volledige en volwaardige werkgelegenheid

Ofschoon het begrip volwaardige werkgelegenheid veel meer inhoudt dan al-
leen het opleidingsniveau van de werknemers, lijkt het relatief grote ar-
beidsmarktaanbod van hoger geschoolden  aan de factor schol ing een dusdanig
gewicht te (gaan) geven, dat speciale aandacht voor dit element van vol-
waardige arbeid gerechtvaardigd is. In deze paragraaf wordt dan ook nader
ingegaan op de kwantitatieve aspecten van de volledige werkgelegenheid en
de kwalitatieve accenten gelegd door de factor scholing. Deze problematiek
is ook bekend onder de titel kwantitatieve en kwalitatieve discrepanties
op de arbeidsmarkt".
Discrepanties op de arbeidsmarkt worden o.a.  uitgebreid beschreven door
Verbaan (12). De benadering van Verbaan dient als stramien voor deze para-
graaf.

Discrepanties op de arbeidsmarkt kunnen zich voordoen op verschillend ni-
veau van aggregatie n.1. :

-       het niveau van de totale samenleving ;
-       het niveau van bijvoorbeeld de sector of de onderneming ;
-       het niveau van het individu.

In  het  nu vol gende zal uitsluitend aandacht worden besteed  aan een aantal
discrepanties welke zich voordoen op het niveau van de totale samenleving.
Onderscheiden kunnen worden :
1.  Een kwantitatieve benadering van de discrepantie op het niveau van de

totale samenleving :  Het totale aanbod van arbeid (beroepsbevolking)
komt niet overeen met de totale vraag naar arbeid (werkgelegenheid).

2. Een kwantitatieve benadering van de discrepantie, bezien vanuit ver-
schillende invalshoeken, zoals :
a.    de verdeling van de beroepsbevolking over de verschillende oplei-

dingsniveau's komt niet overeen met die van de werkgelegenheid
over de verschillende niveau's van functioneren.

b.    de spreiding van de beroepsbevolking over de verschillende re-
gio's komt niet overeen met de spreiding van de werkgelegenheid
over die regio's.

c.    het aanbod van de beroepsbevolking naar specifieke deelmarkten
(zoals  bijvoorbeeld  ploegenwerkers)  komt  niet  overeen  met  de
vraag op die deelmarkten.

3.   Een kwalitatieve discrepantie : de inhoud van de opleidingen komt niet
overeen met de inhoud van de beschikbare beroepen en functies. (Hoewel
deze discrepantie vooral  de laatste jaren veelvuldig wordt genoemd,
bestaat zij blijkbaar al geruime tijd.  Reeds de tweede industrialisa-
tienota vermeldt dit probleem (13)).

4.   Een discrepantie waarbij de tijdsfactor een rol speelt : de, bijvoor-
beeld seizoensmatige, wisselingen in de vraag komen niet overeen met
die van het op dat moment aanwezige aanbod.

Eerst wordt nu nader ingegaan op de discrepanties genoemd onder 1. Daarna
zullen de discrepanties genoemd onder 2a (de factor scholing) worden ver-

(12) D. Verbaan, 1979.

(13) tweede nota inzake de industrialisatie van Nederland, 1950, p.17
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kend. De overige genoemde discrepanties zullen hier onbesproken blijven.
Dit wil niet zeggen dat deze discrepanties niet belangrijk zijn, doch een
nader onderzoek ervan zou, in het kader van deze studie, te ver voeren.
Ten aanzien van de onder 1 en 2a genoemde discrepanties zal  als leidraad

dienen het WRR-rapport: "De komende 25 jaar" (14), alternatief  A. Vanzelf-
sprekend zijn er vele andere scenario's mogelijk om als vertrekpunt   te

dienen. Alhoewel de uitgangspunten van de verschillende  scenario's wezen-
lijk van elkaar kunnen verschillen (zoals ook tussen alternatief A en B van
het genoemde rapport), de uitkonisten zelf echter ontlopen elkaar niet veel.

Vergelijkt men de ontwikkeling van de beroepsbevolking met die van de werk-
gelegenheid zoals die is weergegeven in het WRR-rapport, variant A,dan ont-
staat het volgende beeld van de kwantitatieve discrepantie op de arbeids-
markt :

Tabel 1 : kwantitatieve discrepantie op de arbeidsmarkt (x 1.000) :

Beroepsbevolking Werk- Werkloos- waarvan frictie,
Jaar gelegenheid heid om-,her-,bijscholing

aantal  manjaren

1975 5.086 4.880 4.624 256                76
1980 5.281 5.046 4.738 308 113
1985 5.693 5.414 5.033 381 149
1990 5.997 5.685 5.458 227 197

De WRR gaat er hierbij vanuit dat de frictiewerkloosheid (aanbod en vraag
zijn tegelijkertijd aanwezig, maar hebben elkaar nog niet gevonden) zal
groeien naar een niveau van 2,5%, terwijl  deelname aan om-,  her- en bij-
scholingsprogramma's zal komen te liggen op 1,5%.De conclusie wordt daaraan
verbonden dat vraag en aanbod in het jaar 2000 met elkaar in evenwicht zul-
len zijn.  Feit blijft echter,  dat er vooreerst een  grote  discrepantie
blijft bestaan tussen vraag en aanbod met een culminatiepunt in de periode
1980-1985.

Het bovenstaande geeft aanleiding een aantal opmerkingen te maken, met name
betreffende de totale beroepsbevolking.
Uit het WRR-rapport valt af te leiden dat in de periode tot 1990 een ver-
snell ing optreedt  van de groei  van de beroepsbevolking.  Met name wordt  dit
veroorzaakt door de hogere deelnemingspercentages van vrouwen aan het ar-
beidsproces en door het relatief hoge geboorte-overschot.  Door de Raad

(14) WRR, 1977 : De meest recente prognoses en gegevens wijken op bepaalde
punten in negatieve zin af van de door de WRR gemaakte voorspellingen.
Daar deze, meer negatieve,  prognoses en gegevens het betoog in deze
paragraaf niet wezenlijk veranderen, is er van afgezien de WRR-cijfers
door deze nieuwe, en zich overigens snel wijzigende, gegevens te ver-
vangen.
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wordt gerekend met een toename van het deelnemingspercentage van vrouwen
aan het arbeidsproces tot 32% in 1990. Reeds in 1972 lag dit deelnemings-
percentage, zeker voor wat betreft de gehuwde vrouwen, in een aantal West-
Europese landen hoger dan het percentage dat door de WRR voor Nederland in
1990 wordt voorspeld (15).De mogelijkheid lijkt dan ook niet uitgesloten,
dat de wens van Nederlandse vrouwen om deel te nemen aan beroepsarbeid meer
zal  toegroeien naar Europese niveau's dan door de Raad wordt aangegeven.
Stelt men het deelnemingspercentage van vrouwen in 1990 op bijvoorbeeld 37%
in plaats van op 32%, dan zullen er in 1990 + 300.000 vrouwen meer op de
arbeidsmarkt zijn. Door de Raad wordt voorts aangenomen dat in 1990 + 45%
van de werkende vrouwen part-time wil werken (in 1975 was dit + 39%7 met
een gemiddelde arbeidsduur van 60%. Omgerekend in vrouwjaren betekent dit
dat een stijging van het deelnemingspercentage tot 37 in 1990 zal  leiden
tot een toename van de beroepsbevolking met i 255.000.
Ten aanzien van de (statistisch) gedefinieerde beroepsbevolking gaat de WRR
er van uit dat het aantal uitkeringsgerechtigden krachtens de WAO en AAW
zich zal  ontwikkelen naar een niveau  van t 550.000  in 1990  (in 1978:
t420.000).Algemeen wordt aangenomen dat een deel van deze uitkeringsgerech-
tigden nog zou kunnen en willen werken. Uit recente berekeningen blijkt dat
in 1978, op een totaal van 420.000 van deze uitkeringsgerechtigden de  ver-
borgen werkloosheid t 140.000  bedroeg (16).  Stelt men voor het jaar 1990

deze verborgen werkloosheid eveneens op 1/3 van het totale aantal uitke-
ringstrekkers, dan betekent dit een toename van de (statistisch) gedefini-
eerde beroepsbevolking met f 183.000 in 1990.
Deze beide mogelijke correcties op de WRR-berekeningen betekenen dat de
kwantitatieve discrepantie op de arbeidsmarkt, in 1990 aanzienlijk groter
is dan de WRR berekeningen aangeven. Overigens dient hier te worden aange-
tekend dat er naast de genoemde correcties ook nog een vrijwel  niet te
kwantificeren verborgen werkloosheid bestaat in de vorm van niet geregis-
treerde werkzoekenden (17). Deze verborgen werkloosheid vergroot de kwanti-
tatieve  discrepantie op de arbeidsmarkt .

Naast de geschetste kwantitatieve discrepantie op de arbeidsmarkt bestaan
ook kwantitatieve discrepanties met meer kwalitatieve accenten. Een daarvan
is het niet overeenkomen van de verdeling van de beroepsbevolking over de
verschillende opleidingsniveau's met de verdeling van de werkgelegenheid
over de verschillende niveau's van functioneren.
Met behulp van de gegevens uit het WRR-rapport kan het, in Tabel 2 opgeno-
men, overzicht van vraag en aanbod naar opleidingsniveau worden samenge-
steld (18) (19). (De cij fers met betrekking tot 1985 zijn intrapolaties van
de, in het rapport, genoemde cijfers betreffende 1980 en 1990) :

Uit deze Tabel blijkt dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid naar ni-
veau geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de beroepsbevolking
naar niveau, waardoor er een groot tekort ontstaat op het laagste niveau en

(15) bureau voor de statistiek der Europese Gemeenschappen, sociale statis-
tiek, 1972.

(16) F.A.J. van den Bosch, C. Petersen, 1980, p. 57. Voor een relativering
van deze cijfers zie W.A. Zweekhorst, 1981, p. 25-29.

(17) F.van den Heuvel, 1980, p. 49.
(18) voor een overzicht van de opleidingssoorten per categorie : de Neder-
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overschotten op de hogere niveau's. Voor 1990 betekent dit een tekort van
551.000 op het laagste niveau en een overschot van 778.000 op de hogere ni-
veau's. Wanneer dit tekort op het laagste niveau niet kan worden opgevuld
vanuit de Nederlandse samenleving of door veranderingen in de vraag naar
opleidingsniveau's  en er dus opnieuw moet worden geput uit een secundaire
arbeidsmarkt (zoals bijvoorbeeld gastarbei ders), dan zal de eerder geschet-
ste kwantitatieve discrepantie op de arbeidsmarkt toenemen met het niet
vanuit de Nederlandse samenleving opgevulde tekort op dit laagste niveau.
De kwantitatieve discrepantie zal daardoor tot enorme omvang stijgen. Zelfs

indien men in de beschouwing betrekt dat de betreffende cijferopstelling
berust op prognoses en dat het zeer wel mogel ijk  is  dat de vraag  naar  met
name het lager opleidingsniveau in 1990 enigszins kan zijn overschat, dan
nog is de hier geschetste problematiek van grote omvang.

Een deel van de gesignaleerde discrepanties naar opleidingsniveau is echter
schijn. Beziet men de ontwikkeling van de relatie tussen vraag en aanbod
naar opleidingsniveau nader, dan vallen niet onbelangrijke verschillen tus-
sen de diverse tijdsperioden op.
In het verleden waren er grote groepen mensen die, om welke reden dan ook,
niet overeenkomstig hun persoonlijke capaciteiten en ambities doorstudeer-
den. Veel jongeren traden op de arbeidsmarkt aan met een zeker ongebruikt
surplus aan mogelijkheden.  Door de arbeidsorganisaties heen ontstond dan
ook een opwaartse beweging (promotie) wat mogelijk was door, via ervaring
en interne bedrijfsopleiding, dit surplus aan te spreken. Op de arbeids-
markt waren er dus velen die hun verdere vorming kregen binnen het arbeids-
proces. Had deze vorming plaatsgevonden binnen het reguliere onderwijs, dan

(vervolg 18 + 19)
landse economie in 1973, C.P.B., p. 144.

(19) het door de Raad geschatte niveau van de schoolverlaters in 1990 geeft
nog meer diepte aan de weergegeven ontwikkelingen :

niveau van de schoolverlaters in 1990

Niveau Schoolverlaters

I =  1 ager 13 %

II= uitgebreid lager 34 %
III= middelbaar 27 %
IV= semi-hoger 18 %
V= hoger 8%

TOTAAL 100% = 200.000

In het commentaar van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken op de noti-
tie inzake jeugdwerkloosheid van de ministeries van Sociale Zaken, On-
derwijs en Wetenschappen  en CRM,  1 mei 1979, worden  op  p. 7 vergel ijk-
bare cijfers gegeven.



Tabel 2 : vraag een aanbod naar opleidingsniveau in 1975, 1980, 1985 en 1990.

1975 1980 1985 1990

aanbod vraag discrepantie aanbod  vraag  discrepantie  aanbod  vraag  discrepantie aanbod  vraag  discrepantie
Nlveau (tekort/teveel) in aantallen in aantallen in aantallen

in aantallen manjaren manjaren manjaren
manjaren x 1000 x 1000 x 1000 x 1000

I = lager 34% 34% + 87 29% 33,5% - 124 25% 33,5% - 333 22% 33% - 551

II = uitgebreid 41% 41% + 105 41% 41 % + 126 42% 41 % + 210 41% 41% +93
lager

III = middelbaar 15% 15% + 38 17% 15,5% + 124 18% 15,5% + 195 20% 16% + 264

IV = semi hoger    7%    7%      +  18          9%     7 % + 122 10%    7 % + 189 11%     6%     + 243
1.

V = hoger         3%    3%      +   8          4%     3 % + 60 5%    3 % + 120         6%      4%      + 178

TOTAAL 100%= 100%= 100%= 100%= 100%= 100%= 100%= 100%=
4,880 4.624 + 256 5.046 4.738 + 308 5.414 5.033 + 381 5.685 5.458 + 227
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zouden zij weliswaar later, maar tevens op een hoger niveau binnen het ar-
beidsproces zijn begonnen.
In de tachtiger jaren ziet het beeld er anders uit. De mogelijkheden om te
studeren overeenkomstig de persoonlijke capaciteiten en ambities zijn aan-
zienlijk toegenomen. Groepen mensen die vroeger, om welke reden dan ook,
niet doorstudeerden, doen dit nu wel.  De schoolverlater zal  dan ook bij
zijn entree in de arbeidsorganisatie in het algemeen over minder onge-
bruikt surplus beschikken dan in het verleden. Het verticale doorschuifpro-
ces naar hogere niveau's vindt nu meer plaats binnen het reguliere onder-
wijs dan tijdens de beroepsuitoefening.

Gezien deze verschillen tussen de tijdsperioden is de vraag gerechtvaardigd
of men niet per niveau met een andere categorie jongeren te maken heeft,
namel ijk jongeren  met een geringer ongebruikt surplus, waarbij de "promo-
tie" al gedeeltelijk binnen het reguliere onderwijs heeft plaatsgevonden.
Zo  geredeneerd  zou  een  deel   van de toekomstige school verl aters  van  een  be-
paald niveau meer vergelijkbaar zijn met de vroegere schoolverlaters van
een lager niveau.(20) De hier aangebrachte relativering ten aanzien van het
te verwachten grote overschot bij de hogere niveau's betekent echter be-
paald niet, dat de geschetste discrepantie slechts schijn is. Deze ogen-
schijnlijkheid zal wel gelden voor een deel van het overschot, maar de pro-
blematiek   rond de grote overschotten   bij de hogere niveau's blijft   rel e-
vant.

In het licht van het gesignaleerde tekort op het laagste niveau en het, on-
danks alle relativeringen, grote overschot bij de hoogste niveau's kan wor-

den gesteld dat, afgezien van een onderwijsbeleid waarin de opleidingsmoge-
lijkheden voor de hogere niveau's vrij drastisch worden beperkt, deze meer
kwalitatieve discrepantie geleidelijk zal  verdwijnen door twee in elkaar
overlopende processen :

-    een verticaal doorschuifproces van de hogere naar de lagere niveau's.
Dit zou zover kunnen gaan dat de te verwachten tekorten op het laagste
niveau omslaan in een werkloosheid die voor een deel  gedragen wordt
door de laagst gekwalificeerden.

-    een optredende werkloosheid voor de hogere opleidingsniveau's, hetgeen
de relatieve loonkosten voor deze niveau's zal verlagen. Hierdoor zal
enerzijds de ondernemingsvraag naar deze niveau's worden verhoogd en
anderzijds het betreffende arbeidsmarktaanbod op termijn worden ver-
laagd. (21)

(20) een  probleem  apart  is  dat  de  nieuwe  schoolverlater,ondanks  deze
verschillen, zeer waarschijnlijk  een  carri5re-verwachtingspatroon
heeft  dat  gel ijk  is  aan  dat  van de vroegere schoolverl ater. Een nieuwe
discrepantie doet zich dan voor namelijk  de discrepantie tussen de
verwachting van de schoolverlater en de veelal bestaande onmogelijk-
heid om dit te realiseren.

(21) met betrekking tot de verhoging van de ondernemingsvraag naar de hoge-
re opleidingsniveau's : J.H.M. Kok, F.B. Lempers, 1977, p. 24.
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2.5. Maatstaven industrieel structuurbeleid

2.5.1.    Mogelijke maatstaven

In 2.3.2. is geconstateerd dat "ideein en pogingen om een industrieel
structuurbeleid vorm te geven, niet tot concrete resultaten hebben geleid".
Tevens is geconstateerd dat de tot op heden geponeerde ideeon en gedane po-
gingen om te komen tot een industrieel  structuurbeleid waren gebaseerd op
een keuze tussen sectoren. Daar aan een dergelijke keuze enkele zwaarwegen-

de problemen zijn verbonden, is als benadering gesuggereerd een industrieel
structuurbeleid te baseren op een keuze tussen aktiviteitenkenmerken.

De vraag doet zich nu voor welke, de aanbodzijde van het produktieproces
karakteriserende, elementen dienen te worden aangemerkt als hier relevante
aktiviteitenkenmerken. In principe kan een onderscheid worden gemaakt tus-
sen negatieve aktiviteitenkenmerken en positieve aktiviteitenkenmerken. De
negatieve kenmerken, zoals een gering gebruik van energie, grondstoffen,
ruimte en milieu, zijn defensief van aard. Zij geven aan welke produktie-
processen niet gewenst zijn. De positieve kenmerken kunnen ook worden aan-
geduid als structuurkenmerken of produktiefactoren. Een keuze hier tussen
is offensief van aard. Zij geeft aan in welke richting de structurele
sterkte van de Nederlandse industrie dient te worden gezocht. Een indus-
trieel structuurbeleid op basis van een keuze tussen de produktiefactoren
geeft dus aan in welke produktieprocessen perspectief voor de Nederlandse
industrie ligt. Waar de, uit deze richtinggeving volgende, industriestruc-
tuur niet spoort met de gewenste negatieve kenmerken, kan een bijsturing
vanuit deze negatieve kenmerken wenselijk zijn. De industriale structuur
blijft dan echter gebaseerd op de gekozen, continuiteit en perspectief bie-
dende produktiefactor. In het licht van dit onderscheid tussen negatieve en
positieve aktiviteitenkenmerken lijkt een nadere keuze tussen de positieve
kenmerken, ofwel de produktiefactoren, meer in aanmerking te komen en nade-
re beschouwing te verdienen bij het zoeken naar een basis voor een indus-
trieel structuurbeleid.

Als produktiefactoren kunnen, uitgaande van de algemeen erkende economische
produktiefunkties, worden genoemd de traditionele produktiefactoren arbeid
en kapitaal  n de kwaliteit van deze beide traditionele produktiefactoren.
De factor kwaliteit kan zowel  de vorm aannemen van in de factor kapitaal

ingebedde technologische vooruitgang (2) als van in mensen opgenomen vaar-

(1) de economische structuurnota noemt eveneens een aantal "bedrijfstak-
karakteristieken". De daar genoemde elementen zijn echter een menge-
ling van te realiseren continuiteitsdoelstellingen, negatieve aktivi-

teitenkenmerken en positieve aktiviteitenkenmerken. Economische struc-
tuurnota, 1976, p. 55. Zie ook De Nederlandse economie in 1980, CPB,
1976, p. 173.

(2)  comment by J. Sandee to E.F. Denison, 1964, p.74.
P.de Wol ff, R. Ruiter,  1968,  p.145.
P.B. Kenen, 1970, p. 208.
E.F. Denison, 1962, 1964, 1967, 1974.
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digheid (3). Welke vorm deze produktiefactor echter ook aanneemt, zij kan
worden gedefinieerd als kennis c.q. hoogwaardigheid.
Indien een industrieel  structuurbeleid wordt gebaseerd op ofwel de factor
arbeid, ofwel de factor kapitaal, ofwel  de factor kennis, kan ook worden
gesteld dat dit industriMe structuurbeleid zich richt op een industriile
structuur die wordt gekenmerkt door :

- arbeidsintensiteit
- kapitaalintensiteit
- kennisintensiteit c.q. hoogwaardigheid.

Beziet men nu het in Nederland gevoerde beleid in relatie tot een keuze
tussen de produktiefactoren dan kan voor de periode na de Tweede  Wereld-
oorlog het volgende beeld worden geschetst.
Vanaf de eerste industrialisatienota in 1949 leeft bij de overheid het be-
sef dat niet alleen de kapitaalinvesteringen dienen te worden vergroot ten-
einde &n arbeidsplaatsen te scheppen (4) 6n de efficiency van de produktie
te verhogen (5), doch dat tevens getracht moet worden hoog gekwalificeerde
produkten te produceren (6). Het beleid van de overheid ten aanzien van de
industriale sector wordt in deze periode echter niet gekarakteri seerd door
een, impliciet of expliciet, industrieel  structuurbeleid gebaseerd op een
duidelijke keuze tussen aktiviteitenkenmerken. Hoewel de industrialisatie-
nota's zich uitspreken voor een stimulering van de kapitaalintensiteit en
de hoogwaardigheid, is het gevoerde beleid voornamelijk gericht op het re-
latief goedkoop maken c.q. houden van de factor arbeid. Hoofdelement van
het beleid is hier een restrictief loonbeleid (7) (8). Naast dit loonbeleid
zijn er in deze periode ook beleidselementen te onderscheiden die van di-
rekte invloed zijn op de produktiefactoren kapitaal en kennis. Te noemen
zijn o.a. incidentele steun aan het tot stand brengen van kapitaalinten-
sieve basisindustridn (Breedband, Sodafabriek Delfzijl)  ;  het geven van
eerste aanzetten tot innovatiebevordering bijv. via het instrument ontwik-
kelingskredieten.  In deze periode na de Tweede Wereldoorlog, die duurt tot
de jaren zestig, spreekt de overheid zich dus uit voor bevordering van de

(3)  Z. Griliches, 1970, p. 79.
(4)  nota inzake de industrialisatie van Nederland, 1949, p. 29.
(5)  tweede nota inzake de industrialisatie van Nederland, 1950, p. 14.
(6)  nota inzake de industrialisatie van Nederland, op cit., p. 30, 35.
(7)  A.A.T. van Rhijn, 1971, p. 38.nota inzake de industrialisatie van Nederland, op cit., p. 32.

J.J. van Duyn, 1980, p. 71.
(8)  na de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid wel een zogenaamd Delta-

beleid gevoerd. De infrastructuur voor industriun die diep water nodig
hebben werd verbeterd en uitgebouwd. Men zou kunnen stellen, dat hier-
door ook een industrieel structuurbeleid gebaseerd op aktiviteitenken-
merken werd gevoerd, n.1. een beleid gericht op stimulering van het
gebruik van het vestigingsplaatsvoordeel "diep water". Het zogenaamde
Delta-beleid was echter niet gericht op de structuur van de produktiesdie dit vestigingsplaatsvoordeel konden benutten. Daarom dient dit be-
leid eerder te worden gekenschetst als een industrialisatiebeleid dan
als een industrieel structuurbeleid.
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kapitaalintensiteit en kennisintensiteit, maar het gevoerde beleid is daar,
noch expliciet, noch impliciet, in overwegende mate op gericht geweest.

Ook in de periode hierna leeft bij de overheid het besef dat niet alleen
omvangrijke investeringen, met name diepte-investeringen (9), noodzakelijk
zijn, maar dat tevens gestreefd moet worden naar een verdere verhoging van
het kwalitatieve niveau van de industrie (10). Ook in deze periode echter

wordt het overheidsbeleid niet gekarakteriseerd door een impliciet of ex-
pliciet, industrieel structuurbeleid gebaseerd op een duidelijke keuze tus-
sen aktiviteitenkenmerken. Afgezien van incidentele bemoeienissen met be-
paalde in problemen komende  sectoren of individuele  ondernemingen  (11)
neemt het beleid var. de overheid hier voornamelijk de vorm aan van stimule-
ring van de invest€ringen (12) met daarnaast een zekere verdere uitbouw van
de innovatie-infrastructuur en van de instrumenten gericht op innovatie-
bevordering binnen de ondernemingen.In deze periode spreekt de overheid
zich dus wederom uit voor een stimulering van de kapitaalintensiteit en de

kennisintensiteit, maar het gevoerde beleid is in overwegende mate gericht
op het relatief goedkoop maken van de factor kapitaal.
In de jaren zeventig wordt de groeidoelstelling in toenemende mate kritisch
bezien.  In  deze  oaren  worden  namelijk  de  selectiviteitsdoelstellingen
steeds helderder geformuleerd en wordt de traditionele sociaal-economische
doelstelling "volledige en volwaardige werkgelegenheid" weer belangrijker.
Ondanks deze prioriteitsverschuiving blijft het overheidsbeleid voorname-
lijk gericht op bevordering van de investeringen met daarnaast aandacht
voor een verdere verhoging  van  het kwal itatieve  niveau  van de produktie.
Ofschoon de instrumenten in het kader van innovatiebevordering in deze pe-
riode drastisch worden uitgebreid (13), ligt de nadruk van het overheidsbe-
leid in overwegende mate op de factor kapitaal  (14). Ook in deze periode
kan dus niet worden gesproken van een, impliciet of expliciet, industrieel
structuurbeleid dat is gebaseerd op een duidelijke keuze tussen aktivitei-
tenkenmerken.

Sinds het midden van de jaren zeventig wordt er in toenemende mate op gewe-
zen dat, meer dan de produktiefactoren arbeid en kapitaal de produktiefac-
tor kennis dient te worden gezien als een aktiviteitenkenmerk dat relevant
is in het kader van een mogelijk te voeren industrieel  structuurbeleid.
Enige citaten ter illustratie :

"Van de genoemde comparatieve voordelen van Nederland blijft er uiteinde-
lijk slechts een belangrijke over t.w. het kennisniveau" (15)

(9)  nota inzake groei en structuur van onze economie, 1966, p. 11.
(10) achtste nota inzake de industrialisatie van Nederland, 1963, p.34.
(11) de confectie-industrie, de scheepsbouw, de machine-industrie.
(12) de investeringsaftrek en de vervroegde afschrijving zijn hiervan voor-

beelden.

(13) de uitbreiding van de ontwikkelingskredieten, de introductie van de
grote ontwikkelingskredieten, van het fonds Speerpunten, van de steun

aan de bevordering van hoogwaardige industrian.
(14) de drastische verhogingen van de investeringsaftrek vanaf 1973, uit-

mondend in de introduktie van de Wet Investeringsrekening, zijn  hier-
van voorbeelden.

(15) stichting wetenschappelijk bureau D'66 : Industriebeleid, 1976, p.6.
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"De comparatieve voor- en nadelen van Nederland spelen hierin een grote
rol. Zo is te wijzen op de gunstige ligging als internationaal transport-
knooppunt. Het scholingsniveau van het arbeidsaanbod is hoog en in een aan-
tal segmenten van wetenschap en techniek is sprake van een relatief sterke
onderzoek- en ontwikkelingscapaciteit" (16).
"De echte investeringen zijn de investeringen in mensen en niet in muren of
machines" (17).

"Gegeven de omstandigheden van stagnerende economische groei, overigens een
verschijnsel dat zich in de hele wereld voordoet, en de noodzaak voor de
geindustrialiseerde landen geleidelijk hun economische doelstelling te wij-
zigen in selectieve groei, valt het niet moeilijk te concluderen dat voor
Nederland met zijn hoge opleidingsniveau van de bevolking dit niveau een
comparatief voordeel is" (18).
"In het kader van de internationale arbeidsdeling zou Nederland zich met
name moeten toeleggen op de produktie van goederen met een hoge toegevoegde
waarde. Produkten waarin het kennis- en opleidingsniveau van de Nederlandse
bevolking tot uiting komt" (19).
"Reeds geruime tijd is men het er over eens dat de Benelux zich met haar
hoge loonniveau niet moet specialiseren in sectoren die zonder meer ar-
beidsintensief zijn, zeker indien deze sectoren produkten voortbrengen die
internationaal  verhandelbaar zijn. . De factor kapitaal  in
het produktie-proces is, zeker in het stadium van de investeringsbeslis-
sing, in principe mobiel, m.a.w. geld in liquide vorm is inzetbaar op iede-
re gewenste plaats, met overigens de kanttekening dat reeds bestaande com-
plementaire investeringen deze mobiliteit kunnen beperken. Op het eerste
gezicht lijkt kapitaal evenveel te kosten, in welk land dat kapitaal ook
geinvesteerd is. De kosten van de factor kapitaal per eenheid produkt zijn
echter sterk afhankelijk van het aantal  eenheden produkt dat met een kapi-
taalgoed in een bepaalde tijd kan worden geproduceerd. Een ruime mogelijk-
heid tot ploegenarbeid zal dus de kapitaalkosten drukken. Deze ruime moge-
lijkheid ontbreekt in toenemende mate in onze landen. .......... . Een der-
gelijk klimaat kan mijns inziens geschapen worden door voor de Benelux noch
een specialisatie in arbeids-intensieve, noch in kapitaalintensieve produk-
tie-processen te kiezen, maar daarvoor in de plaats een specialisatie in
produktie-processen die intensief gebruik maken van mensel ijk kapitaal ".
(20).
"De aard van de  industriMe verandering wordt dan gekenmerkt door een
structurele uitstoot van ongeschoolde en laaggeschoolde arbeid, een stabi-
lisering of inkrimping van fysiek kapitaal en een toename van de input van
menselijk kapitaal  (hoogwaardige arbeid) en kenniskapitaal  (organisatie,
management, technologie, mechanisering)" (21).
"Uit het onderzoek blijkt dat het comparatieve voordeel van de Westerse in-
dustrielanden vooral gelegen is in scholings- en kapitaalintensieve secto-
ren. In scholingsextensieve en tevens betrekkelijk kapitaalintensieve sec-

(16) economische structuurnota, op.cit., p. 236
(17) D. Bribosia, 1977, p. 105.
(18) M. Peijnenburg, 1978, p.2.

(19) innovatienota, 1979.
(20) A.E. Pannenborg, 1979, p. 3, 4, 5.
(21) J. Pelkmans, H. van der Ven, 1980, p. 46.
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toren hebben de Oostbloklanden en de Zuidoost-Aziatische landen een rela-
tief voordeel. De zogenaamde "nieuwe industrielanden" hebben een belangrij-
ke voorsprong in kapitaalextensieve sectoren" (22).

Deze citaten indiceren dat het gewenst is nader onderzoek te doen naar de
theoretische en praktische aspecten van een industrieel structuurbeleid ge-
baseerd op het aktiviteitenkenmerk kennisintensiteit. In de volgende para-
graaf zal nader worden ingegaan op de wenselijkheid en mogelijkheid van een
dergelijke keuze.

2.5.2. Kennisintensiteit als maatstaf

Om een industrieel structuurbeleid te kunnen baseren op het kenmerk kennis-
intensiteit dient ten minste aan twee voorwaarden te worden voldaan :
-         een kennisintensieve  industriale structuur dient consistent te

zijn met de gestelde sociaal-economische doelstellingen en met de
gelegde prioriteiten ten aanzien van deze doelstellingen.

-         kennisintensiteit dient duidelijk en expliciet gedefinieerd te
kunnen worden teneinde een industrieel structuurbeleid dat geba-
seerd is op een keuze voor dit kenmerk ook concreet vorm te kun-
nen geven.

Ten aanzien van de mogelijke consistentie met de gestelde sociaal-econo-
mische doelstellingen, wordt in deze paragraaf volstaan met een beknopte
theoretische oordeelsvorming. Een empirische toetsing daarvan zal plaats-
vinden in 2.4. Daar wordt een, op het begrip kennisintensiteit gebaseerde,
maatstaf geformuleerd (human capital-indicatie) die op kwantitatieve wijze
wordt vergeleken met de arbeidsintensiteit en de kapitaalintensiteit in hun
relatie tot de sociaal-economische doelstellingen op sectorniveau.

De reeds in 1.1. genoemde continuiteitsdoelstellingen zijn :
- bevredigende groei
- volledige werkgelegenheid
- volwaardige werkgelegenheid
- evenwichtige betalingsbalans
- bevredigende personele en regionale inkomensverdeling
- prijsstabiliteit

Toetsing van de aktiviteitenkenmerken arbeidsintensiteit, kapitaalintensi-teit en kennisintensiteit aan de groeidoelstelling kan gebeuren met behulp
van de volgende produktiefunktie, mits deze gebaseerd is op de wet van de
niet-proportionele grensprodukten.
Waarbij :X= volume van de output

L = aangewende hoeveelheid arbeid
K = aangewende hoeveelheid kapitaal
R = residu-factor

In een dergelijke produktiefunktie ligt besloten dat ceteris paribus de po-tentie tot groei geringer zal zijn in een situatie met een hoge arbeidsin-
tensiteit  L/X  of kapitaalintensiteit  K/X. Deze negatieve relatie

(22) memorie van toelichting begroting Economische Zaken, 1980, Hfdst. I
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tussen de potentie tot groei en de hoogte van de factorintensiteiten kan
worden verklaard uit een dalende grensproduktiviteit. De residu-factor be-
staat uit een veelheid aan elementen. Een belangrijk deel van deze factor
wordt echter gevormd door kwaliteitsverbetering van de produktiefactoren
arbeid en kapitaal (23). Terwille van de analyse kan deze kwaliteitsverbe-
tering in de produktiefunktie als een separate grootheid worden beschouwd,
in werkelijkheid echter is dit element een integraal deel van de produk-
tiefactoren arbeid en kapitaal : zij is embodied. Het effect ervan komt tot
uiting via de toename van deze produktiefactoren en wel via een positieve

invloed op de grensproduktiviteit. Door de toename van de kwaliteit kan al-
dus de negatieve relatie tussen de potentie tot groei en de hoogte van de
factorintensiteiten worden gecorrigeerd. De mate van correctie is dan af-
hankelijk van de mate waarin de kwaliteitsverbeteringen in de factoren ar-
beid en kapitaal zijn embodied. Enkele kwaliteitsverbeteringen kunnen di-
rect worden toegeschreven aan de toename van de factor arbeid, zoals de on-
derwijstoename. Andere, kwantitatief belangrijker, kwaliteitsverbeteringen
worden veelal toegewezen aan de toename van de factor kapitaal  (24), zoals
technologische vooruitgang. Volgt men deze, in ruime kring gesteunde, ge-

dachtengang betreffende de mate waarin kwaliteitsverbeteringen zijn embo-
died in arbeid en kapitaal dan betekent dit dat deze kwaliteitsverbeterin-

gen,  bij  een even grote toename  van de factoren arbeid en kapitaal,  in  ho-
gere mate worden gereal iseerd  via de factor kapitaal  dan  via de factor ar-
beid. Dit weer leidt tot de gevolgtrekking dat een correctie op de negatie-
ve relatie tussen de potentie tot groei en de hoogte van de factorintensi-
teiten door kwaliteitsverbetering in meerdere mate aanwezig zal  zijn bij
een kapitaalintensieve structuur dan bij een arbeidsintensieve structuur.
Indien men nu de kwaliteitsfactor als een separate produktiefactor be-
schouwt, bijvoorbeeld onder de titel kennis, dan is het aannemelijk dat een
industriMe structuur die wordt gekenmerkt door een hoog gebruik van deze
kennis een relatief hoge groeipotentie zal kennen. Dit daar in een derge-
lijke structuur een hoog gebruik wordt gemaakt van een factor die de basis

is voor de kwaliteitsverbeteringen die op hun beurt weer de mogelijk dalen-
de  grensproduktiviteit  van  arbeid en  kapitaal  kunnen  corrigeren  (25).

(23) E.F. Denison, op.cit.
Z. Griliches, op.cit., p. 84.

(24) comment by J. Sandee to E.F. Denison, op.cit., p. 74.

(25) ondersteuning van de hier vooronderstelde relatie tussen kennisinten-
siteit en mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering, wordt gevonden in de
door velen geconstateerde relatie tussen de kenniscomponent R en D en
groei. Zie M.I. Kamien, N.L. Schwartz, 1980, p. 11.
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Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat ceteris paribus de potentie tot
groei het geringste zal zijn bij een arbeidsintensieve structuur. Bij een
kapitaalintensieve structuur zal deze potentie tot groei groter en bij een
kennisintensieve structuur het grootste zijn.

De mogelijke relaties tussen de aktiviteitenkenmerken en de doelstelling
van volledige werkgelegenheid, kunnen niet los worden gezien van de bespro-
ken relatie tussen deze kenmerken en mogelijkheid tot groei. Een arbeidsin-
tensieve structuur zal dan de geringste groeimogelijkheden kennen. Tevens
zal de afnemende grensproduktiviteit van de factor arbeid hier leiden tot
substitutie van arbeid  door kapitaal  voor zover althans deze afnemende
grensproduktiviteit niet wordt gecorrigeerd door een hogere kwaliteitsver-
betering van de factor arbeid dan van de factor kapitaal, hetgeen niet
waarschijnlijk is. Tenslotte zal ook de door politieke factoren (bijv. mi-
nimumlonen)  relatief hoge prijs voor bepaalde soorten arbeid leiden tot
substitutie van deze soorten arbeid door produktiefatoren die niet of (nog)
in mindere mate door deze prijsverhogende factoren worden beinvloed. Het
resultaat van de geringe groeimogelijkheid en de optredende substitutie zal
zijn  een negatieve  werkgelegenheidsontwikkeling.  Een  kapitaalintensieve
structuur zal waarschi jnl i jk een grotere potentie tot groei kennen.   Hier
zal  de afnemende grensproduktiviteit van de factor kapitaal  leiden tot
substitutie van kapitaal door arbeid, voor zover althans deze afnemende
grensproduktiviteit niet wordt gecorrigeerd door een hogere kwaliteitsver-
betering van de factor kapitaal dan van de factor arbeid. Ook hier zal een
zekere mate van substitutie optreden ten gevolge  van,  door pol itieke facto-
ren (bijv. milieubehoud) relatief hoge kosten voor de factor kapitaal. Het
resultaat van de grotere groeipotentie en de optredende substitutie zal
zijn een ontwikkeling van de werkgelegenheid die weliswaar niet positief
genoemd mag worden, maar die toch minder negatief is dan bij een arbeidsin-
tensieve structuur. Een kennisintensieve industriiile structuur zal  waar-
schijnl ijk de grootste potentie tot groei tonen. Gezien  het  hier  hoge  ge-
bruik van de factor die de basis is voor de kwaliteitsverbeteringen die op
hun beurt weer de mogelijk dalende grensproduktiviteit van arbeid 6n van
kapitaal kunnen corrigeren, is een nadere analyse van de eventuele substi-
tutie van arbeid door kapitaal of omgekeerd eerst mogelijk indien duide-
lijkheid bestaat over de complementariteit tussen ofwel kennis en arbeid
ofwel kennis en kapitaal. Deze duidelijkheid is echter noch in de economi-
sche literatuur (26) noch in statistische waarnemingen te vinden. Ondanks

dit gebrek aan duidelijkheid inzake mogelijke substitutie-effecten, lijkt
de hoge groeimogelijkheid  alleen reeds te wijzen op een relatief positieve
werkgelegenheidsontwikkeling.

De relatie tussen de aktiviteitenkenmerken en de doelstelling van volwaar-
dige werkgelegenheid is nauwelijks of niet te analyseren omdat de tenm vol-
waardige werkgelegenheid zeer slecht definiierbaar en kwantificeerbaar is.
Als benadering van de relatie tussen deze doelstelling en de aktiviteiten-
kenmerken kan echter worden gesteld dat een hoog gebruik van de factor ken-
nis een hoogwaardiger werkgelegenheid zal verschaffen dan een hoog gebruik
van  de, kwal itatief niet nader gedefiniaerde, factoren arbeid en kapitaal.
Ondanks de slechte definieerbaarheid van volwaardige werkgelegenheid is het

(26) J.M.M. Ritzen, 1977, p. 14.
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tevens waarschijnlijk dat hoogwaardige werkgelegenheid ook inspeelt op een
van de belangrijke elementen van volwaardige werkgelegenheid. Deze benade-
ring leidt tot de conclusie dat volwaardige werkgelegenheid beter wordt
verwezenlijkt in een kennisintensieve structuur dan in een arbeids- of ka-
pitaalintensieve industridle structuur.

Toetsing van de aktiviteitenkenmerken aan de doelstelling van een evenwich-
tige betalingsbalans kan gebeuren met behulp van de theorie van de interna-
tionale arbeidsverdeling : een land specialiseert zich in produkties die

worden gekenmerkt door het gebruik van de relatief overvloedig aanwezige
produktiefactor.  De,  in 2.5.1., weergegeven citaten wijzen op de factor
kennis als een belangrijk, zo niet het belangrijkste comparatieve voordeel
van Nederland (27). Deze stellingname wordt ondersteund door de in 2.4.2.
beschreven ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat het niet de factor arbeid
is die relatief overvloedig aanwezig is in westerse  geindustrialiseerde
landen, wordt algemeen onderschreven onder verwijzing naar de minder ont-
wikkelde landen waar de relatieve beschikbaarheid van arbeid aanzienlijk
groter is. Dat ook de factor kapitaal steeds minder overvloedig aanwezig is
wordt steeds meer onderkend (28). Ondersteuning van deze visie kan worden
gevonden in de kostenontwikkeling van kapitaal. Door de reeds genoemde po-
litieke factoren stijgen de kapitaalkosten in toenemende mate en daarmee de
te betalen prijs voor een eenheid economisch produktief kapitaal. Van deze

politieke factoren is ten aanzien van kennis slechts sprake in zover als
kennis complementair is met kapitaal.  Indien inderdaad kennis de relatief
overvloedige produktiefactor is, dan zal een structuur die een hoog gebruik
maakt van kennis een betere bijdrage leveren aan een evenwichtige beta-
lingsbalans dan een arbeids- of kapitaalintensieve structuur.

Ook de relatie tussen de aktiviteitenkenmerken en de doelstelling van rede-

lijke inkomensverdeling is nauwelijks of niet te analyseren omdat  n een
bruikbare definitie van de term "redelijk" ontbreekt en niet eenduidig is
welk soort inkomensverdeling als relatiegrootheid dient te worden genomen
(29). Als algemene kanttekening bij de doelstelling van redelijke inkomens-
verdeling kan worden gesteld dat de mogelijkheid tot inkomensverdeling in
belangrijke mate wordt bepaald door de hoogte van het ter verdeling aanwe-
zige totale inkomen. Beziet men de aktiviteitenkenmerken in deze context

(27) in een van deze citaten wordt daarnaast als belangrijk en traditioneel

comparatief voordeel genoemd de gunstige ligging van Nederland als in-
ternationaal  transportknooppunt :  de kruispuntpositie van Nederland
(30). Denkend in termen van een keuze tussen de drie genoemde produk-
tiefactoren is het echter waarschijnlijk dat een op langere termijn
optimale exploitatie van deze kruispuntpositie in hoge mate wordt be-
paald door deze keuze : H.W de Jong, 1980, p. 26. Zie ook De Neder-
landse economie in 1980, CPB, 1976, p. 177.

(28) WRR, 1980, p. 34.
(29) Ritzen komt in een zeer gestyleerd model en onder bepaalde vooronder-

stellingen tot de conclusie dat een opleidingsintensieve produktie-
structuur leidt tot een geringe inkomensongelijkheid. Personele en ca-

tegorale inkomensverdeling zijn hier verweven. J.M.M. Ritzen, op.cit.,
p. 225 e.v.
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dan dient te worden geconstateerd dat de besproken geringe potentie tot
groei bij een arbeidsintensieve structuur het te verdienen totale inkomen
negatief zal beinvloeden. Bij een kapitaalintensieve structuur zal dit in
mindere mate het geval zijn. Door de reeds genoemde politieke factoren wor-
den kosten voor kapitaal echter relatief hoog. Deze hogere kapitaalkosten
impl iceren  dat een groter  deel  van het beschikbare totale inkomen dient  te
worden aangewend om een aduquaat rendement op geinvesteerd vennogen te ver-
zekeren. Het voor bijvoorbeeld personele inkomensverdeling resterende deel
van het totale inkomen wordt daardoor lager (30). Bij een kennisintensieve
structuur is, zoals eerder gezien, waarschijnlijk de grootste mogelijkheid
tot groei aanwezig. De hogere kapitaalskosten spelen hier slechts een rol
in zover sprake is van een complementariteit tussen kennis en kapitaal.

De doelstelling stabiel prijsniveau kan worden herschreven als : een zo ge-
ring mogelijke inflatie. Onderscheidt men nu kosteninflatie en vraaginfla-
tie, dan kan worden gesteld dat het optreden van kosteninflatie het minst
waarschijnlijk is indien intensief gebruik gemaakt wordt van die produktie-
factor die relatief overvloedig aanwezig is en dus relatief goedkoop is.
Indien kennis deze relatief overvloedige produktiefactor is, is het aanne-
melijk dat een kennisintensieve structuur minder zal bijdragen tot het ont-
staan van een kosteninflatie dan een arbeids- of kapitaalintensieve struc-
tuur. Een vraaginflatie is een ontwikkeling die met betrekking tot interna-
tionaal verhandelbare goederen nauwelijks relevant is. Bij niet internatio-

naal verhandelbare goederen is een vraaginflatie echter wel denkbaar. Hier
kan worden gesteld dat die industrible structuur die de grootste groeipo-
tentie toont tevens de grootste mogelijkheid tot toename van het aanbod zal
hebben met daaraan gepaard een negatieve invloed op het ontstaan van een
vraaginflatie. Daar een kennisintensieve structuur, zoals besproken, waar-
schijnlijk een grotere potentie tot groei zal tonen dan een arbeids- of ka-
pitaalintensieve structuur is het tevens waarschijnlijk dat deze kennisin-

tensieve structuur de geringste bijdrage zal  leveren aan het ontstaan van
vraaginflatie.

De, eveneens reeds in 1.1. genoemde, selectiviteitsdoeleinden zijn :
- milieubehoud

- verantwoorde ruimtelijk ordening
- zuinig beheer van grondstoffen en energie

- betere kansen voor ontwikkelingslanden.

Met uitzondering wellicht van de laatst genoemde doelstelling, hebben deze

selectiviteitselementen in hoge mate het karakter van nevengeschikte rand-
voorwaarden ten aanzien  van het produktieproces. De doelstell ing van betere
kansen voor ontwikkelingslanden kan op een andere wijze worden bezien.
Evenals bij  de doelstelling van een evenwichtige betalingsbalans speelt
hier namelijk de theorie van de internationale arbeidsverdeling. De ontwik-
kelingslanden krijgen betere kansen indien ieder land zich specialiseert in
produkties die worden gekenmerkt door het gebruik van de relatief overvloe-
dig aanwezige produktiefactor. Daar in minder ontwikkelde landen de factor

(30) zie de theorie van de inkomensmaximering versus de  theorie van de
winstmaximalisatie Th. van de Klundert, R. de Groof, 1974, p. 66 e.v.
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arbeid relatief overvloedig aanwezig is, dienen deze landen zich wel en an-
dere landen zich niet te specialiseren in arbeidsintensieve aktiviteiten.

Met betrekking tot kapitaalintensieve aktiviteiten wijzen de, door politie
-

ke factoren veroorzaakte, toenemende kapitaalkosten in de ontwikkelde lan-

den niet op een mogelijke specialisatie van deze landen in deze aktivitei-

ten. Bovendien vertonen kapitaalintensieve aktiviteiten vaak een complemen
-

tariteit tussen kapitaal en bepaalde soorten arbeid (ploegenwerk) die in d
e

westerse ge¥ndustrialiseerde landen steeds minder beschikbaar zijn. Een
specialisatie van deze westerse landen  in kapitaalintensieve produkties

ligt dan ook niet voor de hand. Ook hier liggen kansen voor ontwikkelings-

landen  waar de betreffende pol itieke factoren minder spelen  en  waar  deze
complementaire arbeid wel beschikbaar is. Daar het aannemelijk is dat de
factor kennis in de westerse geindustrialiseerde landen relatief overvloe-

dig beschikbaar is, zullen de ontwikkelingslanden betere kansen krijgen in-

dien de geindustrial iseerde landen zich special iseren in kennisintensieve
produkties.
Ten aanzien van de overige genoemde randvoorwaarden is er geen theoretische

basis aanwezig waarop een mogelijke relatie tussen de aktiviteitenkenmerken

en het al dan niet voldoen aan deze randvoorwaarden kan worden gebouwd. Wel

wordt in diverse studies een statistisch verband geconstateerd tussen kapi-

taalintensiteit en zowel milieuvervuiling als energieverbruik (31).

Met*betrekking tot ruimtelijk ordening en grondstoffenverbruik zijn derge-

lijke studies niet bekend. Bij de relevantie van een mogelijk verband tus-
sen de aktiviteitenkenmerken en deze randvoorwaarden dienen echter vraagte-

kens te worden geplaatst. De gestelde randvoorwaarden zijn namelijk van re-

latief jonge datum en van de economische aktiviteiten kan niet anders wor-

den verwacht dan dat zij, vanuit hun historische produktiestructuur, een
actief reagerend beleid voeren teneinde mogel ijke strijdigheid  met  deze
randvoorwaarden te verminderen. Het is dus eerder de vermindering van de

strijdigheid dan de strijdigheid zelf die hier als maatstaf zou moeten wor-

den gehanteerd. De aanpassingssnelheid van de diverse economische  aktivi-

teiten nu wordt zeer waarschijnlijk in belangrijke mate bepaald door het
technische en organisatorische  vermogen binnen  deze aktiviteiten, ofwel

door de in de factor arbeid geincorporeerde kennis. Met betrekking tot de

relatie tussen de drie eerst genoemde selectiviteitsdoeleinden en de akti-

viteitenkenmerken lijkt dan ook een positieve relatie tussen deze doelein-

den en een structuur die gekenmerkt wordt door de in de factor arbeid ge-

Tncorporeerde kennis het meest aannemelijk.

Het voorgaande leidt tot de voorzichtige conclusie dat aan de eerste, in

het begin van deze paragaraaf, genoemde voorwaarde lijkt te worden vol-
daan. Ten aanzien van de tweede voorwaarde dient te worden geconstateerd
dat de term kennisintensiteit niet erg duidelijk en expliciet gedefinieerd
is. Een industrieel structuurbeleid gebaseerd op een keuze voor het kenmerk
kennisintensiteit  is  dus  pas  dan real iseerbaar indien  deze  term  meer  con-
creet en hanteerbaar gemaakt kan worden.
In de economische literatuur duikt in toenemende mate het begrip "human ca-
pital"  (H.C. )  op. De rondom dit begrip ontwikkelde theorie8n en de toetsing
daarvan  aan  de real iteit,  1 ijken goede aanknopingspunten te bieden  om  te

(31) WRR, op.cit., p. 33, 34.
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komen tot een meer concreet en hanteerbaar maken van kennisintensiteit. In
de H.C.-theorie namel ijk  zijn de bredere tenn "kunnen"  en de smallere  term
"kennen" sleutelbegrippen.
Ook bij het aktiviteitenkenmerk kennisintensiteit behoren deze termen tot
de sleutelbegrippen. In het volgende wordt nader ingegaan op de H.C.-theo-
rie. Vervolgens wordt getracht de meetbaarheid en dus de hanteerbaarheid
van human capital  als maatstaf voor een  industriepolitiek aan te tonen.
Tenslotte wordt een poging gedaan om kwantitatief na te gaan of er sprakeis van een dusdanig positief verband tussen een dergelijke H.C.-maatstaf
als basis voor een industrieel structuurbeleid en de realisatie van de so-

ciaal-economische doelstellingen, dat daardoor de waarde van de weergegeven
theoretische oordeelsvorming inzake een dergelijk verband kan worden beoor-
deel d.
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2.6. Slotopmerking

In 2.5.2. werd voorzichtig geconcludeerd dat kennisintensiteit bruikbaar is
als basis voor een industrieel structuurbeleid. Twee hiermee verbonden vra-
gen zijn bewust niet in deze studie besproken :
-       verschaft een beleid gericht op bevordering van de kennisintensi-

teit Nederland een betere concurrentiepositie dan andere, verge-
lijkbare landen?

-         is het noodzakelijk om kennisintensiteit te bevorderen door mid-
del van een gericht beleid?

Deze twee vragen zijn buiten deze studie gelaten omdat :

-         de keuze voor het aktiviteitenkenmerk kennisintensiteit niet spe-
ciaal betrekking heeft op Nederland. Deze keuze betreft alle ver-
gelijkbare landen waarbij ieder land, binnen een kennisintensieve

structuur, haar eigen produktspecialisaties zoekt. De nadere toe-
spitsing van deze  studie op  Nederland  is  slechts bedoeld als
voorbeeld.  Indien Nederland echter zou kiezen voor een andere
produktiefactor dan kennis als basis voor een industrieel struc-
tuurbeleid, dan zou zij haar concurrentiekracht ten opzichte van
haar belangrijkste handelspartners zeer waarschijnlijk verliezen.

-         een gericht beleid, in dit geval een industriepolitiek, is gele-
gitimeerd onder verwijzing  naar  de  noodzakelijke  thesisregel-
structuur bij de georidnteerde markteconomie. Hoewel daarmee het
bestaan van een gericht beleid is onderkend, aan de mate waarin
een  industriepolitiek  noodzakelijk  is wordt geen aandacht be-
steed.

Ofschoon buiten het bestek van deze studie, is het toch nuttig om ter com-
pletering van het besprokene in het kort in te gaan op beide genoemde vra-
gen.

Dat Nederland zich zal specialiseren in die produkties die, zowel in Neder-
land als in andere vergelijkbare landen, worden gekenmerkt door de relatief
overvloedige produktiefactor kennis is reeds op voorzichtige wijze gecon-
cludeerd.

De vraag doet zich nu voor of een dergelijke specialisatietendens in Neder-
land gestimuleerd moet worden door een gericht overheidsbeleid. In principe
staan namelijk twee wegen open om de bedoelde specialisatie te realiseren :

-   via de autonome werking van het marktmechanisme ;
-   via een, op de werking van dat marktmechanisme, anticiperend

gericht beleid.

In 2.4.2. is een beeld geschetst van de kwalitatieve discrepanties op de
arbeidsmarkt. Deze discrepanties betekenen dat, bij een gegeven arbeids-
marktaanbod van hoger gekwalificeerden, de vraag naar deze werknemers ach-
terblijft. Het creoren van een evenwicht via de werking van het marktmecha-
nisme heeft tot gevolg dat op korte termijn deze hoger gekwalificeerden in
het arbeidsproces zullen worden ingeschakeld op een niveau waar hun kunnen
en kennen niet volledig tot zijn recht komt of dat er een grote werkloos-
heid voor deze werknemers zal  ontstaan. Beide mogelijkheden zijn aan te
merken als kapitaalvernietiging. Op langere termijn is het niet denkbeeldig
dat het aanbod van hoger gekwalificeerden relatief afneemt door de dalende
beloning voor de factor kennis. Door deze bewegingen aan de vraag- en aan-
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bodzijde van de markt ontstaat een zogenaamd self-adjustment (1) van het

systeem, echter wel tegen hoge kosten : kapitaalvernietiging en een waar-
schijnlijk teruglopende groei van het aanbod van de produktiefactor waarop

de positie binnen de internationale arbeidsverdeling is gebaseerd. Niet al-

leen zal een dergelijke aanpassing via de markt economische kosten met zich

brengen, ook zal de maatschappelijke acceptatie van dit aanpassingsmecha-

nisme gering zijn (2).

Indien nu wordt onderschreven :

- dat ook in een maatschappij die in essentie wordt bepaald door het stel-

sel  van de nomos een zekere thesisregel structuur noodzakel ijk  zal  zijn  ;
- dat in vrijwel  alle westerse ontwikkelde landen een  industriepolitiek

deel uitmaakt van deze thesisregelstructuur ;

- dat richtinggeven aan de industriepolitiek door middel van een industri-
nel structuurbeleid noodzakelijk is,

dan ligt een baseren van dit industrieel structuurbeleid op de produktie-

factor kennis voor de hand. Via een dergelijk, op de werking van het markt-

mechanisme, anticiperend gericht beleid, kan Nederland de hiervoor genoemde

negatieve aanpassingseffecten, althans ten dele, vermijden en een tevens

voorsprong in de tijd nemen ten opzichte van concurrerende landen die wel
uitsluitend via het marktmechanisme een evenwicht trachten te bereiken.

De twee, in het begin genoemde, vragen namelijk de speciale positie van Ne-

derland en de noodzaak tot een gericht beleid, blijken dus niet los van el-
kaar te staan.

De noodzaak  tot een gericht beleid zegt nog· niets over de vorm en de mate
van een dergelijk beleid. Op dit laatste zal  in deze studie evenmin nader

worden ingegaan. Wel kan wordt opgemerkt dat een industrieel  structuurbe-

leid gebaseerd op het aktiviteitenkenmerk kennisintensiteit weliswaar een
gericht beleid is, maar niet een sectorstructuurbeleid (3). Hierdoor wordt

wellicht ondervangen de, door Kolnaar als volgt geschetste problematiek :
"Het   globale mac ro-beleid (zonder een marktruimend prijsmechanisme)   zal    in
theorie minder effectief zijn dan het direct op de problemen toegesneden,

gerichte sectorenbeleid. Anderzijds zal het er ook weer niet zover naast
zijn als een foutief specifiek beleid kan zijn".(4)

Literatuurlijst en bronnenoverzicht

1.     A.  Nentjes  , "The System  Is Not Sel f-Adjusting", Intermediair,  6  febr.
1981.

(1)  A. Nentjes, 1981, p.57.

(2)  hierdoor wordt zeer waarschijnlijk de roep om overheidsingrijpen en
dus om thesisregels sterker.

(3)  zie voetnoot 2 in 2.2.1.
(4)  A.H.J. Kolnaar, 1979, p.215.
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2.   A.H.J. Kolnaar , "Macht en onmacht van een methode". in : Over macht
en wet in het economisch gebeuren, H.E. Stenfert Kroese B.V., Leiden-
Antwerpen 1979.
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In dit Hoofdstuk wordt een poging gedaan het begrip H.C. -intensiteit nader
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te definidren en in verband te brengen met de sociaal-economische doelstel-

lingen in Nederland.
Eerst wordt aandacht besteed aan het ontstaan en de ontwikkeling van de
H.C.- theorie. Na definiaring van het begrip human capital wordt vervolgens
ingegaan op de samenstellende delen van human capital : persoonl ijkheids-
kenmerken en sociale achtergrond, scholing en training, gezondheid en mobi-
liteit. Daar deze elementen, althans gedeeltelijk, samenhangen met de fac-
tor scholing of daarin tot uiting kunnen komen, zal op deze scholingsfactor
dieper worden ingegaan.
Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre het verdedigbaar is om de human capi-
tal per sector te meten met behulp van de loonvoet per sector. In 3.3.
wordt daartoe getracht om, via een bewerking van Nederlands cijfermateri-
aal, aan te tonen dat ook voor Nederland een relatie kan worden vastgesteld
tussen het opleidingsniveau van de werknemers in een sector en de loonvoet
in die sector. Ten slotte worden diverse methoden geintroduceerd om met be-
hulp van de loonvoet per sector een H.C. -indicatie per sector te bereke-
nen.

De gevonden H.C.-indicatie per sector kan, evenals de kapitaalintensiteit
en de arbeidsintensiteit,  in relatie worden gebracht met het al dan niet
bijdragen aan de verwezenlijking van de sociaal-economische doelstellingen
door de betreffende sector. Deze relatering vindt plaats in 3.4.In 3.5. tenslotte wordt gezocht naar een dusdanige vorm voor de H.C.-indi-
catie dat  deze kan worden toegepast in industriepol itieke instrumenten.

3.2. : Het begrip human capital

3.2.1.   : Ontstaan van de H.C.-theorie en definitie van human capital

Geruime tijd heeft er, met name bij economen, een grote huiver bestaan voor
het  hanteren  en het operationeel maken   van het begrip human  capi tal.   Het
volgende citaat is in dit verband illustratief : "once one leaves the terra
firma of material   capi tal and branches  out  into the upper aether of human
capital, there is endless difficulty in finding a resting place"(1).
Ondanks deze huiver kunnen er reeds vanaf het midden van de negentiende
eeuw voorbeelden worden gesignaleerd van erkenning van de waarde van human
capital, zowel in de politiek als in de economische wetenschap. In 1842
zag Chadwick, Secretary to the Poor Law Commission, het bevorderen van ge-
zondheid  als  een  investering  in  human  capital  (2).  In  1930  schreef

Marshall dat menselijke wezens vanuit een abstracte en wiskundige gezichts-
hoek ongetwijfeld een vorm van kapitaal waren. Hij was echter tevens van
mening dat dit concept niet in te passen zou zijn in het marktgebeuren en
dus niet geschikt voor een praktische analyse (3). Ook kwantitatieve ana-

(1) P.T. Bauer, B.C. Yarnley, 1957, p. 129.
(2) E. Chadwick, 1842. Geciteerd door S.J. Mushkin, 1962, p. 150.
(3) A. Marshall, 1930, p. 787-788.

Zie ook   W. L. Miller, 1966 (Overzicht van de behandeling van dit the-
ma in de Engelse economische literatuur vanaf het begin van de negen-
tiende eeuw).
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lyses met betrekking tot human capital zijn al bekend vanaf de negentiende
eeuw. In 1891 berekende Nicholson dat de waarde van de aanwezige human ca-
pital in het United Kingdom vijf maal zo groot moest zijn als de waarde van
het aanwezige fysieke kapitaal (4).

Voortbouwend  op basiselementen  die  o.a.  werden  aangedragen  door  Walsh
(1935), Friedman en Kuznets (1945) en Mincer (1958), waren de grote anima-
toren van de H.C.-theorie Schultz (1959) (5) en Becker (1964) (6). Vooral
na de publicaties van Schultz en Becker heeft de literatuur over dit onder-
werp zich relatief explosief ontwikkeld. De bibliografiin van Blaug over de
stand van de H.C.-theorie (7) bevatten in 1966 : 800 titels, in 1970 :
1.350 titels en in 1976: 2.000 titels.
Het basis-idee van de H.C.-theorie, zoals gehanteerd in vrijwel de gehele
relevante literatuur, is dat mensen op diverse manieren in zichzelf inves-
teren en dat deze investeringen een zeker rendement opleveren.  Al s inves-te-

ringscategoriein worden veelal genoemd : scholing en training , gezondheid,
arbeidsmarktflexibiliteit en arbeidsmarktinformatie. Uitgaande van dit ba-
sisidee wordt investeren in human capital dan als volgt gedefiniierd : het
geheel van aktiviteiten, gericht op de verbetering van het functioneren van
mensen, als produktiefactor als consument, en als persoon (8) hetgeen leidt
tot een zeker rendement. Deze definitie bevat twee wezenlijke elementen en
wel :

-    er wordt uitsluitend gesproken over  investering  in  human capital.
Waar in de literatuur sprake is van andere in mensen geincorporeerde

H.C.-elementen zoals persoonlijkheidskenmerken (doorzettingsvermogen,
intelligentie, motivatie, e.a.)  en  sociale  achtergrond worden  deze
vrijwel  steeds gehanteerd als correctiefactoren bij bijvoorbeeld de
berekening van het rendement op onderwijs (9).

-    er wordt gesproken van  rendement op investeringen in human capital.
Dit rendement kan zowel in de vorm van geld als in andere vormen voor-
komen. In veel publicaties over human capital wordt alleen het in geld
uitgedrukte rendement in beschouwing genomen  waarbij vaak wordt aan-
getekend dat het totale rendement, zowel privaat-economisch als soci-
aal-economisch, dus hoger zal liggen (10).

Daar het de bedoeling van deze studie is om te onderzoeken of het mogelijkis HC-intensiteit te hanteren als richtinggevende maatstaf voor een indus-

(4)  J.S. Nicholson, 1891. Geciteerd door M. Blaug, 1966, p. 7.
(5)  Th.W. Schultz, 1959, 1961, 1962.
(6)  G.S. Becker, 1964.  Second edition 1975.
(7)  M. Blaug, 1976, p. 827.
(8)  Th. W. Schultz, 1961, p. 1.

G.S. Becker, 1975, p. 87.
B. A. Weisbrod, 1962, p. 106.
S. J. Mushkin, 1962, p. 130.
H. Waehrer, 1968, p.25.

(9)  G. Psacharopoulos, 1975, hoofdstuk 3, p. 18-58.
(10) M. Blaug, 1966, p. 7.

P. de Wolff, R. Rui ter, 1968, p. 115.Th.  W.  Schul tz,  ibid,  p.  8.
B. A. Weisbrod, ibid, p. 114-119.
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triepolitiek, ligt het voor de hand niet alleen de via investeringen opge-
bouwde human capital, maar de totale human capital als objekt van studie te
nemen.

Tevens ligt het voor de hand alleen de human capital die van invloed is op
het functioneren van mensen als produktiefactor en de beloning daarvan in
de beschouwing te betrekken.

Al zal, eeker in dit hoofdstuk, regelmatig worden gesproken over investe-
ringen in human capital, onderwerp van studie zal zijn "de totale human ca-
pital, voor zover die wordt gebruikt als produktiefactor". Of anders ge-
zegd, het handelt hier over de produktiefactor human capital bestaande uit
initi6le bekwaamheden en de toevoegingen daaraan door investeringen (11).

3.2.2. :  Samenstellende delen van het begrip human capital

Zoal s reeds in 3.2.1. aangegeven zijn de belangrijkste samenstellende delen
van human capital :

-    persoonlijkheidskenmerken en sociale achtergrond(ini-
tiMe bekwaamheden)

-    scholing en training
-    gezondheid
-    arbeidsmarktflexibiliteit en arbeidsmarktinformatie

(mobiliteit)
Deze samenstellende delen zijn niet van elkaar onafhankelijk :
-    persoonlijkheidskenmerken en sociale achtergrond komen voor een grootdeel tot uiting via het onderwijs (12) ;
- onderwijs beinvloedt bepaalde persoonl ijkheidskenmerken, o.a. gemeten

intelligentie (13) ;
-    gezondheid kan niet geheel los worden gezien van sociale achtergrond

en onderwijs en beinvloedt tevens het onderwijs (14) i
-    arbeidsmarktflexibiliteit en  arbeidsmarktinformatie worden voor een

groot deel bepaald door het gevolgde onderwijs (15).
Ondanks deze onderlinge verwevenheid hebben verschillende auteurs getrachtde  afzonderl ijke samenstellende onderdelen te kwantificeren en hun relevan-tie aan te tonen. Gehanteerde benaderingsmethoden zijn :
-    het bepalen van de investeringen in een HC-element en van de rol van

dat element als produktiefactor;
-   het bepalen van het rendement op investeringen in een HC-element en,worden boinvloed door deze elementen.

(11) Th. W. Schultz, 1962, p. 1.
G.S. Becker,B. R. Chiswick, 1966, p. 359.
OECD-Industry Committee, 1977, p. 11.
F. Th. Juster, 1974, p. 8.

(12) R. Layard ,G. Psacharopoulos, 1974, p. 99.
(13) G.Psacharopoulos, op cit., 1975, p. 54.
(14) G.S. Becker, 1962, p. 28 ; idem, 1975, p. 41.

B. A. Weisbrod, op cit., p. 106.
S.J. Mushkin, op cit.,p. 130.
Th. W. Schultz, 1961, p. 12.

(15) L.A. Sjaastad, 1962, p. 87, 88, 92.
zie ook W.Y.Oi. p. 541, 543, 550-552.
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hiermee verwant, het bepalen van de mate waarin inkomensverschillen
De meetbaarheid en daarmee de mogelijkheid om de relevantie aan te tonen
verschilt sterk per element.
In het vervolg van deze paragraaf zal, in kort bestek, worden ingegaan op
de samenstellende delen van het begrip human capital, hun meetbaarheid en
hun aantoonbare relevantie.

3.2.2.1.   Persoonlijkheidskenmerken en sociale achtergrond

In de elementen persoonlijkheidskenmerken en sociale achtergrond kan, ten-
zij op zeer lange termijn, niet worden geinvesteerd. Pogingen om dit ele-
ment te meten en de relevantie ervan aan te tonen hebben zich daarom be-
perkt tot het bepalen van de mate waarin de initidle bekwaamheden het inko-
men bepalen.
Een van de grote problemen bij de benadering van de persoonlijkheidskenmer-
ken en de sociale achtergrond is de definitie van deze factor en de kwanti-
ficering daarvan op een dusdanige wijze dat alleen de betreffende factor
wordt gemeten zonder de invloed daarop van een andere factor zoals bijvoor-
beeld onderwijs. Schultz (16) noemt de persoonlijkheidskenmerken en sociale
achtergrond "ability". Hij onderscheidt vervolgens de "ability to learn",
de "ability to work", de "ability to consume" en de "ability to cope with
changes in the environment". Het meten van deze abilities heeft tot op he-
den niet veel verder geleid dan hantering van maatstaven als I.Q., klasse-
rang, score in militaire tests, beroep van de vader, familie-inkomen, ge-
boorteplaats, sexe, huidskleur. Het is duidelijk dat een aantal van deze
maatstaven niet geheel  los kunnen worden gezien, zowel van elkaar als van
bijvoorbeeld het genoten onderwijs.
Psacharopoulos (17) geeft een literatuuroverzicht over de mate waarin de
variantie van inkomens wordt bepaald door onderwijs, gecorrigeerd voor di-
verse initiile bekwaamheden (ability). Hij analyseert 12 studies, waarin de
verklaring van de variantie van inkomens uit de, in de regressievergelij-
kingen in deze studies, opgenomen variabelen, sterk vari ert namelijk van
8% tot 69%, met een gemiddelde van 35% (18). Zijn algemene conclusie is dat

de invloed van initiale bekwaamheid op de variantie van inkomens relatief
klein  is. Een vergel ijkbare uitkomst  is te vinden  in  de,  door Wol ff en  van
Slijpe  uitgevoerde,  analyse  van  de zogenaamde  Zweedse  Husen-steekproef
(19): "Gebleken is dat iets minder dan 50% van de variantie der inkomens
uit intelligentie, sociale herkomst en genoten opleiding verklaard kan wor-
den. Voor het welverklaarde gedeelte hield 66,4% verband met onderwijs,
13,7% met de intelligentie en 19,4% met de herkomst."
Uit dit korte overzicht van studies betreffende het element persoonlijk-
heidskenmerken en sociale achtergrond blijkt dat de meetbaarheid van dit
element niet groot   is. De relevantie van persoonl ijkheidskenmerken   en
sociale achtergrond is, gezien deze geringe meetbaarheid moeilijk vast te
stellen. Deze relevantie lijkt echter, waar het handelt over meetbare
factoren als inkomensbepalende elementen, gering. De initiile bekwaamheden

(16) Th. W. Schultz, 1974.
(17) G. Psacharopoulos, op.cit., p. 18-58.
(18) G. Psacharopoulos, ibid, p. 92.
(19) P. de Wolff, A.R.D. van Slijpe, 1974, p. 367.



-64-

zijn echter verweven met de andere samenstellende delen van human capital.Het belang van dit element kan dan ook niet los worden gezien van het be-
lang van deze andere elementen.

3.2.2.2.   Scholing en training

Het meest bestudeerde onderwerp met betrekking tot human capital  is het
element scholing en training. Aan dit element zal daarom meer aandacht wor-den  besteed  dan  aan de andere samenstellende delen van human capital.  Indit korte bestek  is het echter niet doenl ijk de literatuur  over dit onder-
werp,  zel fs maar globaal, te beschrijven. Vol staan wordt  met  het in grote
lijnen aangeven van de bestudeerde onderwerpen en de getrokken conclusies,althans voor zover deze in verband staan met de meetbaarheid en de relevan-
tie zoals aangegeven aan het begin van deze paragraaf.
Tot de onderwerpen van studie behoren zowel de kwantificering van de inves-
teringen in onderwijs (flow-benadering) als de kwantificering van het tota-
le in onderwijs geinvesteerde vermogen (stock-benadering). Hierbij wordtgeconstateerd dat opleiding bestaat uit twee componenten t.w. formele scho-
ling en training in de werkpraktijk. Voor de lagere scholingsniveau's wordt
een zekere mate van substitutie tussen beide berekend en voor de hogere
scholingsniveau's een zekere mate van complementariteit. Uitgaande van een
gelijk rendement op formele opleiding en training berekent Mincer (20) de
volgende cijfers voor de Verenigde Staten :

Tabel 1 : Aggregate annual investment in training at school and on the job
(U.S.A-males 1939, 1949, 1958 in mld. 1954-dollars).

1939 1949 1958

school  job  total  school job total school  job total

college education    2,1    1,9   4,0    4,3   4,7  9,0    8,1   8,1  16,2
high school 3,5    2,7   6,2    3,8   4,2  8,0    7,8   3,5  11,3education
elementary 1,9    1,1   2,8    2,4   1,0  3,4    4,2   0,9   5,1education

7,3 5,7 13,0 10,5 9,9 20,4 20,1 12,5  32,6

Een moeilijk te schatten factor bij de berekening van de investeringen in

(20) J.Mincer, 1962, p. 57. Voor commentaar op de gehanteerde berekenings-
methode: Y.Ben-Porath 1970, p. 138.
Dat berekeningen van de investeringen in opleiding niet steeds tot de-
zelfde resultaten hebben geleid wordt geillustreerd door het feit datMincer de investeringen in formele opleiding en in training berekent
op 35,1 mld.  (1958 in lopende prijzen)  (21) en Schultz op 40,5 mld.(1957 in 1956 dollars) (22).(21) J. Mincer, ibid., p. 65.

(22) Th. W. Schultz, 1962, p. 6
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opleiding en training blijkt de kostenfactor "gemist inkomen tijdens de op-
leidingsperiode".Schultz (23) schat dit gemiste inkomen op 25% van de tota-

le opleidingskosten in 1900 en op 40% in 1956.
Ondanks de gebleken problemen bij het berekenen van de investeringen in op-
leiding en training, zijn ook pogingen gedaan om, aan de hand van de bere-

kende investeringen, schattingen te maken van het in opleiding en training
geinvesteerde vermogen. Vergelijking van deze schattingen met schattingen
van het kapitaal geTnvesteerd in vaste aktiva en voorraden geeft een indruk
van het relatieve belang van opleiding en training. Schultz (24) geeft de
volgende cijfers voor de Verenigde Staten (25):

Tabel 2 : Estimates of various stocks of capital  and annual  rates of in-
crease, 1929 - 1957 in U.S.A. (mld.-1956-dollars).

1929 1957 yearly increase

reproducible tangible wealth 727 1.270 2,01%
(structures,equipment, inventories)
education capital in the polulation 317 848 3,57%
education capital in the labor force 173 545 4,09%
on the job training in the labor 136(1939) 347 5,36%
force (males)

Een ander onderwerp van studie is geweest de invloed van de factor onder-
wijs op de economische groei. Belangrijke auteurs over dit onderwerp zijn
Denison en Griliches.
Dension (26) heeft berekend hoeveel percent van de groei van het nationaal
inkomen in een aantal  geografische gebieden kan worden toegeschreven aan
mutaties in o.a. de factoren onderwijs, vaste activa bedrijven en de resi-
du-factor (27). Zijn resultaten zijn samengevat in Tabel 3.

(23) Th. W. Schultz, 1961, p. 11.
Zie ook G. Psacharopoulos, 1973.

(24) Th. W. Schultz, 1962, p. 6.

(25) Deze  schattingen werden,  met  instemming, geci teerd door anderen  :
P.B. Kenen, 1965, p. 441.(de cijfers betreffende de yearly increase
lijken overigens niet correct . Zij moeten zijn : 2,01%, 3.58%, 4,18%
en 5,34%).

(26) E.F. Denison, 1962.
E.F. Denison, 1967.
E.F. Denison, 1974.

(27) de residu-factor is dat deel  van de groei  van het nationaal  inkomen
dat niet kan worden verklaard uit de mutaties van de produktiefactoren
arbeid en kapitaal.  In zijn studie van 1979 heeft Denison, voor de
Verenigde Staten en voor de jaren 1973-1976, geen residu-factor meer
gevonden : E.F. Denison, 1979. Stone komt echter in zijn bespreking
van deze studie tot de conclusie dat zeer waarschijnlijk bepaalde on-
derdelen van de residu-factor, zoals nieuwe kennis, ook in deze     peri-

ode een constante en positieve bijdrage aan de groei van het nationaal
inkomen hebben geleverd. Het wegvallen van de residu-factor wordt dan
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Tabel 3 :  Percentuele invloed op de groei van het nationaal inkomen 1950-
1962.

V.S. N.W.-Europa Nederland

onderwijs 14,5% 4,9% 5,3%
vaste activa bedrijven 12,8% 13,6% 14,6%
residu-factor 42,0% 64,0% 57,7%

Griliches (28) komt tot de conclusie dat ongeveer 1/3 van de residu-factor
van de Cobb-Douglas produktiefunctie wordt verklaard door de via onderwijs
verbeterde kwaliteit van de produktiefactoren. Toegepast op de berekeningen
van Denison betekent dit dat onderwijs een groot deel van de groeivoet vanhet nationaal inkomen bepaal t  (29).
Niet alleen de di recte relatie tussen human capital en groei is object van
onderzoek geweest, ook meer indirecte relaties zijn onderzocht.
Door diverse auteurs werd een verband geconstateerd tussen opleiding en
specialisatie in de internationale handel. Men komt vrijwel unaniem tot de
conclusie dat er voor de onderzochte landen (Verenigde Staten en W-Duits-
land) een significante positieve relatie bestaat tussen opleiding per sec-tor en de bijdrage  van die sector aan de betal ingsbalans. Een overzicht van
de literatuur over dit onderwerp is te vinden bij Kenen (32).Uitgangspunt
van het onderzoek op dit terrein is de,  door Leontief (33) geconstateer-
de, paradox dat de Verenigde Staten met hun  overvloedig aanwezige fysieke
kapitaal niet beantwoorden aan het Heckscher- Ohlin Theorema (een land spe-
ciali seert zich in produkties die worden gekenmerkt door het gebruik van de
relatief overvloedig aanwezige produktiefactor) door met name arbeidsin-
tensieve produkten te exporteren. Door de human capital te meten met behulp

(vervolg 27)

veroorzaakt door factoren als persoonlijke motivatie van de werkne-
mers, overheids- en vakbondsregelingen die een efficiante inschakeling
van de produktiefactoren belemmeren en veranderingen in de samenle-
vingsopvatting : R. Stone, 1980.

(28) Z. Griliches, 1970, p. 79.
(29) Ook in Nederland zijn studies verricht naar de rol van human capital

en in het bijzonder van opleiding in het produktieproces. Deze studies
waren echter meer gericht op de afstemming van vraag en aanbod vanopleiding  (30)  of  op de inkomensverdel ing ten gevolge  an de factor
opleiding  (31) dan op de bijdrage van opleiding aan de economische
groei.Deze studies zijn hier minder relevant.

(30) J.H.M. Kok, F. 8. Lempers, 1977.
(31) J.M.M. Ritzen, 1977.
(32) P.B. Kenen, 1970, p. 196-202.

Zie ook: C. Freeman. 1965, p. 51.
D.B. Keesing, 1968, p. 193.
Th. Peeters, 1974, p. 100.

(33) W.W. Leontief, 1953.
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van de loonverschillen tussen zes beroepsgroepen toonde Kenen (34) aan dat
deze Leontief-paradox verdwijnt bij een rendement op human capital van 9%.
Waehrer  (35)  komt tot dezel fde uitkomst, waarbij  zij de human capital  niet
alleen meet met behulp van de, ook door Kenen gehanteerde, "occupational

index" maar tevens met behulp van een "educational index" (the median years
of formal schooling completed by employes in each industry weighted by the
sex composition of the industry).
Niet alleen voor de Verenigde Staten, maar ook voor andere landen, zowel
ontwikkelde  al s zich ontwikkelende,  is  de  rol van human capital  op  de  in-
ternationale comparatieve positie bestudeerd (36).  De gemeenschappelijke
conclusie van deze onderzoeken is te typeren met een citaat van Keesing :
"de relatieve schaarste aan human capital kan in belangrijke mate volstaan
om het patroon van de internationale handelsstromen in produkten te verkla-
ren" (37).
De conclusie uit het voorgaande is dat het element scholing en training een
belangrijke produktiefactor is.
Naast onderzoek naar de omvang van de investeringen in onderwijs en naar de
invloed van onderwijs op de economische groei, is een van de meest bestu-
deerde onderwerpen het private en/of sociaal-economische rendement op in-
vesteringen in onderwijs. De literatuur over dit onderwerp betreft vrijwel
geheel het in inkomen tot uiting komende rendement op onderwijs. Een indruk
van de soorten rendement op onderwijs, waarvan het in inkomen tot uiting
komende slechts een onderdeel is, kan worden verkregen uit de volgende,
door Weisbrod gegeven opsomming :
-   persoonlijk rendement via de markt

-   financieel : inkomensverschillen.
-   financiale optie : door opleiding wordt de mogelijkheid ge-

schapen voor verdere opleiding.
-   "opportunity"-optie : door opleiding ontstaat een betere

werkgelegenheidskeuze.
-   "hedging"-optie : door opleiding is men weerbaarder tegen

de gevolgen van technologische verandering.
-   persoonlijk rendement, niet via de markt

-  door opleiding kan men zich als mens beter ontplooien.
-   niet persoonlijk rendement

-  invloed van de opleiding op de kansen van toekomstige kin-
deren.

-  invloed via de opleiding op de leefomgeving.
-  invloed via de opleiding op mede-werknemers en werkgevers.

(34) P.B. Kenen, 1965, p. 458.
(35) H. Waehrer, op. cit., p. 25.

D. B. Keesing, 1968, p.15.
(36) D. B. Keesing, 1965, p . 291.

D. B Keesing, 1966, p. 257.
H.B. Lary, 1968, tabellen op p. 161-187.
K.W. Roskamp en G.Mc. Meekin, 1968, p. 158.
D. B. Keesing, 1968, p. 15.
D. B. Keesing, 1971, p. 451.
Th. Peeters, 1971, p. 72-75.

(37) D. B. Keesing, 1965, p. 287.
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-  invloed van de opleiding op de maatschappijstructuur (oplei-
ding creiert o.a. een middenklasse in de maatschappij die op

haar beurt weer bepalend is voor de sociaal-politieke rust in
en ontwikkeling van die maatschappij).(38)

Uit deze opsomming kan worden geconcludeerd dat een berekening van het ren-
dement op onderwijs op basis van inkomensverschillen alleen leidt tot een
onderschatting van zowel het privaat-economische rendement (na belasting)
als van het sociaal-economische rendement (voor belasting). Bij gebrek aan
mogelijkheden de andere soorten rendement te kwantificeren heeft het onder-
zoek  zich  tot op heden geconcentreerd  op de bepal ing  van het onderwijsren-
dement via de relatie onderwijs-inkomen. Een gedetailleerd overzicht van de
diverse onderwijsrendementsbenaderingen kan worden gevonden bij Psacharo-
poulos (39).  Uitgangspunt van  het onderzoek  is in het algemeen de mate
waarin de gemaakte onderwijskosten de inkomensverschillen bepalen. Vragen
die de diverse auteurs hebben opgeworpen zijn : Hoe wordt de hoeveelheid
genoten onderwijs bepaald ? (alleen schooljaren of ook schoolkwaliteit ;
alleen formele scholing of ook training). Wat zijn de onderwijskosten ?
(alleen schoolkosten of ook het gederfde inkomen ; indien ook het gederfde
inkomen wordt ingecalculeerd, hoe groot is dat dan). In welke mate zijn de
inkomensverschillen die worden gemeten relevant ? (welke rol spelen bepaal-
de inkomensbestanddelen, zoals "fringe benefits" ; welke rol spelen monopo-
lie inkomens ; in hoeverre worden inkomensverschillen bepaald door persoon-
lijkheidskenmerken en sociale achtergrond). Is opleiding bepalend voor de
produktiviteit en dus voor het inkomen of is opleiding slechts te beschou-

wen als een selectiemechanisme ? (de zogenaamde screening-hypothese). Ge-
zien deze vragen moeten de resultaten van de uitgevoerde studies eerder
worden gezien als een illustratie en een indicatie van het rendement op on-
derwijs dan als een uitkomst van betrouwbare berekeningen. Deze constate-
ring wordt nog versterkt door het feit dat de diverse onderzoeken zijn ge-
baseerd op zeer verschillend statistisch materiaal dat niet in alle geval-
len representatief of betrouwbaar genoemd kan worden. De meeste studies
hebben betrekking op de Verenigde Staten en U.K. en concluderen tot een
privaat-economisch rendement op onderwijs van 5-15%, met een gemiddelde
van  9%  (40).  Het  sociaal-economisch  rendement  wordt  dan  lager  geschat
(41). De resultaten voor de Verenigde Staten wijken niet in betekenende
mate  af van  de,  door  de  Wol ff en Ruiter, voor Nederland berekende percenta-
ges. Deze auteurs berekenen een privaat-economisch rendement voor werkne-
mers in de particuliere sector dat, afhankelijk van het opleidingsniveau,
varieert tussen 8,4% en 12,3%. Als sociaal-economisch rendement berekenen

(38) B. A. Weisbrod, op.cit. , p. 108-120.
zie ook Th.W. Schultz, 1966, p. 8.

G. S. Becker, 1962, p. 3.
G. S. Becker, 1975, p. 5, 46, 195.
OECD, Public expenditure and education, 1976, p. 34 e.v.
J. C. Hause, 1974, p. 125.
T. Finnegan, 1962, p. 454.

(39) G. Psacharopoulos, 1973.
(40) M. Blaug, 1976, p. 842.
(41) G. Psacharopoulos, 1975, p. 171.
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zij percentages die varioren tussen 5,2% en 7% (42). In het licht van deze

berekende percentages kan, met enige voorzichtigheid, worden gesteld dat
het  rendement op onderwijs  van  een  zel fde  orde van grootte  is  al s  het  ren-
dement op fysiek kapitaal, zelfs indien men de niet in geld waardeerbare
soorten onderwijsopbrengst buiten beschouwing laat.
Daar de studies naar het onderwijsrendement betrekking hebben op verschil-
lende perioden is het mogelijk een indruk te verkrijgen van de ontwikkeling
van dit rendement in de tijd. Dit in het licht van de relatief grote toena-
me van het onderwijsaanbod in de laatste decennia. Door verschillende au-
teurs wordt geconstateerd dat, ondanks de sterke stijging van het onder-
wijsaanbod, de, overigens op relatief brede opleidingscategoridn betrekking
hebbende, rendementspercentages constant blijven. Hun conclusie is dat de
vraag naar onderwijs als produktiefactor even sterk gestegen is als het
aanbod van die factor.  Als oorzaken van deze vraagstijging noemt Griliches
(43) :

-  goederen die hoogwaardige arbeid vergen kunnen zeer wel  een hoge
inkomenselasticiteit hebben ;

-  technische vooruitgang kan zeer wel  een grotere vraag naar ge-
schoolde arbeid en een geringere vraag naar ongeschoolde arbeid
oproepen ;

-  de toegenomen kapitaalintensiteit kan zeer wel meer complementair
zijn met geschoolde dan met ongeschoolde arbeid.

Welch (44) noemt als oorzaken :
-  de meest scholingsintensieve industrie5n groeiden het snelst ;
-  de produktiviteit van opleiding is waarschijnlijk positief verbon-

den met het bestaande verschil  tussen beschikbare technologie en
gebruikte technologie ;

-  de toegenomen kwaliteit van de scholing betekent wellicht een da-

lend rendementspercentage per, kwalitatief gelijke, eenheid scho-
ling.

Ofschoon onderdeel  van  de  studies  naar het onderwijsrendement is enige
aparte aandacht gerechtvaardigd voor het onderzoek naar de mate waarin de
variantie van inkomens wordt bepaald door onderwijs. Dit om te kunnen ver-
gelijken de mate waarin deze variantie van inkomens wordt bepaald door res-
pectievel ijk het onderwijs  en de persoonl ijkheidskenmerken en sociale  ach-
tergrond. Bij de bespreking van deze laatste elementen is reeds geconclu-
deerd dat slechts een gering gedeelte van de variantie van inkomens kan
worden verklaard door de factor persoonlijkheidskenmerken en sociale ach-
tergrond. In zijn reeds eerder genoemde onderzoek komt Psacharopoulos (45)
tot de conclusie dat van de, door de in de regressievergelijkingen opgeno-

men variabelen verklaarde, variantie van inkomens gemiddeld 77% wordt ver-
klaard uit onderwijs. De Wolff en van Slijpe (46) komen in hun analyse van
de Zweedse Husdn-steekproef tot een percentage van 66,4%. Van dit gedeelte

van de variantie van inkomens wordt dus blijkbaar een relatief groot deel

(42)  P.  de Wol ff, R. Ruiter,  1968, p. 134-135.
(43) Z. Griliches, 1970, p. 104.
(44) F. Welch, 1970, p.36.
(45) G. Psacharopoulos, 1975, p. 18-58.
(46) P. de Wolff, A.R.D. van Slijpe, op cit., p. 367.
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verklaard door onderwijs en een relatief klein deel door persoonlijkheids-
kenmerken en sociale achtergrond.
Uit deze samenvatting van studies naar de meetbaarheid en de invloed van
het element onderwijs blijkt dat :
De meetbaarheid van dit element groter is  dan van persoonl ijkheidskenmerken
en sociale achtergrond. De relevantie van het element onderwijs lijkt daar-
naast groot, zowel met betrekking tot de kwantiteit van de betreffende in-
vehteringen, als met betrekking tot de rol als produktiefactor, als ten-
Slotte met betrekking tot het rendement op investeringen. Onderwijs is ech-

ter verweven met de andere samenstellende delen van human capital. Het be-
lang van dit element kan dan ook niet los worden gezien van het belang van
deze andere elementen.

3.2.2.3.   Gezondheid

Zoals gesteld wordt gezondheid vaak genoemd als een van de samenstellende
delen van het begrip human capital. (47) Een duidelijke kwantificering van
dit element in termen van investering en rendement is echter niet bekend.
Ook inzake de verklaring van de variantie van inkomens door gezondheid is
geen onderzoek bekend. Deze afwezigheid van nadere kwantificering is ver-
klaarbaar in het licht van de problemen waarmee pogingen tot een dergelijke
kwantificering geconfronteerd worden :
-   wat dient men te verstaan onder uitgaven voor gezondheid ? Zijn dit

alleen de uitgaven voor fysieke gezondheid of moeten ook uitgaven ten
behoeve van mentale gezondheid worden meegeteld ?  Moeten voorts al-
leen directe gezondheidsuitgaven in de beschouwing worden betrokken,
of moet ook rekening worden gehouden met, althans een deel  van, de
uitgaven voor huisvesting, kleding, voeding, recreatie, e.a. ? (48).

-      welk  deel  van de uitgaven voor gezondheid kan worden gezien  al s  een
investering en welk deel  heeft een consumptief karakter ? (49). Kan
men het investeringsgedeel te van deze uitgaven beschouwen als een con-
stante voor alle landen of is het investeringsgedeelte voor de ver-
schillende landen anders van grootte en samenenstelling (in ontwikke-
lingslanden zou men bijvoorbeeld een deel van de uitgaven voor voeding
kunnen kenschetsen als een investeringsaktiviteit) ?

-      als  het al mogel ijk  zou  zijn  om het investeringsgedeelte  van  de    uit-
gaven voor gezondheid te  isoleren,  hoe kan worden gemeten in welke

mate de verschillende individuen of groepen individuen hebben ge¥nves-
teerd  in hun gezondheid ofwel via persoonl ijke investeringen, ofwel
via het gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen ?

-       al s  het al mogel ijk  zou zijn adequate maatstaven te ontwikkelen  om  te
bepalen hoeveel men heeft ge¥nvesteerd in gezondheid dan stuit men op
het probleem in welke mate speciaal deze investeringen het inkomen be-
palen. De investeringen in gezondheid zijn namelijk verweven met ande-
re samenstellende delen van het begrip human capital, zoals sociale

(47) Th. W. Schultz, 1961, p. 1.
M. Blaug, 1976, p. 829.

(48) S.J. Mushkin, op cit., p. 130.
(49) Th. W. Schultz, 1961, p.1,5.8.

G.S. Becker, 1975, p.41.
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achtergrond en onderwijs.(50).
Deze vele problemen leiden tot de conclusie dat de meetbaarheid van het
element gezondheid gering is . De relevantie van gezondheid is, gezien de
geringe meetbaarheid, moeilijk vast te stellen (51).
Ook gezondheid is echter verweven met de andere samenstellende delen van
human capital. Het belang van dit element, kan dit dan ook niet los worden
gezien van het belang van deze andere elementen.

3.2.2.4.   Arbeidsmarktflexibiliteit en arbeidsmarktinformatie (mobiliteit)

Ook mobiliteit wordt genoemd als een van de samenstellende delen van het
begrip human capital. Ten aanzien van dit element kan onderscheid gemaakt
worden tussen mobiliteit zelf, zowel geografisch als qua beroep, en de in-

formatie die aan deze mobiliteit ten grondslag ligt.
De informatie met betrekking tot de arbeidsmarkt is zowel aanwezig bij de
werknemer als bij de werkgever. Bij beide is deze informatie een vorm van
kapitaal, dat wordt verkregen via kosten van onderzoek met als oogmerk een
zeker rendement. Dat het uitermate moeilijk is deze investeringen in infor-
matie te kwantificeren, behoeft geen betoog. Stigler (52) schatte in 1962
de voorraad informatiekapitaal  van werknemers en werkgevers samen in de
Verenigde Staten op $ 100 mld..  Hij tekende hierbij aan dat het sociale
rendement van dit kapitaal groter zal zijn dan het persoonlijke rendement
daar ook werknemers en werkgevers die niet aan deze kapitaalaccumulatie
deelnemen,  ervan profiteren door het ontstaan van een bepaalde arbeids-
markt- en loonstructuur.
Is het kwantificeren van investeringen in en het rendement op arbeidsmarkt-
informatie reeds moeilijk, voor mobiliteit zelf is dit vrijwel onmogelijk.
De investeringen in deze mobiliteit bestaan namelijk voor een zeer groot
deel  uit  niet  kwantificeerbare  elementen  zoals  psychische  aanpassingen
(53). Ook het rendement op deze investeringen is slecht kwantificeerbaar
gezien het grote aantal, wel  in geld uitdrukbare maar niet persoonlijke,
rendementsoorten dat zou moeten worden meegeteld (o.a. de invloed op de
inkomenskansen voor de kinderen van de investeerder die later op de ar-
beidsmarkt komen) (54).

Tenslotte moet worden geconstateerd dat, waar er bij het opbouwen van een
informatiekapitaal reeds een grote samenhang zal bestaan met de factor on-
derwijs, dit bij mobiliteit zelf niet minder het geval zal zijn.  Tenzij er

(50) G.S. Becker, 1962, p. 28.
G.S. Becker, ibid., p. 41.
B.A. Weisbrod, op cit., p. 106.
S.J. Mushkin, ibid., p. 130.
Th. W. Schultz, ibid., p. 12.

(51) voor een intuitief oordeel over de relevantie van, althans een deel
van, de factor gezondheid in met name de ontwikkelde landen, zie Nota
inzake groei en structuur van onze economie, 1966, p.34.

(52) G.J. Stigler, 1962, p. 104.
(53) L.A. Sjaastad, op cit., p. 93.
(54) L.A. Sjaastad, ibid, p. 91.
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puur regionale inkomensverschillen per beroepsgroep bestaan, zal fysieke
mobiliteit slechts ge@ffectueerd kunnen worden door bijkomende investering-
en in onderwijs (zowel formele scholing als training) (55). Ook kan mobili-

teit waarschijlijk niet los worden gezien van het element persoonlijkheids-
kenmerken en sociale achtergrond.
Gezien de kwantificeringsproblemen is het niet verwonderlijk dat vrijwel
geen pogingen zijn gedaan om arbeidsmarktflexibiliteit en arbeidsmarktin-
formatie in termen van investering en rendement nader te preciseren.Dat in-

vesteringen in mobil iteit echter een relatief hoog rendement kunnen hebben
zou wellicht kunnen blijken uit het volgende voorbeeld (56)  : vrouwelijke
werknemers hebben niet alleen vaak een korter en minder continu arbeidsle-
ven ; zij zijn door hun lokale gebondenheid tevens vaak minder mobiel. De
inkomensverschillen tussen vrouwen in de diverse beroepsgroepen in de Ver-
enigde Staten blijken groter te zijn dan tussen mannen.
Uit deze korte bespreking van het element mobiliteit blijkt dat de meet-
baarheid van dit element gering is. De relevantie is dan ook moeilijk vast
te stellen. Ook mobiliteit tenslotte is echter verweven met de andere sa-
menstellende delen van human capital. Het eventuele belang van dit element
kan dan ook niet los worden gezien van het belang van deze andere samen-
stellende delen.

3.2.2.5.   Slotopmerking

In deze paragraaf is in kort bestek ingegaan op enkele samenstellende delen
van het begrip human capital. De opgenomen literatuurverwijzingen kunnen de
indruk wekken dat aandacht voor de H.C.-benadering slechts heeft bestaan in
de Angelsaksische landen. De volgende twee citaten illustreren het tegen-
deel :

-   "In werkelijkheid is de factor arbeid heterogeen. Mensen verschillen
qua human capital, gedeeltelijk toe te schrijven aan over-erving of
cultureel bepaald, gedeel tel i jk veroorzaakt  door het produktieproces
(experience) maar eveneens voor een deel toe te schrijven aan het on-
derwijssysteem". (57)
(de in dit citaat opgenomen Nederlandse vertaling is voor rekening en
verantwoording van de schrijver van deze studie).

-  "De kwaliteit en daarmee de produktiviteit van de arbeidskrachten
blijkt in belangrijke mate te kunnen worden verhoogd door diverse vor-
men van investeringen in mensen (De betrokken voorzieningen zijn ove-
rigens in sterke mate door niet-economische motieven geinspireerd). In

dit verband is bijvoorbeeld te denken aan de gezondheidszorg. Behalve
tot vermindering van de sterftecijfers dragen de medische voorziening-
en uiteraard bij tot beperking van het aantal arbeidsongeschikten als-
mede tot een betere fysieke conditie bij de beroepsbevolking. Gezien
het hoge peil van gezondheidszorg, dat thans is bereikt, zullen verde-
re verbeteringen op dit terrein  in ons land intussen minder spec-

(55) L.A. Sjaastad, ibid., p. 87, 88, 92.
W.Y.Oi, op cit., p. 541, 543, 550-552.

(56) G.J. Stigler, 1962, p. 99, 101.
Zie ook : V.R. Fuchs, 1967, p. 6.

(57) J.M.M. Ritzen, op. cit., p.2.
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taculaire resultaten opleveren, dan bijvoorbeeld in de ontwikkelings-
landen nog kunnen worden behaald.  De kwaliteit van de arbeidskrachten
wordt behalve door hun fysieke conditie mede bepaald door de mate van
sociaal welzijn.  Daarin ligt de produktieve betekenis van een beleid,
dat gericht is op sociaal welzijn. De opleiding, vorming en scholing,
welke hiervoor reeds in verband met de dynamiek van de arbeidsmarkt
ter sprake kwam, is thans de belangrijkste vorm van investeringen in
mensen. Daarbij gaat het niet alleen om het onderwijs in engere zin
dat, voor wat het beroepsonderwijs betreft, een voorbereiding geeft
voor het beroep doch ook om de vakopleiding daarna ....." (58).

3.2.3.   Meetbaarheid van human capital

In 3.2.2. is geconstateerd dat human capital bestaat uit de initiole be-
kwaamheden en toevoegingen daaraan door investeringen in scholing en trai-
ning,gezondheid en mobiliteit. Eveneens is geconstateerd dat de verschil-
lende elementen elkaar veeleer onderling be¥nvloeden dan dat zij kunnen
worden gezien als los van elkaar staande factoren.
Bij de bespreking van persoonlijkheidskenmerken en sociale achtergrond is
geconcludeerd dat de meetbaarheid van dit element niet groot is. Tevens is
er op gewezen dat dit element vrijwel steeds naar voren komt als een factor
die wordt bestudeerd in samenhang met de invloed van onderwijs op inkomen.
De zogenaamde screening-hypothese die o.a. wordt verdedigd door Taubman,
Wales (59) stel t zel fs  dat  de vaak gemeten invloed van onderwijs op inkomen
niet wordt veroorzaakt doordat onderwijs de produktiviteit verhoogt, maar
doordat onderwijs dient als een selectiemechanisme voor de persoonlijk-
heidskenmerken en sociale achtergrond. Niet het onderwijs beinvloedt dus
het inkomen, maar de achterliggende persoonlijkheidskenmerken en sociale
achtergrond zijn bepalend. Een meer genuanceerde benadering van de scree-

ning-hypothese is te vinden bij Layard, Psacharopoulos (60) evenals bij
Valkenburg, Vissers (61). Zij stellen dat werkgevers selecteren op basis
van groepskenmerken en dat moeilijk meetbare algemene kwalificaties als
persoonlijkheidskenmerken en sociale achtergrond, niet rechtstreeks worden
gemeten, maar indirekt  via het groepskenmerk opleiding. Fdgerl ind  stel t  in
dit verband :"The resources that the  individual  has  access  to  in early
childhood,  such as  family resources and cognitive assets, are converted
into marketable assets chiefly through the formal education system" (62).
Onderschrijving van deze genuanceerde benadering van de screening hypothese
betekent dat het onderwijsniveau gezien kan worden als meetlat voor zowel
de toevoegingen door het onderwijs aan de initi6le bekwaamheden als voor
die initiale bekwaamheden zelf.
Ook bij de bespreking van gezondheid is gewezen op de geringe meetbaarheid
van dit element. Hier werd tevens gesteld dat het element gezondheid ver-

(58) nota inzake groei en structuur van onze economie op.cit., p.34.
(59) P. Taubman, T. Wales, 1974.

Zie ook P. Taubman, T. Wales, 1974, p.101.
(60) R. Layard, G. Psacharopoulos, op.cit.
(61) F.C. Valkenburg, A.M.C. Vissers, 1978, p. 17.
(62) I. Fdgerlind, 1975, p.78.
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bonden is met de andere samenstellende delen van human capital.
Ten aanzien van mobiliteit is eveneens gewezen op de geringe meetbaarheid
en de verbondenheid met de andere samenstellende delen van human capital.
De geringe meetbaarheid maakt het noodzakel ijk  om  af  te  zien  van  deze  twee
laatste elementen bij het meten van human capital. Gezien de verbondenheid
van gezondheid en mobiliteit met de andere samenstellende delen van human
capital is het echter waarschijnlijk dat de eventuele relevantie van bei-
den, althans gedeeltelijk, tot uiting komt via het meten van de initible
bekwaamheden en van onderwijs.  Daar onderwijs kan worden beschouwd als
meetlat voor zowel de initijile bekwaamheden als het onderwijs zelf, zal in
het nu volgende worden uitgegaan van de vooronderstelling dat human capital
gemeten kan worden via het element onderwijs.

De bedoeling van deze studie is te onderzoeken of het mogelijk is human ca-
pital te hanteren als richtinggevende maatstaf voor een industriepolitiek.
Het ligt daarom voor de hand allereerst te onderzoeken hoeveel human capi-
tal wordt gebruikt door de objekten waarop een industriepolitiek zich richt
namelijk de ondernemingen en de sectoren. Statistisch materiaal per onder-
neming is niet beschikbaar. Het onderzoek moet zich daarom beperken tot de
hoeveelheid human capital, gemeten via het element onderwijs, die wordt ge-
bruikt door de diverse sectoren.
In principe kunnen nu twee benaderingswijzen worden gevolgd :-    het meten van de hoeveelheid onderwijs van de werknemers per sector ;
-    het meten van het in geld uitdrukbare rendement op de hoeveelheid on-

derwijs per werknemer per sector, ofwel de loonvoet.
De eerste benaderingswijze geeft zonder enige twijfel een relatief betrouw-
baar beeld van het per sector gebruikte onderwijs indien men er althans in
slaagt om op een adequate wijze te meten het aantal opleidingsjaren, het
relatieve gewicht van de verschillende opleidingsjaren en de invloed van defactor training in de werkpraktijk. Als kritische kanttekening kan hier
tenslotte worden gesteld dat de, in een sector, aanwezige hoeveelheid on-
derwijs niet per definitie gelijk behoeft te zijn aan de, in de sector, ge-
bruikte hoeveelheid onderwijs. De tweede benaderingswijze geeft zeer waar-
schijnlijk een minder betrouwbaar beeld van het per sector gebruikte onder-
wijs. Gezien de praktische problemen die verbonden zijn aan het meten van
de hoeveelheid onderwijs, lijkt een keuze voor de loonvoet als proxy voor
deze hoeveelheid onderwijs, op praktische gronden te prefereren. Wel moet
dan echter aannemelijk worden gemaakt dat er een relevant verband bestaat
tussen de hoeveelheid onderwijs van werknemers en hun loon. Door enkele au-
teurs is deze tweede benaderingswijze afgewezen met het argument dat de
loonvorming meer gebaseerd is op maatschappelijke conventies dan op de neo-
klassieke gelijkheid van loon en marginale produktiviteit. Blaug (63) noemt
dit zelfs de achilleshiel van de onderwijsrendementsbenadering. Ook schaar-
ste en/of inflexibiliteit op de arbeidsmarkt dienen te worden genoemd als
factoren die in deze context relevant zijn. Er zijn echter ook pogingen ge-
daan deze kritiek, althans gedeeltelijk, te weerleggen. Psacharopoulos bij-voorbeeld toont aan dat mogelijke monopolie-inkomens  vrijwel  geen  ver-
klaring geven voor de varianties van inkomens (64). Hoe relevant op zich

(63) M. Blaug, 1976, p. 833.
(64) G. Psacharopoulos, 1975, p. 96-131.
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een discussie is over de basis van en de mechanismen voor loonvorming, voor
het hier te bespreken onderwerp is zij van minder belang. Voor dit onder-
werp is de vraag of loonvorming is gebaseerd op maatschappelijke conven-
ties, op monopolie-inkomens of op de neoklassieke theorie minder interes-
sant dan de vraag of er een relevant verband kan worden aangetoond tussen
onderwijs en loon. Ook al zou de loonvorming zijn gebaseerd op bijvoorbeeld
maatschappelijke conventies, dan nog zouden deze conventies bij een eventu-
eel te constateren relevant verband tussen loon en onderwijs, slechts van
betekenis zijn als moet worden verwacht dat zij binnen afzienbare tijd be-
langrijk zullen veranderen.

Voor de benadering van de relatie tussen onderwijs en inkomen, kunnen twee
methoden worden onderscheiden  :
-    de verklaring van de variantie van individuele inkomens door de factor

onderwijs ;
-    het correleren van onderwijsniveau en inkomensniveau van werknemers

in sectoren.
De eerste methode is geanalyseerd door Psacharopoulos (65). Zijn conclusie
is dat diverse auteurs weliswaar zeer verschillende uitkomsten presenteren
maar dat verreweg de meeste studies wijzen in de richting van onderwijs als
een zeer belangrijke factor in de verklaring van inkomensvarianties. Uit-
gaande van de screening hypthese in zijn genuanceerde vorm kunnen onder-
Wijs, persoonlijkheidskenmerken en sociale achtergrond als een totaal wor-

den gezien. De, door Psacharopoulos, weergegeven cijfers betekenen dan dat,indien de relatie tussen de inkomens en de factoren die via het groepsken-
merk onderwijs worden gemeten wordt uitgedrukt in een correlatiecoafficiant
: r = 0,60. De Wolff en van Slijpe (66) komen tot r = 0,70.
Bij de tweede methode wordt uitgegaan van een hoger aggregatieniveau zijnde
het onderwijs- en inkomensniveau van werknemers in sectoren. Daardoor mag
worden verwacht dat meer incidentele inkomensbepalende factoren een gerin-
gere rol spelen, daar deze factoren naar alle waarschijnlijkheid een onge-
veer  gel ijke verdeling binnen de diverse groepen werknemers zullen kennen.
In de literatuur zijn enkele voorbeelden te vinden van pogingen het onder-
wijsniveau en de loonvoet per sector te correleren. Waehrer (67) vergelijkt
hiertoe de loonvoet per sector met een "educational index" (the medianyears of formal school ing completed  by empl oyees   in each industry weighted
by the sex composition of the industry). Door haar werd gevonden :  r=
0,76, ondanks het feit dat haar "educational index" een belangrijk element
als training in de werkpraktijk buiten beschouwing laat. Fuchs komt tot
dezelfde conclusie (68). Hij onderzoekt of factoren als vakbondsmacht enrelatieve groeisnelheid van sectoren een dusdanige invloed hebben op de
loonvoet per sector dat daardoor een verband tussen gemiddelde hoeveelheid
onderwijs (opleidingsinhoud) en loonvoet per sector niet houdbaar is. Zijn
conclusie is dat, zelfs bij de meest vergaande vooronderstellingen, niet

(64) G. Psacharopoulos, 1975, p. 96-131.
(65) G. Psacharopoulos, ibid.
(66) P. de Wolff, A.R.D. van Slijpe, op.cit., p. 367.
(67) H. Waehrer, op cit., p. 25.

Zie ook M. I Yahr, 1968, p. 92.
(68) V. F. Fuchs, 1963, p. 23-28.
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meer dan 25% tot 30% van de te constateren verschillen in loonvoet aan deze
factoren kan worden toegeschreven en dat opleidingsverschillen d& verkla-
rende factor zijn voor verschillen in loonvoet.
Het voorgaande kan worden samengevat met een citaat uit Ritzen(69)  :  "Op
basis van beschikbaar cijfermateriaal met betrekking tot de relatie tussen
onderwijs en inkomen, komen veel studies tot de conclusie dat onderwijs en
inkomen een sterke relatie hebben, ofwel door een verhoging van de produk-
tiviteit door onderwijs, ofwel doordat onderwijs dient als een selectieme-
chanisme".

In de, met name Angelsaksische, literatuur wordt in het algemeen  geconclu-
deerd dat :

-    via de genuanceerde screening-hypothese een belangrijk deel van de va-
riantie van individuele inkomens wordt verklaard door het groepsken-
merk onderwijs ;

-    er een relatief hoge correlatie bestaat tussen onderwijsinhoud per
sector en loonvoet per sector.

Ervan uitgaande dat ook de andere samenstellende delen van human capital
(initiole bekwaamheden, gezondheid, mobiliteit) een zekere,  in geld uit-
drukbare, beloning kennen, kan uit de relatie tussen onderwijs en loon wor-
den geconcludeerd dat ofwel deze andere samenstellende delen gemeten worden
via het element onderwijs, ofwel dat deze onderdelen als separate factor
minder relevant zijn. De vooronderstelling dat human capital  gemeten kan
worden via het element onderwijs is dus blijkbaar houdbaar.
Omdat deze studie is toegespitst op Nederland is nu van belang of de rela-
ties tussen onderwijs en inkomen ook geldig zijn voor Nederland. Mede ge-
zien het beschikbare cijfermateriaal  zal  het onderzoek naar soortgelijke
relaties voor Nederland zich beperken tot de relatie tussen onderwijsinhoud
per sector en loonvoet per sector. Dit onderzoek vindt plaats in 3.3.1.
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3.3. Meetbaarheid en meting van human capital in Nederland

3.3.1.    Meetbaarheid

Om te kunnen vaststellen of de, met name in de Angelsaksische literatuur,

geconstateerde relatie tussen onderwijsinhoud per sector en loonvoet per
sector ook geldig is voor Nederland, moet eerst worden getracht om de on-
derwijsinhoud per sector te kwantificeren. Voor een dergelijke kwantifice-
ring kunnen de CBS-cij fers betreffende de onderwijsniveau's per sector als
uitgangspunt worden genomen.  Deze CBS-cij fers geven echter slechts weer
hoeveel werknemers per sector welk onderwijsniveau hebben bereikt. De di-
verse onderwijsniveau's zijn daardoor niet optelbaar tot de totale onder-
wijsinhoud per sector. Een mogelijkheid om deze optelbaarheid wel te reali-
seren ligt in het vermenigvuldigen van de onderwijsniveau's met de vergaar-
de kennis per niveau. Ook vermenigvuldiging van onderwijsniveau's met ver-
gaarde kennis per niveau en vervolgens optelling van deze cij fe rs geeft
echter nog steeds niet meer dan gedeeltelijke informatie over de werkelijke
onderwijsinhoud per sector. In 3.2.2.2. is gewezen op de invloed van het
element training op de onderwijshoeveelheid. De werkelijke onderwijsinhoud
per sector kan slechts worden benaderd door ook deze training in de be-
schouwing te betrekken.
Zowel ten aanzien van de vergaarde kennis per onderwijsniveau als ten aan-
zien van het element training zijn, althans voor Nederland, geen gegevens
beschikbaar. In deze paragraaf zijn daarom in veel gevallen schattingen ge-
hanteerd. Waar mogelijk wordt steeds aangegeven in hoeverre deze schatting-
en de te kwantificeren relatie tussen onderwijsinhoud en loonvoet be¥nvloe-
den. De te bereiken uitkomsten in deze paragraaf kunnen nietemin slechts
worden beschouwd als een benadering. Een dergelijke aanpak is hier echter
gerechtvaardigd daar het slechts de bedoel ing is om te verifiaren of de
voor andere landen geconstateerde relaties ook geldig zijn voor Nederland.

De arbeidskrachtentelling van het CBS (1) geeft cijfers over het onderwijs-
niveau per sector. Vergelijking van deze cijfers met de gegevens over hetaantal werknemers per sector uit de nationale rekeningen (2) resulteert in
Tabel 1.

De verschillen tussen de twee genoemde totaalcij fers zijn terug te voeren
op definities : de gegevens uit de nationale rekeningen hebben betrekking
op het arbeidsvolume, ofwel op de gewerkte manjaren (dus inclusief bijv.
geregistreerd overwerk). De gegevens uit de arbeidskrachtentelling betref-
fen het aantal werknemers, echter exclusief de werknemers in  ondernemingen
met minder dan  10 werknemers,  exclusief  de werknemers die minder dan 15

(1)  arbeidskrachtentelling, C.B.S. 1975.
Het C.B.S. onderscheidt in haar publicaties maar 4 scholingsniveau's.
In de V.S. onderscheidt men 8 niveau's. Zie hierover F. Welch, 1969,
p.312.

(2)  nationale rekeningen 1978, C.B.S., Tabel 51.
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Tabel 1 : Werknemers per onderwijsniveau en totaal aantal werknemers (x 1.000),
1975.

sector basis-  uitgebreid middel- totaal arb. totaal verschil tus-
(a)     onderwijs L.0. baar overig kr.telling  nat.rek  sen totalen

20/21 88,9 67,2 15,3 6,6 178,0 161 -  17,0
22 30,8 15,7 3,8 1,9 52,2       53           0,8
23/24(b) 28,0 17,4 3,4 0,7 49,5       42      -   7,5
25 23,1 23,6 3,3 0,8 50,8       51          0,2
26 15,8 10,1 2,6 1,5 30,0       31          1,0
27 20,7 42,6 12,1 3,5 78,9       75      -   3,9
29/31 45,7 42,9 15,2 12,4 116,2 121 4,8
32 27,9 12,8 3,7 1,5 45,9       43      -   2,9
33 15,9 15,5 5,3 2,9 39,6       38      -   1,6
34/35 76,9 108,8 25,5 11,0 222,6 197 -  25,2
36 33,2 41,3 17,8 10,5 102,8 114 11,2
37 37,0 44,5 7,4 5,1 94,0       81      -  13,0

(a)  de sectoren zijn hier aangegeven met de SBI-code uit de produktiesta-
tistieken van het CBS. De betreffende sectoren zijn :
20/21 : voedingsmiddelen-industrie, dranken- en tabakverwerkende in-

dustrie
22    : textielindustrie

23/24 : kledingindustrie, leder- en schoenindustrie
25    : hout- en meubelindustrie
26    : papierindustrie
27    : grafische industrie en uitgeverijen
29/31 : chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie
32    : bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie
33    : basismetaalindustrie
34/35 : metaalprodukten- en machine-industrie
36    : electronische industrie
37    : transportmiddelenindustrie

De sector 28 (aardolieindustrie) is niet opgenomen omdat de aardolie-
en aardgaswinning in deze sector is begrepen, waardoor de sector aard-
olie-industrie niet meer als een, in hoofdzaak, industrible sector kan
worden beschouwd.

(b)  de sectoren 23 en 24 zijn gecombineerd, daar anders deze kleine secto-
ren met grote verschillen tussen "totaal arb. kr. telling" en "totaal
nat. rek.' het totaalbeeld sterk kunnen vertekenen.

uur per week werkzaam zijn en exclusief de thuiswerkers. Aangenomen is dat
dit onderscheid hoofdzakelijk tot uiting komt in de categorion "basisonder-
wijs" en "uitgebreid L.0." Na correctie van de cij fers in Tabel 1, door de
verschillen in de totaalcijfers naar rato te verdelen over de twee genoemde
categorion, kan Tabel  1 worden omgerekend in percentages werknemers per
onderwijscategorion. Dit resulteert in Tabel 2.
Om een verband te leggen tussen de loonvoet en de onderwijs-inhoud per sec-
tor, moeten de diverse onderwijscategorion gewogen worden met de vergaarde
kennis per categorie.
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Tabel 2 : Percentage werknemers per onderwijscategorie (1975)

Sector basisonderwijs uitgebreid L.0. middelbaar overig

20/21 49,2 37,2 9,5 4,1
22 59,1 30,2 7,1 3,6
23/24 55,7 34,5 8,1 1,7
25 45,5 46,5 6,5 1,5
26 52,9 33,9 8,4 4,8
27 25,9 53,3 16,1 4,7
29/31 39,8 37,4 12,6 10,2
32 60,2 27,7 8,6 3,5
33 39,7 38,7 14,0 7,6
34/35 33,8 47,7 12,9 5,6
36 33,5 41,7 15,6 9,2
37 38,4 46,2 9,1 6,3

Het kwantitatief bepalen van de vergaarde kennis per categorie is een  ar-
bitraire aangelegenheid. Een mogelijke benadering is het gelijkstellen van
deze kennis aan het aantal jaren genoten onderwijs, vermenigvuldigd met de
relevante kosten per onderwijsjaar. Bij gebrek aan beter wordt hier voor
deze benadering gekozen.
Het aantal opleidingsjaren is te benaderen door gegevens uit het statis-
tisch zakboek (3) te combineren met de schooltypen per categorie (4) :

basisonderwijs : 6+3=   9
uitgebreid L.0. : 6+4=     10
mi ddel baar :        6+5=             11

overig : 6+5+4=1 5    (5)
Daar de vier genoemde onderwijscategori8n bestaan uit een mengeling van
diverse schooltypen, is het moeilijk de kosten per onderwijsjaar exact te
berekenen. Een globale schatting is echter mogelijk met behulp van gegevens
uit het statistisch zakboek (6). Indien de kosten per leerling worden bere-
kend aan de hand van de leerlingen in het dagonderwijs en het partieel on-
derwijs en de kosten per leerling in het schriftelijk onderwijs voor deze
berekening hieraan   gel ijk worden gestel d, dan ontstaat het volgende  beel d

(3)  statistisch zakboek 1978, C.B.S., p. 88, 89.
(4)  de Nederlandse economie in 1973, C.P.B., p. 144.
(5)  een niet al  te grote verandering  in  deze aantallen onderwijsjaren

heeft nauwelijks invloed op de, aan het einde van deze paragraaf, te
presenteren resultaten.

(6)  statistisch zakboek 1978, ibid., p. 80, 86-88. Ofschoon niet geheel
correct, zijn de kosten per onderwijsjaar in de tijd tussen basis-

school en hogere opleiding voor alle vier onderwijscategori8n gelijk
verondersteld. Eveneens niet geheel correct, omvatten de kosten voor
de laatste vier jaren in de categorie "overig" ook de onderzoekcompo-
nent van het W.0. Ook hier echter geldt weer dat een niet al te grote
verandering in deze kostenbedragen nauwelijks invloed heeft op de te
presenteren resultaten.
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van de vergaarde kennis per categorie (7):
basisonderwijs : 6 x fl.2.880 +3 x 3.770 = fl.28.590
uitgebreid L.0. : 6 x 2.880 +4 x 3.770 = 32.360
middelbaar : 6x 2.880 +5 x 3.770 = 36.130
overig : 6x 2.880 +5 x 3.770 +4 x 14.930 = 95.850 (8)

Om een correct verband te leggen tussen loonvoet en onderwijsinhoud per
sector, moet niet alleen rekening worden gehouden met dat gedeelte van deonderwijsinhoud dat tot uiting komt in formele opleidingen, maar ook metniet-formele  opleidingsvormen  zoals  training.  Over  deze  laatste  oplei-
dings-vormen is, althans in Nederland, geen statistische informatie voor-handen.
Enkele auteurs hebben echter globale indicaties gegeven van de verhouding
formele/niet-formele opleiding (9) en Schultz heeft getracht om (voor de
V.S.) deze verhouding te kwantificeren. Hij geeft de volgende verhoudings-
cijfers voor 1958 (10) :

-    elementary education :    82 - 18
-    high school education : 69 - 31
-    college education :    50 - 50

Met deze verhoudingscij fers als uitgangspunt en rekening houdend met hetverschil  in schooltypen tussen de V.S. en Nederland, kan nu de inhoud van
het formele onderwijs worden vermenigvuldigd met de volgende factoren, omaldus te komen tot de inhoud van het totale genoten onderwijs :

basisonderwijs  :   1,1
uitgebreid L.0. :   1,3
middelbaar :   1,5
overig : 2,0

(7)  daar het hier een benadering betreft van de vergaarde kennis, is geenrekening gehouden met een kostenfactor als gederfd inkomen.
(8)  een niet al  te grote verandering in deze kostenbedragen heeft nauwe-lijks invloed op de, aan het einde van deze paragraaf, te presenterenresultaten.
(9)  Th. W. Schultz, 1961, p. 4 :de curve die inkomen en opleiding rela-

teert wordt stijler naarmate men hoger opgeleid is.
P.  de Wolff, R. Ruiter, 1968, p. 129 : hoe hoger de opleiding, hoelanger de inkomenscurve stijl loopt.
Zie ook Sh.Rosen, 1974, p. 231.

(10) J.Mincer, 1962, p. 57.
Zie ook J.Mincer, 1974, p. 73, 74, 75 :
In zijn artikel van 1962 heeft Mincer de verhouding per onderwijsca-tegorie berekend tussen formele scholing en training. In zijn boek van1974 gebruikt hij dezelfde basisgegevens voor het maken van nieuweschattingen.
Bij de schattingen uit 1962 was een van zijn uitgangspunten, dat bij0-4 formele onderwijsjaren een training van 0 jaar behoort.  Bij deschattingen uit 1974 is dit uitgangspunt losgelaten waardoor hier detraining, met name voor de categorian met een geringere formele scho-
ling, hoger wordt.
De berekeningen van Mincer zijn gebaseerd op een herleiding van de ge-middelde inkomensverschillen per onderwijscategorie tot rendement op
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In enkele sectoren is het aantal werknemers met alleen basisonderwijs rela-
tief groot. Naast de structuur van de sector is hier ook het al dan niet

aanwezig zijn van opleidingsmogelijkheden in de categorie "uitgebreid L.0."
relevant. Naarmate deze opleidingsmogelijkheden geringer zijn,zal in de be-
treffende sectoren training van groter belang zijn. Ofschoon statistisch
materiaal ontbreekt, wordt hier dit gebrek aan opleidingsmogelijkheden, op
arbitraire wijze, gekwantificeerd door de genoemde vermenigvuldigingsfactor
voor de categorie "basisonderwijs" te splitsen in :
1,0  voor sectoren met een lager dan gemiddeld percentage werknemers in de-

ze categorie (gewogen met het werknemersbestand per sector is dit ge-
middelde : 41,5).

1,2  voor sectoren met een hoger dan gemiddeld percentage werknemers in de-
ze categorie. (11)

Uit het voorgaande kan nu de onderwijsinhoud van de verschillende onder-
wijscategorion worden berekend :

basisonderwijs : 28.590 x 1,0 = 28,6 (x 1.000)
of   28.590 x 1,2 = 34,3

uitgebreid L.0. : 32.360 x 1,3 = 42,1
middelbaar       :       36.130 x 1,5 = 54,2
overig           :       95.850 x 2,0 =191,7

Door nu de, in Tabel 2 opgenomen, cijfers te vermenigvuldigen met deze on-
derwijsinhoud per categorie en de uitkomsten per sector op te tellen, wordt
de onderwijsinhoud per sector gekwantificeerd. In Tabel 3 zijn de al dus

berekende uitkomsten geplaats naast de loonvoet per sector.
Het verband tussen beide reeksen kan worden weergegeven door de correlatie-
coifficiint :r= 0,85 (12)

(vervolg 10)
formele scholing en op training (Mincer komt tot de conclusie dat 70%
van die inkomensverschillen op deze wijze kan worden verklaard).  Voor
beide wordt per  onderwijscategorie een  gelijk  rendementspercentage
verondersteld.

In zijn boek van 1974 gaat Mincer uit van de gedachte dat de, relatief
hoge,  inkomens van werknemers met 0-4 formele onderwijsjaren op de-
zelfde wijze kunnen worden behandeld. Het ligt echter voor de hand dat
de beloningsniveau's voor deze laatste werknemerscategorie meer op in-

stitutionele wijze worden bepaald (wettelijke minima) dan via de wer-
king van de arbeidsmarkt.  Er van uitgaande dat deze laatste veronder-
stelling juist is, lijken de uitkomsten van de schattingen van 1962
ten aanzien van het aantal trainingsjaren een hoger realiteitsgehalte
te hebben dan de schattingen van 1974. Het zijn dan ook de, aan de
schattingen van 1962 ontleende, verhoudingscijfers die in deze para-
graaf worden gehanteerd.

(11) een niet al te grote verandering in de genoemde vermenigvuldigingsfac-
toren heeft nauwelijks invloed op de, aan het einde van deze para-
graaf, te presenteren resultaten.

(12) de loonvoet per sector wordt, behalve door de onderwijsinhoud, waar-
schijnlijk eveneens be¥nvloed door andere samenstellende delen  van
human capital voor zover deze elementen niet via het onderwijs worden
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Tabel 3 : Onderwijsinhoud en loonvoet per sector (1975)

Sector onderwijsinhoud loonvoet (a)
(x 100.000) (x 1.000)

20/21 45,5 26,3
22 43,7 20,4
23/24 41,3 16,9
25 41,6 21,1
26 46,2 25,1
27 47,6 24,2
29/31 53,5 28,5
32 43,7 24,0
33 49,8 29,9
34/35 47,5 25,5
36 53,2 28,1
37 47,4 25,4

(a)  de loonvoet is hier genomen excl. sociale lasten om de invloed van af-
wijkende percentages per sector voor soc. lasten, hetgeen kan optreden
door het voorkomen van deeltijdwerk, thuiswerk, degressief premiever-
loop, e.a., te elimineren.

(vervolg 12)
gemeten. Een voorbeeld is een deel van het HC-element mobiliteit :
Vrouwelijke werknemers hebben niet alleen een korter en minder continu
arbeidsleven, zij zijn in het algemeen ook minder mobiel. Dit fenomeen
komt tot uiting in een geringer gebruik van bereikte onderwijsni-
veau's. Dit weer is waarschijnlijk van invloed op hun loon. Een kwan-
titatief onderzoek naar het verschil in loon van vrouwelijke en manne-
1 ijke werknemers  en de invloed daarop  van het benutten  van de genoten
opleiding is, voor zover bekend, nog niet gedaan. Om deze gedachten-gang toch verder uit te werken kunnen enkele, overigens arbitraire,
correcties worden toegepast op het in deze paragraaf gehanteerde cij-
fermateriaal :

- 50% van  de vrouwelijke werknemers uit de categorie "uitgebreid
L.0." (van Tabel 1) wordt overgebracht naar de categorie "basison-derwijs".

-  50%  van de vrouwel i jke werknemers   uit de categorie "middel baar"wordt overgebracht naar de categorie "uitgebreid L.0.".
De resultaten zijn opgenomen in Tabel 2 (nieuw)

Gebruik makend van de eerder gehanteerde cij fe rs betreffende vergaardekennis en niet-formele schol ing,  kan  ook  hier de onderwijsinhoud  persector worden berekend. In Tabel 3 (nieuw) zijn de aldus berekende
uitkomsten geplaatst naast de loonvoet per sector.
Hier is het resultaat :r= 0,88. Uit het geringe verschil tussen deze
correlatiecoffficiant en de eerder berekende 0,85, kan worden afgeleiddat de invloed op de loonvoet van die samenstellende delen van human
capital die niet gemeten worden via onderwijs waarschijnlijk niet erg
groot is.
Voor literatuur over het element mobiliteit zie
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Ondanks de noodzakelijke schattingen (13) en het beperkte aantal waarne-

(vervolg 12)
G.J. Stigler, 1962, p. 99.
H. Waehrer, 1978, p. 25.
F.C. Valkenburg, A.M.C. Vissers, 1978, p. 768 e.v.

Tabel 2 (nieuw)

Sector basisonderwijs uitgebreid L.0. middelbaar overig

20/21 53,0 34,2 8,7 4,1
22 64,5 25,5 6,4 3,6
23/24 67,6 24,0 6,7 1,7
25 47,6 44,6 6,3 1,5
26 55,9 31,6 7,7 4,8
27 30,8 50,0 14,5 4,7
29/31 42,7 35,5 11,6 10,2
32 62,1 26,3 8,1 3,5
33 41,8 37,1 13,5 7,6
34/35 35,3 46,9 12,2 5,6
36 36,8 39,0 15,0 9,2
37 39,5 45,4 8,8 6,3

Tabel 3 (nieuw)

Sektor onderwijsinhoud loonvoet
(x 100.000) (x 1.000)

20/21 45,2 26,3
22 43,2 20,4
23/24 40,2 16,9
25 41,4 21,1
26 45,9 25,1
27 46,7 24,2
29/31 53,0 28,5
32 43,5 24,0
33 49,5 29,9
34/35 47,2 25,5
36 52,7 28,1
37 47,3 25,4

(13) dat de gemaakte schattingen niet een sterk vertekend beeld opleveren
kan  aannemel ijk worden gemaakt  door  de in Tabel 2 opgenomen cij fers
alleen te vermenigvuldigen met het aantal aangegeven jaren genoten on-
derwijs per categorie. Het hanteren van de kosten per onderwijsjaar en
de, met formeel onderwijs verbonden, training, wordt dan weggelaten.
Vergelijking van de aldus verkregen cijfers met de loonvoet per sector
leert :r= 0,79. Ondanks dit geringe verschil in te berekenen corre-
latiecoafficionten, wordt in het vervolg van deze studie toch steeds
de    loonvoet als proxy   voor de onderwijsinhoud gehanteerd.    Dit    omda t
hantering van de onderwijsinhoud zelf in de industriepolitieke prak-
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mingen, indiceert deze correlatiecoifficiont van 0,85 een relatie tussen
onderwijsinhoud per sector en loonvoet per sector die overeenkomt met de
relatie die wordt geconstateerd in de, met name Angelsaksische, literatuur
(14).

In Grafiek 1 is Tabel 3 grafisch weergegeven.

3.3.2.     Meting

In 3.2.3 is geconstateerd dat, in de ontwikkelde landen, onderwijs een goe-
de meetlat is voor human capital. In 3.3.1. werd vervolgens een correlatie-
coufficiont van 0,85 berekend tussen de onderwijsinhoud per sector en de
loonvoet per sector. Op grond van deze constateringen zullen in het navol-
gende, terwille van het betoog, verschillen tussen sectoren voor wat be-
treft hun aanwending van human capital worden weergegeven door de verschil-
len tussen de loonniveau's van de sectoren.

Via dezf benadering kan nu worden getracht om, ten behoeve van intersecto-
rale vergelijkingen, een indicatie voor de HC-intensiteit, ofwel HC-indica-
tie, (15) per sector te berekenen (16).

De gegevens uit de nationale rekeningen (17) bieden de mogelijkheid om de
HC-indicatie per sector op twee manieren te berekenen :

-    als direct sectorkenmerk
-    als gecumul eerd sectorkenmerk

A.   HC-indicatie als direct sectorkenmerk

Gezien de relatie tussen de gemiddelde human capital per sector en de loon-
voet per sector ligt het voor de hand om te stellen :

HC-indicatie = loonvoet (methode Fl)

(vervolg 13)
tijk waarschijnlijk snel  zal  leiden tot de noodzaak om verfijningen
aan te brengen via de kennisinhoud per onderwijsjaar en via training,
met alle daaraan verbonden praktische problemen.

(14) overigens zou het juister zijn geweest om, in het kader van een onder-
zoek naar het gebruik van human capital door de objekten waarop een
industriepolitiek zich richt, de relatie te onderzoeken tussen de door
deze objekten gebruikte onderwijsinhoud en de loonvoet in plaats van
de relatie tussen de onderwijsinhoud zoals die de facto bereikt is en
de loonvoet. Over de gebruikte onderwijsinhoud is echter geen statis-
tische informatie voorhanden.

(15) in het vervolg van deze studie zal steeds het begrip HC-indicatie wor-
den gehanteerd.

(16) zoals reeds in 3.2.3. is aangegeven, kan de onderwijsinhoud per sector
en dus de HC-indicatie ook worden gemeten via een directe waarneming
van de hoeveelheid onderwijs van de werknemers per sector. Gezien de
hieraan verbonden praktische problemen wordt echter in deze studie ge-
kozen voor de loonvoet als proxy voor deze onderwijshoeveelheid.
onderwijsniveau's  per  sector  tot  de  onderwijsinhoud  per  sector.

(17) nationale rekeningen, op.cit., tabel 51.



-88- Grafiek 1

OPL.INVOUD

55 -

54  -

53 - .   02,9/5.
)'.

52 -

54 -

50 -
055

49 -

48 -
/27 0 57

05*/Ses

47  -

46 - ....

020/ el

45 -

44 -
032

43 - .22

412 -

  25
/25/54

64 1 LOONVOE-r
I 1,'11 l 1 I 11

46 47 48 49 20 24 22 23 24 25 26  27 28 29 30

SEC--fOR



-89-

Op basis van de gegevens uit de nationale rekeningen 1978 (18), kan dan de
in Tabel 4 opgenomen HC-indicatie (in formule-vonn : HC-indicatie = loon-
voet = li), worden berekend (19).

Tabel 4 : HC-indicatie op basis van Fl (1976)

sector (a) HC-indicatie % van ge-  rangorde
(x 1.000) middelde

20/21 29,6 104           4
22 23,7 83          11

23                  17,1          60          13
24                  28,0          99           7
25 23,7 83          12

26                  27,8          98           8
27                   26,3           93           10
29/31 32,3 114           2
32                  26,4          93           9
33 32,3 114           1

34/35 28,2          99           5
36 31,1 110            3

37                  28,1          99           6

gemiddeld (b) 28,4 100

(a) deze sectornummering  is  al s volgt te vertalen  in de nummering  van  de
input/output tabellen :
20/21 = 3/5 29/31 =   13
22      =  6              32       =   14
23       =  7                33        =   15
24      = 8 34/35 =   16
25      =  9              36       =   17
26      = 10              37       =   18
27      = 11

(b)  de gemiddelde HC-indicatie is berekend door de totale loonsom van alle
genoemde sectoren te delen door het totale aantal werknemers in deze
sectoren.

Daar de loonvoet uitsluitend een beeld geeft van de gemiddelde kwaliteit
van de in een sector aanwezige human capital en geen rekening houdt met de
kwantiteit daarvan, kan de gelijkstelling van HC-indicatie en loonvoet in
sommige sectoren een vertekend beeld geven van de aanwezige human capital.
Een kapitaalintensieve sector met slechts enkele, maar hoogbetaalde, werk-
nemers zal een hogere HC-indicatie hebben dan een minder kapitaalintensieve
sector met meer, maar iets minder hoogbetaalde werknemers.  Een voorbeeld
hiervan kan men zien door de sectoren 29/31 en 36 te vergelijken (1976) :

(18) nationale rekeningen, ibid., p. 60, 128, 146, 147.
(19) evenals in 3.3.1. is hier uitgegaan van de loonvoet exclusief sociale

lasten.
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29/31                     36
loonvoet 323- 3TJ
kapitaalintensiteit (20) 19,8 8,4

Om een juist beeld te verkrijgen van de in een sector aanwezige human capi-
tal moet dan ook een formule voor de HC-indicatie worden gezocht waarin zo-wel kwalitatieve als kwantitatieve elementen een rol spelen. Een mogelijk-
heid daartoe vormt een formule waarin tot uitdrukking komt de kwaliteit en
de kwantiteit van de human capital die is geincorporeerd in de traditionele
produktiefactoren die een sector kenmerken namelijk de factoren arbeid en
kapitaal.

HC-indicatie = loonvoet, kan worden herschreven als :

HC-indicatie = loonvoet x loonquote + loonvoet x overig inkomensquote

ofwel in formule-vonn :

HC-indicatie = li = 11 x,ki + li (1 -li)
Met behulp van deze formulering kunnen kwantitatieve elementen worden gein-troduceerd naast het kwal itatieve element van de loonvoet.

Een mogelijkheid daartoe is het gelijkstellen van de HC-indicatie aan het-
eerste deel van het tweede lid :

HC-indicatie = loonvoet x loonquote (methode F2 a)

ofwel in formule-vorm : HC-indicatie = li xXi
De loonvoet geeft dan een indicatie van de kwaliteit en de loonquote van de
kwantiteit (21) van de factor arbeid. Bij hantering van deze formule gaatmen er van uit dat human capital uitsluitend is geincorporeerd in een van
de traditionele factoren die een sector kenmerken namelijk de produktie-
factor arbeid.

Een andere mogel ijkheid  is  er  van  uit  te  gaan dat human capital  ook  is  ge-incorporeerd in de andere traditionele factor die een sector kenmerkt n.1.

(20) kapitaalintensiteit is hier gedefinieerd als :

afschrijvingen =     afschrijvingen
loonsom + afschrijvingen + netto overig inkomen bruto toegev. waarde

De werkelijke kapitaalintensiteit is het weergegeven cijfer gedeeld
door  100.  Deze  definitie  van  kapitaalintensiteit wordt  veelvuldig
gebruikt maar wijkt af van de door het C.P.B. gehanteerde definitie.

(21) de loonquote geeft het aandeel weer van de beloning voor de factor ar-beid binnen de totale factorbeloning. Uitgaande van de fictie dat de
factor arbeid bestaat uit een hoeveelheid identieke arbeidseenheden,geeft de totale beloning voor de factor arbeid aan hoeveel van deze
eenheden worden gebruikt.
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de produktiefactor kapitaal.
De produktiefactor kapitaal  kan worden onderscheiden in vaste aktiva en
voorraden. In het nu volgende zal  uitsluitend aandacht worden besteed aan
de vaste aktiva, dus aan de fysieke kapitaalgoederen, daar de voorraden
minder het produktieproces in een sector kenmerken dan wel de rel aties tus-
sen de diverse sectoren.

Een argument dat kan worden aangevoerd tegen het rekening houden met het in
de produktiefactor kapitaal geincorporeerde human capital is dat de betref-
fende fysieke kapitaalgoederen worden ingekocht en in zoverre vergelijkbaar
zijn met andere, niet in de beschouwing betrokken, intermediaire inputs. In
tegenstelling tot deze andere intermediaire inputs echter maken de inge-
kochte kapitaalgoederen als produktiefactor een integraal onderdeel uit van
het produktieproces van de betreffende sector. Een verandering in de in-
koop van kapitaalgoederen wijzigt de produktiefactorenmix en daarmee waar-
schijnlijk het produktieproces binnen een gegeven sector. Een verandering
in de inkoop van de andere intermediaire inputs, bijvoorbeeld door een ver-
andering in de verticale integratie, zal daarentegen Met het produktiepro-
ces binnen een sector, maar deze gegeven sector waarschijnlijk zelf wijzi-
gen. Dit verschil  rechtvaardigt het wel  in de beschouwing betrekken van
fysieke kapitaalgoederen in de HC-indicatie en het niet betrekken van de
andere intermediaire inputs.

Uitgaande van de vooronderstelling dat een maatstaf voor de kwantiteit van
het gebruikte fysiek kapitaal, ten behoeve van intersectorale vergelijking,
kan worden gevonden in de bruto overig inkomensquote, zal vervolgens een
maatstaf moeten worden gevonden voor de kwaliteit van het in deze fysieke
kapi taal goederen ge¥ncorporeerde human capital.
Ofschoon van een zeker verband tussen de in de produktiefactor arbeid ge-
incorporeerde,   kwal iteit  van de human  capi tal   en  de   in de produktiefactor
fysiek kapitaal geincorporeerde kwaliteit van de human capital sprake kan
zijn, lijkt het niet verdedigbaar om, gezien de snelle spreiding van tech-
nologie over de sectoren en hun kapitaalgoederen, de kwaliteit van het in
fysieke  kapitaalgoederen  geincorporeerde  human capital  te meten met  de
loonvoet van de sector waarin deze fysieke kapitaalgoederen worden ge-
bruikt. Beter lijkt het om de loonvoet te nemen van die sectoren waarin de
betreffende kapitaalgoederen worden geproduceerd. De bestaande statistische
gegevens zijn echter niet verfijnd genoeg om, via bijvoorbeeld input/output
gegevens, te achterhalen uit welke sectoren in binnen- of buitenland de fy-
sieke kapitaalgoederen per sector afkomstig zijn.
Ofschoon niet geheel conform de werkelijkheid, lijkt het, vooral gezien de
snelle spreiding van technologie over de sectoren en hun kapitaalgoederen,
acceptabel om voor alle sectoren dezelfde maatstaf te hanteren voor de kwa-
liteit  van  het in fysieke kapitaalgoederen geincorporeerde human capital.
Als maatstaf zou kunnen worden gehanteerd de loonvoet in de sector metaal-
produkten- en machine-industrie. Fysieke kapitaalgoederen zijn echter ook
ten  dele  afkomstig  uit andere  sectoren  zoals  electronische  industrie,

transportmiddelenindustrie, bouwnijverheid. (Gemiddeld bedragen de binnen-
landse aankopen uit de sector metaalprodukten- en machine-industrie echter
50% van de gemiddelde binnenlandse aankopen uit de vier genoemde sectoren).
Bovendien zijn fysieke kapitaalgoederen voor een deel uit import afkomstig.
Ten behoeve van berekeningen in het vervolg van deze paragraaf wordt geko-
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zen voor de loonvoet van alle binnenlandse industriile sectoren als maat-
staf voor de kwaliteit van het in fysieke kapitaalgoederen geincorporeerde
human  capi tal   ( 22).
Door toevoeging van het aldus verkregen beeld van het in de produktiefactor

kapitaal geincorporeerde human capital aan de formule loonvoet x loonquote,
wordt een HC-indicatie verkregen die kwaliteit en kwantiteit van het, in de
traditionele produktiefactoren geincorporeerde,human capital verenigt.
De nieuwe HC-indicatie is nu :

HC-indicatie = loonvoet x loonquote + (gemiddelde loonvoet van alle
binnenlandse industriMe sectoren) x (bruto overig
inkomensquote  van de betreffende  sector)  (methode
F2b)

ofwel in formule-vorm : HC-indicatie = li xAi + 1 (1 - i)
Alvorens over te gaan tot berekening van de HC-indicaties volgens F2a en
F2b, is het nodig enige aandacht te besteden aan de termen loonquote en
overig inkomensquote.
Bij het hanteren van de loonquote stuit men op het probleem dat deze quote
bestaat uit de elementen loonsom en bruto toegevoegde waarde. De bruto toe-
gevoegde waarde omvat op haar beurt, naast de loonsom en de afschrijvingen,
de componenten van het overig inkomen, zijnde winst, rente, huur, pacht,
e.a. Een belangrijk deel van dit overig inkomen wordt gevormd door de
winstgevendheid per onderneming of sector. Van onderneming tot onderneming,
van sector tot sector en van jaar tot jaar kan deze winstgevendheid sterk
fluctueren. Dergelijke fluctuaties kunnen de vergelijkbaarheid ernstig aan-
tasten. Het volgende gestyleerde voorbeeld moge dit verduidelijken :

Situatie I Situatie II

Omzet 225 205
Inkoop 100 100

Afschrijvingen                10                         10
Loonsom 100 100
Rente                          5                           5
Winst                         10                       - 10

(22) deze gemiddelde loonvoet blijkt in Nederland zeer dicht te liggen bij
de loonvoet van de  sector metaalprodukten- en machine-industrie  :

afwijkingen  in  1972,  1973,  1974,  1975,  1976  zijn  respectievelijk
0,58%;0,00% ; 0,44% ; 0,39%  en 1,06%.
Indien men de fysieke kapitaalgoederen splitst in gebouwen en overige
kapitaalgoederen en als maatstaven voor de ge¥ncorporeerde human capi-
tal neemt :

voor gebouwen : de loonvoet in de bouwnijverheid ;
voor overige vaste aktiva : de  loonvoet  van  alle  binnenlandse

industriile sectoren,
dan wijken de uitkomsten nauwelijks af van de uitkomsten van F 2b. De
grootste afwijking is dan + 2,0% en de kleinste + 0,7%.
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De loonquote in situatie I is 80 en in situatie II 95 met als enige verkla-
ring dat in situatie I de Winst = 4,4% van de omzet en in situatie II de
Winst = -4,9% van de omzet.
Bij het hanteren van de bruto overig inkomensquote stuit men op soortgelij-
ke problemen met de aantekening dat de vertekening door verschillen in
winstgevendheid hier nog groter kan zijn, daar deze vertekening optreedt in
zowel de teller als de noemer.
Deze vertekening kan worden voorkomen door het overig  inkomen normatief
vast te stellen. Daar het overig inkomen slechts dient als maatstaf voor de
kwantiteit van het gebruikte fysieke kapitaal, kan een normatieve vaststel-
ling van het overig inkomen een bijdrage leveren aan onderlinge vergelijk-
baarheid van sectoren. Zelfs kan worden gesteld dat, waar het handelt om
vergelijkingen tussen sectoren en niet om vergelijkingen in de tijd, een
benadrukken van produktiestructuren bij  normale beloning voor de  factor
kapitaal niet alleen mogelijk, maar ook wenselijk is. Voorwaarde is wel
dat het vast te stellen normatieve overig inkomen een accurate maatstaf is
voor de in gebruik zijnde fysieke kapitaalgoederen.
Indien men uitgaat van de vooronderstelling dat de uitsplitsing van de ge-
middelde investeringen per sector over de periode 1973-1975 in enkele be-
langrijke investeringscategorian een zelfde beeld zal vertonen als de tota-

le hoeveelheid in gebruik zijnde fysieke kapitaalgoederen per sector, dan
kan men met behulp van de percentages der belangrijkste investeringscatego-
ribn in het totaal der investeringen de gemiddelde afschrijvingspercentages
berekenen. Hieruit kan dan de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad en de
financieringskosten daarvan worden berekend. Deze financieringskosten kun-
nen vervolgens worden gelijkgesteld aan het normatieve netto overig inko-
men.

De geschetste berekening valt of staat met de waarde van de genoemde voor-
onderstelling namelijk dat de uitsplitsing van de gemiddelde investeringen
per sector over de periode 1973-1975 in enkele belangrijke investeringsca-
tegorilin een zelfde beeld vertoont als de totale hoeveelheid in gebruik
zijnde fysieke kapitaalgoederen per sector. Deze vooronderstelling wordt
echter gestaafd door het feit, dat de percentages van de belangrijkste in-
vesteringscategoriSn in het totaal der investeringen van alle industridle
sectoren vrijwel dezelfde zijn in de periode 1973-1975 als in de periode
1965-1967 (23) :

Tabel 5 : Belangrijkste investeringscategoriin in '73/'75 en '65/'67

Totale invest. in invest. in overige
investeringen bouwwerken grond investeringen

'73/'75 100% 25%                            2%                        73%

65/'67 100% 28%               2%             70%

(a)  de investeringen in bouwwerken omvatten ook de investeringen in in-
stallaties.

(23) Nederlandse statistiek van investeringen in vaste aktiva, C.B.S. 1976,
tabel 8 ; 1968, tabel 9.
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Gaat men uit van de investeringsgegevens 1973-1975 dan ontstaat het volgen-
de beeld :

Tabel 6 : Belangrijkst3 investeringscategoriin in '73/'75 per sector
(x 1 mln.)

Totale investe- investeringen investeringen overigeSectoren ringen bouwwerken in grond investeringen
(jaargemidJelden)

20/21 1.230 296 (24%) 25 (2%) 909 (74%)
22 180 35 (19) 4 (2) 145 (79)
23                28            7 (25) 0 (0) 21 (75)
24                15            3 (20) 0 (0) 11 (80)
25 124 44   ( 36) 4 (3) 76 (61)
26 190 35 (18) 2 (1) 153 (81)
27 253 59 (23) 2 (1) 192 (76)
29/31 1.473 296 (20) 27 (2) 1.150 (78)
32 255 50 (20) 9 (3) 196 (77)
33 476 139 (29) 8 (2) 329 (69)
34/35 581 176 (30) 14 (2) 391 (68)
36 486 126   ( 26) 4 (1) 357 (73)
37 324 133 (41) 4 (1) 186 (58)

Totaal 5.616 1.399 (25) 103 (2) 4.116 (73)

Stel nu dat de afschrijvingspercentages per jaar zijn :
bouwwerken :  4%
grond :  0%

overige invest. : 16%

Het gemiddelde afschrijvingspercentage is dan.12,7%. Bij afschrijvingen =
100, betekent dit een kapitaalgoederenvoorraad van 790.  Uitgaande van een
financiering van deze kapitaalgoederenvoorraad met 50% eigen vermogen en
50% vreemd vermogen en een noodzakelijk rendement voor vreemd vermogen van
8% en voor eigen vermogen van 18%, zijn de financieringskosten 103% van de
afschrijvingen. Er van uitgaande dat een hoger dan het gemiddelde percenta-
ge aan investeringen in bouwwerken gefinancierd wordt met vreemd vermogen
en omgekeerd, blijkt dat de financieringskosten in een sector met veel in-
vesteringen in bouwwerken (sector 37) 102% zijn van de afschrijvingen. In
een sector met weinig investeringen in bouwwerken (sector 26) zijn de fi-
nancieringskosten dan eveneens 102% van de afschrijvingen (24).
Bij gelijkstelling van de aldus berekende financieringskosten aan het nor-
matieve netto overig inkomen geldt :

bruto overig inkomen = 2x afschrijvingen.

F2b luidt nu als volgt :

(24) bij deze redenering is afgezien van nadere verfijningen zoals mogelij-
ke waardering van de kapitaalgoederenvoorraad tegen boekwaarde of te-
gen vervangingswaarde.
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<    loonsom in de sector loonsom in de sector       +  

 aantal werknemers in de sector    x   loonsom + 2x afschr. in de sector   

 loonsom in het tot.der binnenl.ind.sectoren 2x afschr. in de sector   

 aant.werkn.in
het tot.der binnenl.ind.sect. x loonsom+2x afschr.in de sect. 

Na deze benadering van het normatieve overig inkomen kan, aan de hand van
de gegevens uit de nationale rekeningen 1978, de HC-indicatie worden bere-
kend volgens de genoemde formules, t.w. :

HC-indicatie = loonvoet x loonquote (F 2a) (25)
en :

HC-indicatie =  (loonvoet x loonquote) +(gemiddelde loonvoet van alle bin-
nenlandse industridle sectoren) x (bruto overig inkomens-
quote) (F 2b)

Om de uitkomsten van de diverse formules beter te kunnen vergelijken, wor-
den in tabel 7 opgenomen de HC-indicaties per sector, de HC-indicaties per
sector uitgedrukt in een percentage van de gemiddelde HC-indicatie voor al-
le relevante sectoren en de rangordes van de sectoren bij Fl ; F 2a;F 2b.
Er van uitgaande dat F 1 in principe een vertekend beeld kan opleveren en
er eveneens van uitgaande dat de HC-intensiteit van een sector wordt be-
paald door de human capital geincorporeerd in beide traditionele factoren
die het produktieproces in een sector kenmerken, lijkt F 2b het meest aan-
gewezen om in verdere berekeningen te gebruiken.
Het resultaat van de hantering van F 2b wijkt. in de meeste sectoren, niet
sterk af van het resultaat van F 1. F 2b biedt echter een zekere bescher-

ming tegen mogelijke vertekeningen die bij hantering van Fl kunnen optre-
den.

B.   HC-indicatie als gecumul eerd sectorkenmerk

Sectoren van een economie zijn onderling verbonden door leveringen over en
weer. van halffabrikaten en diensten. Dit wordt weergegeven  door de input/
output tabel zoals die onder andere is bijgevoegd als aanhangsel bij de na-

tionale rekeningen. Wordt nu beschikt over een zogenaamde direkt sector-
kenmerk, bijv. human capital per eenheid produktie, dan kan worden berekend
hoe HC-intensief de produktie van een sector is als de onderlinge verweven-
heid van de sectoren wordt verdisconteerd : het gecumuleerde sectorkenmerk.

De onderlinge verwevenheid van de sectoren wordt weergegeven door de input/
output tabel, zoals die schematisch is opgenomen in Tabel 8.

(25) terwille van de vergelijkbaarheid van de cijfers, zal in het cijferma-

tige overzicht voor de formule F2 a worden gehanteerd :
loonvoet x loonquote

HC-indicatie  =

gemiddelde loonquote
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Tabel 7 : HC-indicatie volgens de formules Fl, F2 a en F2 b (1976)

Fl F 2a F 2b        (a)
sector

HC-indica-  %  rang HC-indica-  %  rang HC-indica-  %  rang
tie van orde tie van orde tie van orde

(x 1.000) gem (x 1.000) gem (x 1.000)  gem

20/21 29,6 104 4 27,9 98 6 29,2 103   4
22           23,7     83  11     23,0     81  12     25,2     89  11
23           17,1     60  13     18,8     66  13     19,5     69  13
24 28,0 99 7 31,2 110 4 28,1 99   7
25           23,7     83  12 26,4 93 8 24,7     87  12
26 27,8 98 8 26,6 94 7 28,0 99   8
27           26,3     93  10 29,3 103 5 26,8     94  10
29/31 32,3 114 2 25,5 90 9 30,6 108   2
32 26,4 93 9 24,2     85  11 27,1 95   9
33 32,3 114 1 25,0     88  10 30,6 108   1
34/35 28,2 99 5 32,6 115 2 28,2 99   5
36 31,1 110 3 35,0 123 1 30,6 108   3
37 28,1 99 6 32,1    113 3 28,2 99   6

gemi ddel d 28,4 100 28,4 100 28,4

(a)  de verschillen van F 2a en F 2b ten opzichte van F 1, kunnen als volgt
worden geresumeerd :
- het verschil tussen F 2a en F 1 bestaat uit verschillen in de loon-

quotes per sector ;
-  het verschil tussen F 2b en F 1 bestaat uit de mate waarin de loon-

voet van de sectoren afwijkt van de gemiddelde loonvoet van alle
binnenlandse industriale sectoren en, bij het optreden van afwij-
kende loonvoeten, uit de verschillen in loonquotes per sector.

Tabel 8 : Schematische weergave van de input/output tabel

input output

onderlinge leveringen  finale vraag  bruto output

onderl inge leveringen         1          2         3

1  X 11 X 12 X 13 Yl X 1

2  X 21 X 22 X 23 Y 2 X 2

3  X 31 X 32 X 33 Y 3 X 3

toegevoegde waarde V 1    V 2   V 3      Y i =  Vj

bruto output                      X  1       X  2      X  3                                < X  i  = <X j
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Xij          i = rij-index
Aij = ------ waarin

Xj            j = kolom-index

Om te kunnen rekenen met de input/output tabel wordt eerst de matrix (A)
van de technische coifficibnten bepaald :
Gebruikmakend van de technische coofficionten kan de genoemde input/output
tabel worden weergegeven door middel van de volgende vergelijkingen :

A 11 X 1 +  A 12 X 2 +  A 1 3 X 3 + Yl = X 1
A 21 X 1 +  A 22 X 2 +  A 2 3 X 3 + Y 2 = X 2
A 31 X 1 +  A 32 X 2 +  A 3 3 X 3 + Y 3 = X 3

In matrix-notatie :
(1) A X+Y=X
(2)     Y=X-A X= (I-A) X
(3)     X =(I-A)-1 Y

Met vergelijking 3, zijnde de matrix (I-A)-1, kunnen veranderingen in de
bruto-output per sector worden berekend die optreden als gevolg van wijzi-
gingen in de finale vraag.
Het gecumul eerde sectorkenmerk kan worden berekend door een kolom coaffi-
cionten in deze matrix (I-A)-1, aangevende het effect van een produktie-im-
puls uitgaande van &on sector op de produktie van alle sectoren, te gebrui-

ken als wegingsschema voor een rij primaire input-coofficionten ofwel het
directe sectorkenmerk. De gecumul eerde human capital per eenheid produktie
van sectoren wordt dan weergegeven door :

(I-A)-1 x HC

Uitgaande van HC-indicatie = loonvoet als direct sectorkenmerk, moet worden
geconstateerd dat de loonvoet niet uit te drukken is per eenheid produk-
tie. In Fl werd echter verondersteld dat de loonvoet het kenmerk is van de
HC-intensiteit van de produktie per sector. Als de loonvoet hot kenmerk is

van de HC-intensiteit van een sector, dan wordt ook de HC-intensiteit van
een eenheid produktie per sector door dit kenmerk bepaald. Bij de bereke-
ning van het gecumuleerde sectorkenmerk kan dan ook worden uitgegaan van de
loonvoet als direct sectorkenmerk (26).
Hantering van de HC-indicatie als gecumuleerd sectorkenmerk stuit op een
tweetal bezwaren.

Het eerste bezwaar is dat door de hantering van het gecumuleerde sectorken-
merk geen of weinig aansluiting kan worden gevonden met een praktisch uit-
voerbaar overheidsbeleid,  daar een dergel ijk beleid zich alleen zal kunnen
richten op de, door hun di recte kenmerken gekarakteriseerde, aktiviteiten
zelf. In een open economie als de Nederlandse geldt dit bezwaar in ver-

sterkte mate. Zeker hier zal, bij effecten via toeleveringen van goederen
en diensten, het overheidsbeleid zich separaat richten op de aktiviteiten
die deze goederen en diensten produceren, voor zover althans sprake is van

(26) in Bijlage 1 wordt het voorgaande geilfustreerd door middel van een
cijfervoorbeeld.
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produktie in Nederland (27).
Het andere praktische bezwaar is gelegen in het feit dat bij de berekening
van het gecumuleerde sectorkenmerk de primaire input "invoer", voor zover
concurrerend met onderlinge leveringen, wordt behandeld als binnenlandse
onderlinge levering. Dit betekent dat deze importen dezelfde HC-indicatie
(direkt sectorkenmerk) wordt toegedacht als concurrerende binnenlandse
leveringen.  Deze vooronderstelling is  zonder enige twijfel  aanvechtbaar
(28). Daar de direkte invoer per sector als percentage van de totaliteit
van binnenlandse onderlinge leveringen plus invoer varieert tussen 21% en
74% (gemiddeld 40% voor alle industri le sectoren in 1976) en daar deze
invoer per sector afkomstig is uit verschillende groepen landen, kan hier-
door een relatief grote vertekening in de te berekenen uitkomsten ontstaan.
Gezien deze bezwaren (29) lijkt het niet wenselijk om een HC-indicatie als
gecumuleerd sectorkenmerk te gebruiken ten behoeve van intersectorale ver-
gelijkingen van de HC-intensiteit.
In Tabel 9 zijn opgenomen de HC-indicaties volgens de formules Fl, F2a en
F2b, evenals de HC-indicatie als gecummuleerd sectorkenmerk (methode F3) op
basis van het directe sectorkenmerk  HC-indicatie = loonvoet.  Gezien  de

Tabel 9:  HC-Indicatie volgens de formules Fl,  F 2a,  F 2b en F3  (1976)

Fl              F 2a F 2b F 3
sector

HC- % rang HC- % rang HC- % rang HC- % rang
indic. van  orde indic. van orde indic. van orde indic. van orde
X1000 gem. X1000 gem X1000 gem x1000 gem.

20/21 29,6 104 4 27,9 98 6 29,2  103 4 78,7  107    3
22       23,7   83   11   23,0   81  12   25,2   89  11 69,8 95    6
23       17,1   60   13   18,8   66  13   19,5   69  13   63,9   87   10
24       28,0   99    7   31,2  110 4 28,1   99   7 69,6 95    7
25       23,7   83   12   26,4   93   8   24,7   87  12   57,6   78   13
26       27,8   98    8 26,6 94 7 28,0 99 8 75,9  103    4
27       26,3   93   10   29,3 103 5   26,8   94  10   60,3   82   11
29/31 32,3 114 2   25,5   90   9   30,6  108 2 84,7  115    2
32       26,4   93    9   24,2   85  11   27,1   95   9   58,4   80   12
33       32,3 114 1   25,0   88  10   30,6 108 1  115,5  152    1
34/35 28,2   99    5   32,6  115 2 28,2   99   5 67,5 92    8
36       31,1 110 3   35,0  123 1 30,6  108 3 67,4 92    9
37       28,1   99    6   32,1  113 3 28,2 99 6 71,8 98    5

Gemidd. 28,4 28,4 28,4 73,4

(27) de Nederlandse economie in 1980, CPB, 1976, p. 177.
(28) echter in mindere mate voor fysieke kapitaalgoederen dan voor overige

goederen en diensten. Dit gezien de herkomst uit voornamelijk indus-
triMe landen van deze fysieke kapitaalgoederen.

(29) naast de reeds genoemde bezwaren dient er hier ook op te worden gewe-
zen  dat de matrices  van de onderl inge leveringen  van  jaar  tot  jaar
sterk kunnen verschillen.
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genoemde bezwaren zal niet ook worden ingegaan op de HC-indicatie als gecu-
muleerd sectorkenmerk op basis van de directe sectorkenmerken F2a en F2b.
Om de uitkomsten van de diverse formules te kunnen vergelijken worden opge-
nomen de HC-indicaties per sector, de HC-indicaties per sector uitgedrukt
in een percentage van de gemiddelde HC-indicatie voor alle binnelandse in-
dustriole sectoren (30) en de rangordes van de sectoren bij Fl, F28, F2b en
F3.

Gezien de bezwaren die verbonden zijn aan de hantering van de HC-indicatie
als gecumuleerd sectorkkenmerk wordt in deze studie gekozen voor een HC-in-
dicatie als direct sectorkenmerk. Bij de bespreking van de HC-indicatie als
direct sectorkenmerk is reeds gesteld dat F 2b het meest aangewezen lijkt
om in verdere berekeningen te gebruiken. Deze formule zal  dan ook dienen
als basis voor de cijferopstellingen in 3.4., waar aandacht zal worden be-
steed aan de relatie tussen de HC-indicatie, de arbeidsintensiteit en de
kapitaalintensiteit enerzijds en de bijdrage van de sectoren aan de tradi-
tionele sociaal-economische doelstellingen en de selectiviteitsdoelstellin-
gen anderzijds (31)
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3.4.    Relatie HC-indicatie/sociaal-economische doelstellingen

In  het  nu vol gende wordt ingegaan  op de relatie tussen de sectorkenmerken
HC-intensiteit, arbeidsintensiteit en  kapitaalintensiteit enerzijds en de

bijdrage van de sectoren aan de verwezenlijking van de sociaaleconomische
doelstellingen anderzijds.

De sociaal-economische doelstellingen kunnen worden onderscheiden in conti-

nuiteitsdoelstellingen en selectiviteitsdoelstellingen (1). Bij de conti-
nuiteitsdoelstellingen, ook wel de traditionele sociaal-economische doel-
stellingen genoemd,  staat het economische op de voorgrond. De selectivi-
teitsdoelstellingen, ook wel  facetdoelstellingen genoemd, worden meer be-
heerst door kwal itatieve overwegingen  (2).
De ontwikkeling van het denken over de continu¥teitsdoelstellingen is reeds
beschreven in 2.4.1. Volstaan wordt hier dan ook met een verwijzing naar
deze paragraaf. De selectiviteitsdoelstellingen zijn van een meer recente
datum dan deze continuiteitsdoelstellingen. In 1976 formuleerde de regering
hen in de economische structuurnota (3) voor het eerst expliciet :

-    milieubehoud
-    verantwoorde ruimtelijke ordening
-    zuinig beheer van grondstoffen en energie
-    betere kansen voor ontwikkelingslanden

Reeds v66r 1976 echter zijn er al aanzetten te vinden voor deze selectivi-
teitsdoelstellingen. Zo wordt in de achtste industrialisatienota van 1963
(4) hulp aan ontwikkelingslanden genoemd. De groei- en structuurnota van
1966 (5) noemt de schaarste aan produktieve grond als een potentieel knel-
punt voor groei. Ook worden in deze nota genoemd milieubehoud, goed woon-
en leefklimaat en acceptabele internationale arbeidsverdeling. De SER noemt
in 1969 (6) als additionele doelstelling "het streven naar verbetering van
de leefbaarheid in de zin van het voorkomen of tegengaan van bodem-, water-
en luchtverontreiniging en geluidshinder, bevordering van recreatiemoge-
lijkheden e.d.". De bewustwording van een te eenzijdige accentuering van
groei in de zin van toeneming van produktie zonder te letten op de kwali-

teit van het bestaan leidde er o.a. toe dat in de memories van toelichting
van het ministerie van Economische Zaken voor de dienstjaren 1970 en 1971
aan de traditionele sociaal-economische doelstellingen werd toegevoegd de
bescherming van het milieu. In zijn pr6advies van 1971 noemt van Rhijn (7)
naast de milieubescherming ook de ruimtelijke ordening en de erkenning van
de mens in zijn arbeidssituatie. Eerst na het verschijnen van het rapport
van de Club van Rome "Limits to Growth"in 1971 kreeg de schaarste aan ener-
giedragers en grondstoffen speciale aandacht in de discussie over kwalita-
tieve doelstellingen.

(1)  economische structuurnota, 1976, p.7.
(2)  A.A.T. van Rhijn, 1971, p. 57.
(3)  economische structuurnota, ibid., p. 7.
(4)  achtste nota inzake de industrialisatie van Nederland, op.cit., p. 83.
(5)  nota inzake groei en structuur van onze economie, ibid., p.40, 150.
(6)  rapport inzake sectorstructuurpolitiek, SER, 1969, p. 4.
(7)  A.A.T. van Rhijn, op.cit., p. 58.
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De ontwikkeling in het denken over de sociaal-economische doelstellingenculmineerde aldus in de formulering van continuiteitsdoelstellingen en se-
lectiviteitsdoelstellingen in de economische structuurnota. De verhouding
tussen continuiteit en  selectiviteit wordt in  deze nota  als volgt ge-
schetst : "De maatregelen op het ene beleidsterrein zijn daarmede gegeven-
heden voor het beleid op andere gebieden. In die zin zou men kunnen zeggen
dat het economische structuurbeleid en het facettenbeleid haaks op elkaar
staan. Het voorgaande neemt niet weg dat van tijd tot tijd op hoofdpunten
een afweging tussen de diverse desiderata van continuiteit en selectiviteit
geboden is" (8). Er is dus sprake van een nevenschikking van beide doel-
stellingen en daarmee van een zekere spanningsrelatie.

Het is zinvol om de continui'teitsdoelstellingen enerzijds en de selectivi-
teits- of facetdoelstellingen anderzijds afzonderlijk te behandelen.  In de
eerste plaats is er de reeds genoemde spanningsrelatie tussen beide. In de
tweede plaats zijn de, expliciet geformuleerde, selectiviteitsdoelstelling-
en van relatief jonge datum. Van de diverse sectoren kan niet anders worden
verwacht dan dat zij vanuit hun historische produktiestructuur een actief
reageerd beleid voeren teneinde mogelijke strijdigheid met deze jonge doel-
stellingen te verminderen. Het is dus eerder de vermindering van de strij-digheid dan de strijdigheid zelf die hier als maatstaf voor de relatie tus-
sen sectorkenmerken en doelstellingen moet worden gehanteerd.
Ook is een aparte behandeling zinvol omdat de selectiviteitsdoelstellingen
in mindere mate kwantificeerbaar zijn dan de continuiteitsdoelstellingen.
Een relatie tussen de sectorkenmerken en deze selectiviteitsdoelstellingenzal dan ook wellicht in hoge mate illustratief zijn.

In 3.4.1. wordt aandacht besteed aan de mogelijke relaties tussen de ken-
merken van de onderzochte sectoren en het al dan niet bijdragen door deze
sectoren  aan  de  verwezenlijking  continuTteitsdoelstellingen.  In  3.4.2.
wordt de mogelijke relatie met de selectiviteitsdoelstellingen onderzocht.

3.4.1.  Continuiteitsdoelstellingen

De  traditionele  sociaal-economische doelstellingen of continuiteitsdoel-
stellingen zijn :

-    bevredigende groei
-    volledige en volwaardige werkgelegenheid
-    evenwichtige betalingsbalans
-    bevredigende personele en regionale inkomensverdeling
-    prijsstabiliteit

Om de sectorkenmerken te kunnen relateren aan deze doelstellingen is het
gewenst de bijdragen van de sectoren aan de verwezenlijking van de ver-schillende doelstellingen te kwantificeren. Voor groei, volledige werkgele-
genheid, en bijdrage aan een evenwichtige betalingsbalans, kan hieraan, al-
thans in belangrijke mate, worden voldaan. Ten aanzien van de doelstelling
volwaardige werkgelegenheid is een kwantificering slechts gedeeltelijk mo-

(8)  economische structuurnota, op. cit., p. 59.
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gelijk. De bijdrage per sector aan de doelstelling prijsstabiliteit kan in
principe worden gekwantifi ceerd door de nominale stijging van de toegevoeg-
de waarde te delen door de volumestijging van deze toegevoegde waarde. De
volumestijging wordt berekend door gebruik  te maken van wegingsfactoren
voor de diverse specifieke produkten. Het resultaat van deze weging is een
vrij onnauwkeurig beeld van de volumestijging, hetgeen wordt ge¥llustreerd

door de herhaaldelijke correcties op de gepubliceerde cijfers terzake. De
nominale stijging van de toegevoegde waarde omvat ook de mutatie van de
winst. De mutatie van deze factor, die in de verschillende perioden en in
de verschillende sectoren zeer groot kan zijn, kan niet worden aangemerkt
al s een element  dat  een rol speel t  bij de beoordel ing  van de bijdrage  aan
de doelstelling prijsstabiliteit. Een kwantificering zoals eerder geschetst
zal dus zowel een onnauwkeurig als een vertekend beeld opleveren. Om deze
reden zal de doelstelling prijsstabiliteit hier buiten beschouwing worden
gelaten. V66r getracht kan worden om de doelstelling bevredigende inkomens-
verdeling te kwantificeren zal  eerst een duidelijke definitie van deze
doelstelling moeten worden gegeven.  De centrale vraag is hier : wat is re-
delijk.  Zelfs indien deze vraag kan worden beantwoord,  dan nog kan men
stellen dat het realiseren van een bevredigende inkomensverdeling eerder
een politieke aangelegenheid is dan een via sectorprestaties na te streven
resultaat. Gezien deze, aan de doelstelling bevredigende inkomensverdeling
verbonden problematiek, zal deze doelstelling buiten beschouwing worden ge-
laten.  In  het nu volgende zal uitsluitend worden ingegaan  op de mogel ijke
relaties tussen de genoemde sectorkenmerken enerzijds en de bijdragen aan
de verwezenlijking van de doelstellingen groei, volledige werkgelegenheid,
volwaardige werkgelegenheid en bijdrage aan de betalingsbalans anderzijds.

3.4.1.1.  Groei

Zoals reeds vermeld in 3.2.2.2. is in de HC-literatuur uitgebreid aandacht
besteed aan groei. Ofschoon de in deze literatuur beschreven macro-econo-
mische rol van human capital niet in direkt verband behoeft te staan tot de
nader te onderzoeken relatie tussen human capital  als sectorkenmerken de
continuTteitsdoelstelling groei, is een korte beschrijving van de,  in de
literatuur gevolgde, gedachtengang nuttig als achtergrondschets.

Teneinde de groei te relateren aan de input van produktiefactoren, kan het

maatschappelijk voortbrengingsproces worden beschreven met behulp van een
macro-economische produktiefunctie F, die het verband aangeeft tussen het
volume X van het nationale produkt en de daarvoor aangewende hoeveelheden
arbeid (L) en kapitaal (K) :

X = F (L,K)

Voor kleine veranderingen geldt dan :

4 X = F'L 6 L + F'K 6K
waarbij  F'L  en F'K  de  respectieve marginale  produktiviteiten  voorstel-
len. Neemt men verder nog aan, dat de beloningsvoeten 1 en r van arbeid en

kapitaal gelijk zijn aan hun marginale produktiviteiten, dan is de relatie
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te herleiden tot :

A X  = 1.L  K A L    +     rK   x A K-r -r Ir -r K
Bij toetsing van bovenstaande formule aan de gegevens die ter beschikking
staan m.b.t. de groeivoeten van X, L en K, blijkt het nationaal produkt X

steeds meer te groeien dan uit de groei van de genoemde produtiefactoren
zou moeten volgen. Er is sprake van een residu, een onverklaarde rest (9).
Diverse auteurs hebben getracht de residu-factor te minimaliseren door de

produktiefactoren arbeid en kapitaal te corrigeren voor kwalitatieve verbe-
teringen. De factor arbeid wordt dan gecorrigeerd voor onderwijs en voor de
samenstelling van de beroepsbevolking. De factor kapitaal wordt dan gecor-
rigeerd voor de zogenaamde "embodied" technologische vooruitgang (10). An-
deren blijven het residu, terwille van de analyse, zien als een separate
grootheid en benoemen het, althans voor een deel, als technologische voor-
uitgang (11) of human capital (12).
Deze laatste auteurs ontkennen niet dat elementen van de residu-factor tot
uiting komen in de kwaliteitsverbetering van de produktiefactoren arbeid en
kapitaal, maar zij wensen de uiteindelijke oorzaak van deze kwaliteits-
verbetering expliciet te maken (13). Uitgebreide kwantitatieve studies over
de aard en de grootte van de residu-factor zijn verricht door Denison (14).
De Wolff en Ruiter (15) vatten de resultaten van Denison's onderzoek in de
volgende tabel (Tabel 1) samen.
Zoals reeds gesteld,  zijn diverse auteurs van mening dat technologische
kennis niet thuis hoort bij de residu-factor maar bij de factor kapitaal en
wel   al s "embodied" technol ogische vooruitgang.  Tot deze auteurs behoort  ook
Griliches. Desondanks komt Griliches tot de conclusie dat ongeveer 1/3 deel
van de residu-factor,  "embodied"  of niet, veroorzaakt wordt door human
capital (16), althans in ontwikkelde westerse landen.
De benadering van Griliches lijkt het meest adequaat om de invloed van hu-
man capital als groeibepalende factor aan te duiden : of de onderdelen van
de residu-factor nu embodied zijn of niet, indien zij worden veroorzaakt

(9)  zie in deze context ook voetnoot 27 in 3.2.2.2.
(10) comment by J. Sandee to E.F. Denison, 1964, p. 74.

P. de Wolff, R. Ruiter, 1968, p. 145.
P.B. Kenen, 1970, p. 208.

(11) OECD, 1978, p. 5.
J.H. -Spaa, 1980, p. 3.
F. Welch, 1966, p. 391.

(12) P.B. Kenen, 1965, p. 451.
J.M. Lopes Cardozo, 1973, p. 17.
D.B. Keesing, 1968, p. 9.

(13) Th.W. Schultz, 1970, p. 301.
(14) E.F. Denison, 1972.

E.F. Denison, 1964.
E.F. Denison, 1967.
E.F. Denison, 1974.

(15) P. de Wolff, R. Ruiter, op.cit., p. 146.
(16) Z. Griliches, 1970, p. 79.
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Tabel 1 : Analyse van de gemiddelde groeivoet 1950-1962 voor enkele gebie-
den:

V.S. N.W.-Europa U.K. Nederland

Groei nationaal inkomen 3,36 4,70 2,38 4,52

in % ; waarvan wordt
veroorzaakt door :

Totale factor-input 1,95 1,69 1,11 1,91

factor arbeid 1,12 0,83 0,60 0,87

werkgelegenheid 0,90 0,71 0,50 0,78

gewerkte uren -0,17 -0,14 -0,15 -0,16

samenst.beroepsbev. -0,10 0,03 -0,04 0,01

onderwijs 0,49 0,23 0,29 0,24

factor kapitaal 0,83 0,86 0,51 1,04

woningen 0,25 0,07 0,04 0,06

buitenl.beleggingen 0,05 -0,03 -0,05 -0,10
vaste aktiva bedr. 0,43 0,64 0,43 0,66
voorraden 0,10 0,18 0,09 0,22

Residu 1,41 3,01 1,27 2,61

verbeterde allocatie 0,29 0,78 0,12 0,63
resources

economies of scale 0,36 0,93 0,36 0,78
techn.kennis 0,76 0,76 0,76 0,76
restant                         - 0,54 0,03 0,44

door human capital, kunnen zij, samen met andere elementen, aanduiden wat
de invloed van human capital is op de macro-economische groei.
Met als uitgangspunt de cijfers van Denison, zoals weergegeven in boven-
staande tabel, en de genoemde conclusie van Griliches, kan de invloed van
human capital op de economische groei worden vergeleken met de invloed van
de "kale" factoren arbeid en kapitaal.
Als HC-elementen  kunnen nu worden genoemd :

-    samenstelling beroepsbevolking ;
-    onderwijs ;
-   1/3 deel van de residu-factor.

Elementen die de kale factor arbeid bepalen zijn dan :
-    werkgelegenheid ;
-    gewerkte uren.

Elementen die de kale factor kapitaal bepalen zijn dan :
-    vaste aktiva bedrijven.

Met deze elementen is de volgende opstelling mogelijk :
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Tabel 2 : Groei-beinvloedende factoren : percentuele invloed op de nationa-
le-economische groei, 1950-1962.

factoren V.S. N.W.-Europa U.K. Nederland

human capital 26%          27           24          25
arbeid                22           12           15          14
kapitaal               13            14            18           15

Deze cijfers duiden op een positieve en grote invloed van human capital op
de economische groei.

De literatuur over de invloed van human capital op de economische groei be-
steedt geen aandacht aan een benadering per sector.
In het navolgende wordt getracht een dergelijke benadering te introduce-
ren. Hiertoe zal de relatie worden onderzocht tussen de genoemde kenmerken
van de industri le sectoren en de groei van deze sectoren. Groei wordt ge-
definieerd als het indexcijfer van de normatieve nominale toegevoegde waar-
de 1976 bij 1972 = 100 (17)
Als sectorkenmerken zijn gekozen de gemiddelde factorintensiteiten in de
periode 1972 - 1976.
Deze cijfers resulteren in het overzicht zoals opgenomen in Tabel 3.

Tabel 3 : Relatie tussen groei en sectorkenmerken

Groei gemiddelde gemiddelde gemiddelde
Sector 1976 bij 1972 HC-indicatie arb.intens. kap.intens.

= 100 1972-1976(xl.000) 1972-1976 1972-1976
(x 1.000) (x 100)

20/21 157 23,3 30,3 15,8
22 125 19,7 39,8 14,4
23/24 (a) 110 16,8 56,2 9,6
25 146 19,7 43,9 9,5
26 150 22,9 30,4 15,9
27 152 21,7 38,4 9,9
29/31 157 24,5 22,9 21,5
32 141 22,1 32,0 16,1
33 161 25,0 21,2 22,2
34/35 156 22,7 37,7 8,6
36 159 24,6 33,6 9,3
37 153 22,9 36,3 9,3

(a)    de  sectoren  23  en  24  zijn  ook hier samengevoegd om dezel fde sectorin-
deling te verkrijgen als in 3.3.1.

De correlatiecodfficibnten tussen deze groei en deze sectorkenmerken zijn :

(17) deze periode is gekozen om enkele jaren voor en enkele jaren na de
oliecrisis in de beschouwing te kunnen betrekken.
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HC-indicatie/groei :r = 0,91
arb. intens./groei:r = -0,78
kap. intens./groei:r = 0,25 (18)

(18) het zonder meer definiiren van groei als groei van de normatieve nomi-
nale toegevoegde waarde lijkt onjuist, daar slechts ten dele rekening
wordt gehouden met optredende structurele veranderingen in het overig
inkomen per sector.Wil men echter met deze structurele veranderingen
integraal rekening houden, dan zal moeten worden getracht am inciden-
tele, en dus niet-structurele veranderingen in het overig inkomen bui-
ten  beschouwing te laten.  Daar een duidel ijk onderscheid tussen  inci-
dentele en structurele veranderingen niet te maken is, zal iedere be-
nadering van alleen de structurele veranderingen arbitrair zijn.  In
het  onderstaande  zijn een aantal mogel ijke benaderingen  van de struc-
turele veranderingen in het overig inkomen met elkaar vergeleken.
Deze benaderingen zijn :
a.   het overig inkomen in jaar a = het gemiddelde van het werkelijke

overig inkomen in de jaren a, a-1 en a-2. Het overig inkomen in
jaar a+1 = het gemiddelde van het werkelijke overig inkomen in de
jaren a+1, a en a-1, etc.

b.   het overig inkomen = het werkelijk overig inkomen, echter met be-
paalde correcties :
Een stijging resp. daling van het werkelijke overig inkomen wordt
gemaximeerd op 5% in het eerste stijgings-resp. dalingsjaar en op
10%, 15% en 20% in het direct daarop volgende tweede, derde en
vierde stijgings- resp. dalingsjaar.  Randvoorwaarden zijn hier :
-  een dergelijke gemaximeerde stijging resp. daling leidt nooit

tot een hoger resp. lager niveau van het overig inkomen dan
het werkelijke overig inkomen ;

-  indien het werkelijk overig inkomen bij een stijging na een
daling en omgekeerd lager resp. hoger is dan het berekende
overig inkomen, dan wordt het overig inkomen constant gehou-
den.

c.   het overig inkomen is het gemiddelde van het normatieve overig
inkomen en het werkelijke overig inkomen.

d.   indien het werkelijke overig inkomen een vrijwel constante afwij-
king vertoont ten opzichte van het normatieve overig inkomen, of
indien het werkelijke overig inkomen op een zeer wisselende wijze
afwijkt van het normatieve overig inkomen, lijkt het mogelijk om
in plaats van het werkelijke overig inkomen het normatieve overig
inkomen te hanteren.  Indien het werkelijke overig inkomen een
steeds groter wordende afwijking in 66n richting vertoont ten op-

zichte van het normatieve overig inkomen, dan lijkt hantering van
het normatieve overig inkomen niet mogelijk.  In deze gevallen
wordt als overig inkomen beschouwd het werkelijke overig inkomen
echter met de onder b genoemde maximeringen van stijging en da-
ling. (Dit laatste treedt alleen op bij de sectoren 22, 23/24 en
25).

Deze vier benaderingen van de structurele veranderingen in het overig
inkomen leiden tot de volgende index-cijfers voor de groei per sector
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Tabel 3 is grafisch weergegeven in Grafiek 1.
Het aantal waarnemingen is beperkt tot 12. De weergegeven correlatiecouf-
ficibnten kunnen daarom slechts worden gezien als een indicatie van een
sterker verband tussen het sectorkenmerk human capital en groei, dan tussen
de andere sectorkenmerken en groei.

3.4.1.2.    Volledige werkgelegenheid

Voor zover bekend is de relatie tussen de bi jdrage per sector aan volledige
werkgelegenheid en het gebruik van human capital in de literatuur geen on-
derwerp van onderzoek geweest. Wel is aandacht besteed aan onderwerpen als
de kans op werk van personen in wie veel human capital  is geincorporeerd
vergeleken met de kansen van werknemers waarin weinig human capital is ge-
incorporeerd (19) en de kans op ontslag van deze groepen (20). Deze onder-
werpen kunnen slechts zijdelings in verband worden gebracht met de te on-
derzoeken relatie tussen de sectorkenmerken van de industriale sectoren en
de werkgelegenheidsontwikkeling in die sectoren.
In het navolgende wordt getracht na te gaan of een dergelijke relatie kan
worden geconstateerd. De bijdrage aan volledige werkgelegenheid wordt gede-
finieerd als het indexcijfer van de werkgelegenheid per sector in 1976 bij
1972 = 100.

De sectorkenmerken worden op dezelfde wijze gedefinieerd als in 3.4.1.1.
Deze cijfers resulteren in het overzicht zoals opgenomen in Tabel 4.
De correlatiecobfficianten tussen  de werkgelegenheidsontwikkeling en  de
sectorkenmerken zijn :

HC-indicatie/werkgelegenheidsontwikkeling  :r=  0,87

(vervolg 18)
(1976 bij 1972 = 100)

sector ad a ad b ad c ad d normatieve werkelijke
overig inkomen overig inkomen

20/21 135 140 149 157 157 140
22 105 116 116 105 125 107

23/24      90 103 102      90        110               94
25 122 127 132 122 146 120
26 128 141 141 150 150 133
27 147 145 153 152 152 154
29/31 145 140 149 157 157 142
32 113 122 126 141 141 115
33 125 144 142 161 161 127
34/35 143 141 153 156 156 151
36 134 141 149 159 159 141
37 138 141 153 153 153 154

(19) F.C. Valkenburg, A.M.C. Vissers, 1978.
(20) W.Y. Oi, 1962.

G.S. Becker, 1962, p. 10 ; 1975, p. 34.
J. Mincer, 1974, p. 87, 88.
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arb.-intens./werkgelegenheidsontwikkeling  :r= -0,76
kap.-intens./werkgelegenheidsontwikkeling  :r=  0,26

Tabel 4 : Relatie tussen volledige werkgelegenheid en sectorkenmerken

gemiddelde gemiddelde gemiddel de
Sector Werkgelegenh.ontw. HC-indicatie arb.intens. kap.intens.

1976 bij 1972 = 100 1972-1976 1972-1976 1972-1976
(Xl.000) (Xl.000) (x 100)

20/21           91 23,3 30,3 15,8
22              72 19,7 39,8 14,4
23/24           58 16,8 56,5 9,6
25              88 19,7 43,9 9,5
26              97 22,9 30,4 15,9
27              95 21,5 38,4 9,9
29/31(a)        92 24,5 22,9 21,5
32              85 22,1 32,0 16,1
33 106 25,0 21,2 22,2
34/35           95 22,7 37,7 8,6
36              95 24,6 33,6 9,3
37              98 22,9 36,7 9,3

(vervolg 18)
De correlatiecoaffiinten tussen deze index-cij fers en de sectorkenmer-

ken (gemiddelde HC-indicatie, gemiddelde arbeidsintensiteit en gemid-
delde kapitaalintensiteit over de periode 1972-1976) zijn:
ad a : HC-indicatie : r =  0,74

arb.-intensiteit  :r= -0,57
kap.-intensiteit  :r=  0,31

ad b : HC-indicatie : r =  0,86
arb.-intensiteit  :r= -0,72
kap.-intensiteit  :r=  0,17

ad c : HC-indicatie : r =  0,81
arb.-intensiteit  :r= -0,61
kap.-intensiteit  :r=  0,35

ad d : HC-indicatie : r =  0,94
arb.-intensiteit  :r= -0,81
kap.-intensiteit  :r=  0,29

normatief : HC-indicatie : r =  0,91
arb.-intensiteit  :r= -0,78
kap.-intensiteit  :r=  0,25

werkelijk : HC-indicatie : r =  0,69
arb.-intensiteit  :r= -0,47
kap.-intensiteit  :r= -0,11

Uit deze correlatiecoeffici#nten blijkt dat, welke benadering men ook
kiest, de verhouding tussen de cobfficiinten voor resp. HC-indicatie,
arb.-intensiteit en kap.-intensiteit niet wezenlijk verandert.
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(a)   de  dal ing  van de werkgelegenheid  in deze sector wordt vrijwel geheel
verklaard door de afbouw van de kolenmijnbouw, die in de cij fers voor

deze sector is opgenomen. Exclusief kolenmijnbouw zou het cijfer voor
de werkgelegenheidsontwikkeling 99 in plaats van 92 zijn geweest. De
correlatiecoefficidnten worden dan 0,90 ; -0,81 ; 0,34.

Tabel 4 is grafisch weergegeven in Grafiek 2.
Ook hier is het aantal  waarnemingen beperkt tot 12. Ook hier kunnen de
weergegeven correlatieco8ffici5nten daarom slechts worden gezien als een
indicatie van een sterker verband tussen het sectorkenmerk human capital en
de werkgelegenheidsontwikkeling dan tussen de andere sectorkenmerken en de
werkgelegenheidsontwikkeling.

3.4.1.3.    Volwaardige werkgelegenheid

In de literatuur over human capital, is de relatie human capital/volwaardi-
ge werkgelegenheid, voor zover bekend, geen onderwerp van kwantitatief on-
derzoek geweest. In kwalitatieve zin is deze relatie echter door diverse
auteurs genoemd. Weisbrod (21) wijst op de zogenaamde "opportunity option"

(vervolg 18)
Ten aanzien van de relatie tussen de sectorkenmerken en groei is hier
uitgegaan van de nominale groei van de toegevoegde waarde. Een ander
uitgangspunt  is  de  volumegroei  van de toegevoegde waarde.  Op basis
van, door het Centraal Planbureau, verschafte cijfers kan dan de vol-
gende  opstelling worden gemaakt van de  relatie  tussen  volumegroei
(1972-1976) en sectorkenmerken (gemiddelde factorintensiteiten in de
periode 1972-1976) :

sector groei HC-indicatie arb. intens. kap. intens

20/21 118 23,3 30,3 15,8
22/23/24    80 18,6 47,3 12,6
25/32 100 21,0 38,2 13,1
26/27 115,5 22,3 36,4 11,9
29/31 125,5 24,5 22,9 21,5
33 96,5 25,0 21,2 22,2
34/35/ 117 22,7 37,7 8,6
36 120,5 24,6 33,6 9,3
37 109,5 22,9 36,3 9,3

De correlatiecobfficionten zijn nu :
HC-indicatie :r= 0,69
arb.intensiteit :r=  -0,45
kap.intensiteit :r=  -0,23

De relatie tussen  de vol umegroei  van de toegevoegde waarde  en  de  sec-
torkenmerken wijkt dus nauwelijks af van de relatie tussen de werke-
lijke nominale groei van de toegevoegde waarde en deze kenmerken. Daar

een benadering via de nominale groei de mogelijkheid biedt tot intro-
ductie van een normatieve groei, is B.A. Weisbrod, 1962, p. 113.
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als een rendementselement van opleiding : een beter opgeleide heeft een
bredere werkgelegenheidskeuze. Blaug (22) wijst op de sociale opbrengsten
van onderwijs, waarvan een van de elementen werksatisfactie is.
Het ontbreken van kwantitatief onderzoek is ongetwijfeld mede veroorzaakt
door het ontbreken van maatstaven voor de volwaardigheid van de werkgele-
genheid.
De werkelijke maatstaf voor de volwaardigheid van de werkgelegenheid is het
subjectieve welbevinden van de betrokken werknemers. Dit subjectieve wel-
behagen kan moeilijk of niet gemeten worden. Als alternatief kan wellicht
worden gedacht aan een werkwijze, gebaseerd op factoren die deze subjectie-
ve gevoelens, althans gedeel telijk, weerspiegelen, zoals stakingen,   be-
roepsziekten en verloop. Het in Nederland gepubli ceerde statistisch materi-
aal is echter niet toereikend om deze zaken voor een voldoende aantal  sec-
toren te kwantificeren. Het enige eventueel bruikbare cijfer zou kunnen
Zijn het ziekte- en ongevallenverzuim (23).  Van de, in de nationale reke-

ningen onderscheiden, 12 industriile sektoren (24), komen er echter slechts
4 als zodanig  in de statistiek betreffende ziekte- en ongevallenverzuim
voor. Ook al zou echter het bestaande statistisch materiaal wel toereikend
Zijn geweest, stakingen, beroepsziekten en verloop, worden ofwel voor een
groot deel bepaald door factoren die met het welbevinden weinig uitstaande
hebben,  ofwel zijn zij slechts een onvolledige weerspiegeling van het sub-
jectieve welbevinden :
-    werkstakingen  zijn  onder meer  afhankelijk  van  organisatiegraad  en

speerpuntakties van vakbonden ;
-    het optreden van ongevallen en beroepsziekten wijst op het bestaan van

gevaarlijke situaties die op hun beurt weer het subjectieve welbevin-
den beinvloeden. Het bestaan van deze gevaarlijke situaties is echter
slechts  66n  van de factoren die inwerken  op  het wel bevinden en teveel
nadruk op deze ene factor zal zeer waarschijnlijk een vertekend beeld
opleveren ;

-    het verloop in een sector kan verband houden met een aantal factoren
die met het welbevinden weinig van doen hebben zoals samenstelling van
het werknemersbestand van een sector naar geslacht of leeftijd en ont-
wikkeling van de relatie afzet/produktiviteit in een sector.

Het gebrek aan statistisch materiaal in de waarschijnlijk onvoldoende be-
Wijskracht van de door dit materiaal weer te geven feiten, maken deze bena-

dering van het begrip volwaardige werkgelegenheid weinig zinvol.

(vervolg 18)
gekozen voor nominale groei.
Ook bij de berekening van de gemiddelde factorintensiteiten is uitge-
gaan van de nominale factorintensiteiten van de verschillende jaren.
Een principieel juistere aanpak zou zijn geweest het nemen van de ge-
defleerde factorintensiteiten. Een dergelijke benadering stuit echter
op praktische problemen omdat zowel de toegevoegde waarde, de loonsom
als de afschrijvingen zouden moeten worden gedefleerd. Ten aanzien van
de arbeidsintensiteit beperkt het probleem van het defleren zich tot
de noemer van de formule en wel tot de toegevoegde waarde. Een verge-
lijking van het gemiddelde van de nominale arbeidsintensiteiten met

(22) M. Blaug, 1966, p. 15.
(23) maandstatistiek bevolking en volksgezondheid, CBS.
(24) zie de overzichten in Bijlage 2.
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In de economische structuurnota (25) wordt volwaardigheid van de werkgele-
genheid gemeten met behulp van de loonvoet. Op het eerste gezicht lijkt dit
een gebrekkige maatstaf, daar de loonvoet ook elementen bevat die dienen
als financitile compensatie voor onvolwaardigheid van de werkgelegenheid:

ploegenwerk, vuil en zwaar werk, overwerk.  In 3.3.1.  is echter geconsta-teerd dat de loonvoet per sector hoog gecorreleerd is met de onderwijsin-
houd per sector. Hieruit zou men kunnen concluderen dat elementen van on-
volwaardige werkgelegenheid de loonvoet in iedere sector in ongeveer de-
zel fde mate beinvloeden of slechts een zeer geringe invloed hebben. Het me-
ten van volwaardige werkgelegenheid met behulp van de loonvoet alleen lijkt
echter niet correct.

De loonvoet blijkt een goede maatstaf voor het genoten onderwijs. Het is
niet onwaarschijnlijk dat het genoten onderwijs op haar beurt weer een goe-
de maatstaf is voor de hoogwaardigheid van de arbeid. Meting van volwaardi-
ge werkgelegenheid via de loonvoet betekent dat volwaardige werkgelegenheid
en hoogwaardigheid van de arbeid aan elkaar worden gelijkgesteld. Dat dit
slechts een gedeeltelijke afspiegeling van de werkelijkheid is, moge duide-lijk  zijn.  Wel  kan wellicht worden gesteld  dat de hoogwaardigheid  van  de
arbeid een zeer belangrijke factor is bij het vaststellen van de volwaar-
digheid van de werkgelegenheid.
Gezien bovenstaande wordt van een kwantificering van de relatie tussen vol-
waardige werkgelegenheid en de sectorkenmerken afgezien.

3.4.1.4.    Bijdrage betalingsbalans

In de HC-literatuur is veel aandacht besteed aan de relatie tussen human
capital en de structuur van de internationale handel en dus van de interna-
tionale arbeidsverdeling. De in deze literatuur beschreven rol  van human
capital dekt niet geheel de hier nader te onderzoeken relatie tussen human
capital als sectorkenmerk en de bijdrage van de verschillende sectoren aan
de betalingsbalans.
Wel kunnen de in deze literatuur gevolgde gedachtengang en de daaraan ge-
koppelde berekeningen dienen als achtergrond voor en aanvulling op een
dergelijke te onderzoeken relatie voor Nederland.
De  studie naar de  rol van human capital  al s bepalende factor  in de interna-
tionale arbeidsverdeling werd geinitiberd door de ontdekking van de zoge-naamde Leontief-paradox (26) : Leontief toont aan dat de V.S., een land met
veel fysiek kapitaal, niet handelen conform de verwachtingen  die  aan  het

(vervolg 18)
het gemiddelde van gedefleerde arbeidsintensiteiten leert echter dat
de verschillen tussen deze gemiddelden slechts zeer gering zijn. Bijde andere factorintensiteiten dient zowel de teller als de noemer te
worden gedefleerd. De afwijkingen zullen dan waarschijnlijk nog gerin-
ger zijn dan ten aanzien van de arbeidsintensiteit. Gezien de prakti-
sche problemen en de waarschijnlijk geringe afwijkingen is gekozenvoor een benadering via nominale grootheden.

(25) economische structuurnota, op.cit., p. 55.
Zie ook Economische structuurnota, ibid., p. 274 en 275.

(26) W. Leontief, 1953, p. 525.
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Heckscher-Ohlin Theorema kunnen worden ontleend. De V.S. blijken namelijk
relatief arbeidsintensieve  produkten  te exporteren.  Waar Leontief  zelf
reeds een verklaring zoekt voor zijn paradox in de efficiency van de Ameri-
kaanse werknemer, trachten andere auteurs deze efficiency te kwantificeren
met behulp van zogenaamde skill- of vaardigheidscoaffcibnten. Bij het bere-
kenen van deze vaardigheidscobffcianten worden verschillende methoden ge-
bruikt. De meeste auteurs trachten te bepalen hoe de verhouding is tussen
geschoolden en ongeschoolden in de exportindustridn vergeleken met dezel fde
verhouding bij binnenlandse produktie van geimporteerde goederen (27). Door
nu de betreffende verhouding voor de exportproduktie te delen door de ver-
houding voor eventuele binnenlandse produktie van ingevoerde goederen wordt
een vaardigheidsindex berekend voor 6f de totale export-import stroom 6f de

export-import stroom per sector. De conclusie is dat de relatieve schaarste
in de diverse landen aan human capital  (skill)  in belangrijke mate het
patroon van de internationale handelsstromen in industrifle produkten kan
verklaren (28) en tevens dat er, althans voor de V.S., een significante

correlatie bestaat tussen de netto-bijdrage aan de handelsbalans per sector
en de human capital (skill) per sector (29). Andere auteurs maken soortge-
lijke berekeningen en meten daarbij de human capital via de loonvoet (30).
Hun resultaten zijn nauwelijks afwijkend van de resultaten van de meer
direkte benaderingen. Vrijwel alle hier aangeduide berekeningen hebben 6f
betrekking op de V.S., Of gaan uit van de vooronderstelling dat alle inter-
nationaal  verhandelde goederen door alle landen worden geproduceerd met
dezelfde (V.S.-) vaardigheidsvereisten.
Onderzoek van Keesing (31) echter toont aan dat ook indien men de vaardig-
heidsvereisten introduceert zoals die bestaan in andere belangrijke indus-
tridle landen, de resultaten met betrekking tot de invloed van human capi-
tal  (skill) op het patroon van de internationale handelsstromen in indus-
triMe produkten, gelijk blijven.
De literatuur geeft dus een verband aan tussen de relatieve schaarste in de

diverse landen aan human capital en het patroon van de internationale han-
del in industriWe produkten. Deze relatie sluit aan op de theorie van de
technologische kloof (32) en op de produkt-cycle theorie (33). Beide theo-
riun kwamen eveneens rond 1965 tot ontwikkeling en trachten de internatio-
nale handel te verklaren door middel van de produktiekenmerken tijdens de
diverse fasen van de levens-cyclus van een produkt. Human capital  (skill)

(27) D.B. Keesing, 1965, p. 290, 291.
D.B. Keesing, 1965, p. 255, 256, 257.
Th. Peeters, 1971, p. 72-75.

(28) Th. Peeters, ibid., p. 67.
(29) D.B. Keesing, op.cit., p. 37.

H.Waehrer, 1968.
(30) H. Waehrer, ibid., p. 25. (correlatiecodfficidnt :r= 0,86)

K.W. Roskamp, G.Mc.Meekin, 1968, p. 156.
OECD-Industry Committee, 1977, tabel lA en 18.

(31) D.B. Keesing, 1971, p. 447, 449.
(32) C.G. Hufbauer, 1965.

C. Freeman, 1965, p. 5.
(33) R. Vernon, 1966.

S. Hirch, 1967, p. 23.
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speel t ook  hier een grote  rol .

Zoals reeds gesteld wordt in de literatuur eveneens een significante corre-
latie geconstateerd tussen de netto-bijdrage aan de handelsbalans per sec-
tor en de human capital per sector, doch deze constatering heeft alleen be-
trekking op de V.S. De mate waarin een dergelijke relatie ook bestaat voor
andere landen, zal in hoge mate afhankelijk zijn van de relatieve schaarste
in de diverse landen aan human capital. Vergelijking van de vaardigheidsin-

dices voor de export-import stroom geeft een goede indicatie van deze rela-
tieve  schaarste.  Peeters  (34)  berekent  deze  vaardigheidsindices  en  de
veranderingen daarin tussen  1962 en 1967 voor enkele W-Europese landen,
uitgaande van dezelfde (V.S.-) vaardigheidsvereisten voor al deze landen :

Tabel 5 : Vaardigheidsindices voor W-Europese landen, 1962-1967

W-Europese landen 1962 1967 1967 in % 1962

Duitsland 1,568 1,572 100

Engeland 1,308 1,199            92
Nederland 0,933 1,024 110

Frankrijk 0,792 0,732            92
Belgia 0,732 0,773 106

Italif 0,732 0,698            95

Tabel 6 : Vaardigheidsindices voor een aantal landen, 1962

Verenigde Staten 2,224 Frankrijk 0,792
Duitsland 1,568 Oostenrijk 0,766
Engeland 1,308 Belgia 0,732
Zweden 1,269 Italid 0,732
Zwitserland 1,095 Japan 0,381
Nederland 0,933 India 0,152
Canada 0,912

Uit deze, overigens weinig recente, gegevens kan worden afgeleid, dat Ne-
derland een grotere relatieve schaarste heeft aan human capital  dan de
V.S.. Gezien deze, waarschijnlijk nog aanwezige, grotere relatieve schaar-
ste aan human capital in Nederland dan in de V.S., is het aannemelijk dat
de relatie die in de V.S. werd geconstateerd tussen human capital per sec-
tor en netto-bijdrage aan de handelsbalans, in Nederland minder duidelijk
zal zijn.

(34) Th. Peeters, op.cit., p. 72-75.

Peeters berekent de indices voor 1962 op basis van de vaardigheidsver-
eisten 1960 en voor 1967 op basis van 1967.

Ter vergelijking berekent hij eveneens de vaardigheidsindices voor een
groter aantal landen voor 1962, op basis van de V.S.-vaardigheidsver-
eisten in 1960.
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In het navolgende wordt getracht te onderzoeken in hoeverre een dergelijke
relatie in Nederland aanwezig is.
De bijdrage aan de betalingsbalans wordt hier, evenals in de berekeningen

die betrekking hebben op de V.S., beperkt tot de bijdrage aan de handelsba-
lans. Deze bijdrage aan de handelsbalans kan worden benaderd door zowel de
directe als de indirecte bijdrage aan de handelsbalans in de beschouwing te
betrekken. De directe bijdrage van een sector aan de handelsbalans kan wor-
den gemeten via de verhouding tussen export en eigen import van de sector.
De indirecte bijdrage  aan de handel sbalans kan worden gemeten  via  de  ver-
houding tussen export en concurrerende import van de sector, zijnde de ver-

houding tussen de export en de import van gelijksoortige produkten. Voor
internationaal verhandelbare produkten is deze indirecte bijdrage ook han-
teerbaar als maatstaf voor de internationale concurrentiepositie van een
sector. Beide elementen geven i eder een deel weer van de bijdrage aan de
handelsbalans. Door beide elementen even zwaar te laten wegen kan deze bij-
drage worden gedefiniberd als:

export van de sector export van de sector
+

eigen import concurrerende import
(35)

2

Dit resulteert in het overzicht zoals opgenomen in Tabel 7.

Tabel 7 : Relatie tussen bijdrage betalingsbalans en sectorkenmerken (1976)

a                 b               HC-indi- arb.inten- kap.inten-
sector a+b catie siteit siteit

export/ export/ 2 (x1000) (X1000) (X100)

eigen import  conc. import  x 100

20/21 1,57 2,00 179 29,2 22,6 16,6
22 1,32 0,56        94 25,2 29,3 15,3
23/24 1,18 0,44        81 21,4 40,2 10,9
25 0,59 0,18        39 24,7 33,5 10,3
26 1,09 0,52        81 28,0 24,3 16,2
27 0,59 1,09        84 26,8 30,0 10,5
29/31 2,37 1,24 181 30,6 17,2 22,1
32 1,48 0,46        97 27,2 24,7 17,4
33 1,65 0,77 121 30,6 17,1 22,5
34/35 1,78 0,78 128 28,2 29,2 8,9
36 1,84 1,11 148 30,6 25,7 10,1
37 2,47 0,85 166 28,2 28,8 9,5

De correlatiecoifficibnten tussen de bijdrage aan de betalingsbalans en de
sectorkenmerken zijn :

(35) alle gegeven hebben betrekking op 1976 en zijn afkomstig uit de natio-
nale rekeningen : input/output tabellen.
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HC-indicatie/betalingsbalans :r= 0,70
arb. intens./betalingsbalans:r= -0,58
kap. intens./betalingsbalans:r= 0,27 (36)

Tabel 7 is grafisch weergegeven in Grafiek 3.
Ook hier is sprake van een beperkt aantal waarnemingen. Hoewel minder dui-
delijk dan in de voorgaande subparagrafen, kunnen de weergegeven correla-
tiecoifficionten echter worden gezien als een  indicatie van een sterker
verband tussen het sectorkenmerk human capital en de bijdrage aan de beta-
lingsbalans dan tussen de andere sektorkenmerken en de bijdrage aan de
betalingsbalans.

3.4.1.5.    Samenvatting

In de vorige sub-paragrafen zijn indicaties gevonden van een sterker ver-
band tussen de sectorkenmerk human capital en enkele continuiteitsdoelstel-
lingen dan tussen de andere sectorkenmerken en deze continuTteitsdoelstel-
lingen. De volgende correlatiecoifficionten werden berekend:

Groei : HC-indicatie :r=  0,91
arb. intens. :r= -0,78
kap. intens. :r=  0,25

Volledige werkgelegenheid : HC-indicatie :r=  0,87 ( 0,90)
(37) arb. intens. :r= -0,77 (-0,81)

kap. intens. :r=  0,26 ( 0,34)
Bijdrage betalingsbalans : HC-indicatie :r=  0,70

arb.-intens. :r= -0,58
kap. intens. :r=  0,27

Deze (indicatieve) correlatiecoaffici#nten ondersteunen de, in 2.5.2. weer-
gegeven, theoretische oordeelsvorming.

3.4.2. Selectiviteitsdoelstellingen

Zoals reeds genoemd, zijn de selectiviteitsdoelstellingen of facetdoelstel-
lingen, in de volgorde zoals weergegeven in de economische structuurnota:

-    milieubehoud ;
-    verantwoorde ruimtelijk ordening ;
-    zuinig beheer van grondstoffen en energie ;
-    betere kansen voor ontwikkelingslanden.

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de mogelijke relaties tussen
de sectorkenmerken van de onderzochte sectoren en het al dan niet beant-
woorden van deze sectoren aan de selectiviteitsdoelstellingen.

Eerder in dit Hoofdstuk werd reeds opgemerkt dat enkele selectiviteitsdoel-

(36) de relatie tussen de sectorkenmerken en de bijdrage aan de betalings-
balans kan, in per sector sterk verschillende mate, be¥nvloed zijn
door protectie.

(37) de cijfers tussen haakjes zijn de correlatiecoofficionten exclusief de
sector kolenmijnbouw.
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stellingen van relatief jonge datum zijn. De sectoren zijn wellicht, ge-
zien hun historische produktiestructuur, minder ingespeeld op deze relatief
nieuwe  doelstellingen  dan  op  doelstellingen  die  reeds  langere  tijd
gemeengoed zijn. Ook werd eerder in dit Hoofdstuk gesteld, dat de selecti-
viteitsdoelstellingen minder eenduidig zijn dan de continuiteitsdoelstel-
lingen en daarom minder goed kwantificeerbaar. Met deze beide elementen zal
in het navolgende rekening moeten worden gehouden.  Nu al kan worden vast-
gesteld, dat mogelijke relaties tussen de sectorkenmerken en de selectivi-
teitsdoelstellingen, meer dan het geval was ten aanzien van de relaties
tussen de sectorkenmerken en de continu¥teitsdoelstellingen, slechts indi-
catief zullen zijn.

3.4.2.1.    Milieubehoud

In de economische structuurnota (38) wordt een aparte paragraaf gewijd aan
de milieuproblematiek. Deze paragraaf begint met de opsomming van een aan-
tal  functies van het natuurlijk milieu, die voor het produktieproces van
vitale betekenis zijn zoals :
-    het leveren van energie, grond- en hulpstoffen, en van voedsel in de

vonm van in het wild levende planten en dieren, vooral vis (leveran-
ciersfunktie).

-    het (ver-)dragen van op zichzelf natuurlijke processen in een door de
mens bepaalde omvang. Dankzij deze funktie is o.m. het bedrijven van
landbouw mogelijk (dragersfunktie).

-      het absorberen van allerhande afval stoffen en energie (straling, warm-
te, geluid) (absorptie- en/of kringloopfunktie).

Vervolgens wordt  in  deze  nota  al s doel stell ing  van  het mil ieuhygibnisch  be-
leid vastgesteld :
-    Het bereiken dan wel  handhaven van de optimale kwaliteit van het fy-

sieke milieu en het bevorderen van de ecologische inpasbaarheid van
het menselijk handelen.

Als beleidsuitgangspunten formuleert de nota de volgende vier elementen :
-    het vermijden van vervuiling ;
-    de vervuiler betaalt ;
-    het stand-still beginsel ;
-    de omkering van de bewijslast.

Uitgaande van het principe "de vervuiler betaalt" en op basis van de resul-
taten van een CPB-studie naar de economische gevolgen van de bestrijding
van de vervuiling van het milieu (39), wordt in de economische structuur-
nota getracht de kosten van milieuverontreiniging per sector te kwantifi-
ceren (40). Als maatstaf daartoe wordt gebruikt het prijseffect in percen-
ten bij volledige bestrijding van waterverontreiniging, verontreiniging van

de lucht met zwaveldioxyde door verbranding van fossiele brandstoffen, en
vast afval. Geen aandacht wordt geschonken aan soorten van verontreiniging
waarvoor binnen de tijdshorizon van de studie (1985) geen macro-kosten van
betekenis zijn te verwachten ; soorten waarover, ten tijde van het opstel-

(38) economische structuurnota, op.cit., p. 113-129.
(39) CPB-monografie nr. 20, 1975.
(40) economische structuurnota, ibid., p. 55.
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len van het CPB-model,  statistische gegevens ontbraken zoals lozing van
chemische afvalstoffen, luchtverontreiniging door procesemissies en gedeel-
telijk bij verbrandingsovens, geluidhinder ; soorten waar4oor nog geen ade-
quate anti-vervuilingstechnologie voorhanden was ; soorten met naar ver-
wachting een betrekkelijk laag niveau van kosten, ook op langere termijn.
In de CPB-studie en ook in de economische structuurnota wordt tenslotte de

milieutechnologie als een constante en niet als een zich ontwikkelende fac-
tor in de beschouwing meegenomen.
Deze beperkingen van de CPB-studie (41) beperken eveneens de mogelijkheid
om de uitkomsten van deze studie te gebruiken teneinde de relatie tussen
sectorkenmerken en milieubehoud te onderzoeken. Ook ander, beter bruikbaar,
cijfermateriaal ontbreekt. Bij gebrek aan voldoende gegevens wordt hier van
nader onderzoek naar de genoemde relatie afgezien.

3.4.2.2.    Ruimtelijke ordening

In de economische structuurnota (42) wordt eveneens een aparte paragraaf
gewijd aan de ruimtelijke ordening. Het volgende citaat kan de doelstel-
lingen en hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid, zoals dat de regering voor
ogen staat, verduidelijken :
De  toenemende  zorg  orn de condities  van het leefmil ieu vindt niet alleen

zijn oorsprong in een verslechtering van het fysieke milieu door met name
milieuverontreiniging, maar ook in bepaalde ongunstige ontwikkelingen in de
ruimtelijke inrichting van ons land. Dit noodzaakt op een aantal punten tot

(41) zie voor wat betreft het gebrek aan inzicht  in de  relatie milieuver-
ontreiniging/produktiestructuur WRR-rapport "Plaats en toekomst van de
Nederlandse industrie", 1980, p. 133.
Na  mei   1980 (het tijdstip waarop het cijfermatige gedeel te  van  deze
studie werd afgesloten), werd in november 1980 gepubliceerd een nota
over de kosten en de macro-economische gevolgen van het voorgenomen
milieubeleid. Deze studie is minder beperkt dan de genoemde CPB-stu-
die. Dat ook deze laatste studie slechts een onvolledig beeld geeft
kan worden geillustreerd met het volgende citaat :
"Ook overigens past voorzichtigheid bij het hanteren van de ramingen
van de kosten van het beleid.  Hoewel  thans meer gegevens inzake de
kosten van maatregelen ter bestrijding van de milieuverontreiniging
ter beschikking staan dan in 1975 het geval was, moet toch met nadruk
worden vermeld dat op een aantal terreinen harde cijfers ontbreken en
met schattingen moet worden volstaan. Dit geldt zowel  de mate waarin
het beleid reeds daadwerkelijk tot milieu-investeringen in bedrijven
heeft geleid als de in de toekomst nog in concreto te treffen voorzie-
ningen krachtens bestaande en nieuwe milieuwetten en uitvoeringsbe-
sluiten.

Op een aantal onderdelen is wegens onvoldoende inzicht in de te ver-
wachten ontwikkelingen van de kosten noodzakelijkerwijs volstaan met
een p.m.-post. Dit betreft onder meer de kosten verbonden aan de Wet
milieugevaarlijke stoffen, de Wet op de bodembescherming en het be-
leidsterrein externe veiligheid".  Tweede Kamer,  zitting  1980-1981,
16495, nrs. 1-2, p. 4.

(42) economische structuurnota, op.c: t., p. 147-159.
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aanpassing respectievelijk aanvull'ng van de doelstellingen van het ruimte-
lijk beleid, zoals uiteengezet in de Tweede nota over de ruimtelijke orde-
ning en, vooral, tot het op adequate wijze hanteren van een geschikt in-
strumentarium.
Ten tijde van het verschijnen van de "tweede nota" (1966) bestond de over-
tuiging dat bij het aanhouden van een bepaalde ruimtelijke structuur (het
patroon van de gebundelde deconcentratie) in beginsel aan de ontwikkeling
van wensen en behoeften kon worden voldaan. De toeneming van het ruimtebe-
slag in de jaren na 1966 noopt echter tot het stellen van nieuwe grenzen
aan de ontwikkelingsmogelijkheden.  Steeds dringender is de noodzaak con-
flicterende claims op de ruimtelijke inrichting met elkaar te verzoenen.
Het betreft hier claims die samenhangen met de bevolkingsspreiding, met so-
ciaal-economische ontwikkelingen, met noden ten aanzien van infra-structu-
rele voorzieningen, met de bescherming van ecologisch of landschappelijk
waardevolle gebieden en met de milieuhygibnische situatie.
Het  ruimtel ijk beleid zal voorts hebben  bij te dragen  tot een vermindering
van ongelijkheden en achterstand voor zover deze met de ruimtelijke struc-
tuur samenhangen.

In het oog lopende aspekten van de ruimtelijke ontwikkeling, zoals bijvoor-
beeld de sub-urbanisatie over een groot areaal en de achteruitgang van de
steden, dragen onmiskenbaar bij tot vergroting van de wel zijnsverschillen.
Door stadsvernieuwing, bundeling van de sub-urbanisatie in de direkte omge-
ving van de steden, bevordering van het openbaar vervoer, betere spreiding
van de bevolking, werkgelegenheid en voorzieningen over het land en derge-
lijke  zal het ruimtel ijk beleid ertoe moeten bijdragen de regionale  ver-
schillen te verkleinen." (43)
Dit citaat toont een groot aantal doelstellingen en hoofdlijnen die, zeker

per afzonderlijke sector niet, of vrijwel niet, kwantificeerbaar zijn.
De genoemde doelstellingen en hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid kunnenin grote lijnen worden verdeeld in twee hoofdgroepen :
-    het regionaal  spreiden  van  de  sociaal-economische aktiviteiten om,

waar nodig, congestie te voorkomen en, waar nodig, bepaalde regio's
te stimuleren ;

-    het beperken van het gebruik van schaarse ruimte.
Ten aanzien van de eerste hoofdgroep worden,  in de betreffende paragraaf
van de economische structuurnota, begrippen gehanteerd als stimuleringsge-
bieden, SIR-gebieden, groeikernen en groeisteden. Om de relatie te onder-
zoeken tussen de sectorkenmerken  en  het  vol doen  door de sectoren aan de
doelstellingen van deze eerste hoofdgroep, is het onontbeerlijk te beschik-
ken over voldoende statistisch materiaal met betrekking tot de verdelingvan de aktiviteiten van de verschillende sectoren over deze stimuleringsge-
bieden, SIR-gebieden, groeikernen en groeisteden. Dergelijk statistisch ma-
teriaal is echter niet beschikbaar. Nader onderzoek van de relatie tussen
de sectorkenmerken en de doelstellingen van deze eerste hoofdgroep is dan
ook niet mogelijk.
Ten aanzien van de tweede hoofdgroep kan worden geconstateerd dat reeds in
de groei- en structuurnota van 1966 (44) werd opgemerkt dat de schaarste
aan grond een potentieel  knelpunt voor groei  kan zijn.  De economische

(43) economische structuurnota, ibid., p. 147.
(44) nota inzake groei en structuur van onze economie, op.cit., p. 40.
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structuurnota  kwantificeert  deze tweede  hoofdgroep  door per sector het
grondgebruik te berekenen (45). Ofschoon dus reeds in 1966 de schaarste aan
grond werd gezien als een potentieel  probleem, werd cerst in de econo-
mische structuurnota van 1976 geconstateerd dat de toeneming van het ruim-
tebeslag in de jaren na 1966 noopt tot het stellen van nieuwe grenzen aan

dit ruimtebeslag (46). Een duidelijke stellingname van de regering inzake
ruimtebeslag is dus van recente datum. Het is dan ook relevanter te bezien
hoeveel nieuw beslag er door de sectoren wordt gelegd op de schaarse grond
dan om te onderzoeken hoe groot het bestaande beslag op grond door deze
sectoren is. Dit laatste is echter wel  de benadering van de economische
structuurnota.

Hoewel hiermee slechts een zeer beperkt deel van de selectiviteitsdoelstel-
ling ruimtelijke ordening in de beschouwing wordt betrokken, wordt in het
navol gende getracht de relatie te onderzoeken tussen de sectorkenmerken en
de bruto-investeringen in grond. Om incidentele schommelingen in de inves-
teringen in grond zoveel mogelijk te elimineren en deze investeringen te-
vens te relateren aan de omvang van de sector, wordt als investering in
grond gedefini eerd de gemiddelde bruto-investeringen in grond in de periode
1972, 1973, 1974, 1975 (47) als een percentage van de gemiddelde normatieve
toegevoegde waarde in dezel fde periode  :

inv. 1972 + inv. 1973 + inv. 1974 + inv. 1975

4

inv.in grond =

toeg.w.1972  + toeg.w.1973 + toeg.w.1974 + toeg.w.1975

4

Als sectorkenmerk wordt genomen de gemiddelde factorintensiteit in de peri-
ode 1972-1975.
Dit resul teert  in het overzicht zoals opgenomen in Tabel  8.

De correlatiecoofficionten tussen de investeringen in grond en de sector-
kenmerken zijn :

HC-indicatie/investeringen in grond  :r= -0,24
arb. intens./investeringen in grond  :r= -0,44
kap. intens./investeringen in grond  :r= +0,67

Van  een  statistisch  verband  tussen  het  sektorkenmerk  human capital  en
investeringen in grond is blijkbaar geen sprake.
Dit beeld wordt anders, indien men als HC-indicatie hanteert de human capi-
tal die uitsluitend is geincorporeerd in de produktiefactor arbeid, in het

(45) economische structuurnota, op.cit.,  p. 55 ; Zie ook De Nederlandse
economie in 1980, CPB, 1976, p. 176.

(46) economische structuurnota, ibid., p. 147.
(47) Nederlandse statistiek van investeringen in vaste aktiva.
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vervolg te noemen HC-indicatie (L) (48) (49).

Tabel 8 : Relatie tussen investeringen in grond en sectorkenmerken (I)

gemiddelde gemiddelde gemiddel de gemiddel de
Sector Ca)  investeringen in grond HC-indicatie arb.intens. kap.intens.

1972-1975 (x 10.000) 1972-1975 1972-1975 1972-1975
(x 1.000) (x 1.000) (x 100)

20/21                43 21,6 32,2 15,6
25                    36 18,5 46,5 9,3
26                    33 21,6 31,9 15,8
27                   10 20,5 40,5 9,8
29/31                46 23,0 24,4 21,3
32                   58 20,8 33,8 15,8
33                   39 23,6 22,3 22,1
34/35                26 21,3 39,9 8,5
36                   11 23,1 35,6 9,1
37                   24 21,6 38,2 9,3

(a) De sectoren 22, 23/24 zijn niet opgenomen daar deze sectoren sterk in-
krimpen hetgeen duidelijk een aparte invloed heeft op de investeringen
in grond, naast de relatie tot de sectorkenmerken.

Tabel 9 : Relatie tussen investeringen in grond en sectorkenmerken (II)

gemiddel de gemiddelde gemi ddel de gemiddel de
Sector  investeringen in grond  HC-indicatie(L)  arb.intens.  kap.intens.

1972-1975 (x 10.000) 1972-1975 1972-1975 1972-1975
(x 1.000) (x 1.000) (x 100)

20/21            43 15,0 32,2 15,6
25               36 14,6 46,5 9,3
26               33 14,9 31,9 15,8
27               10 16,3 40,5 9,8
29/31            46 13,9 24,4 21,3
32               58 14,2 33,8 15,8
33               39 14,2 22,3 22,1
34/35            26 17,7 39,9 8,5
36               11 19,3 35,6 9,1
37               24 17,7 38,2 9,3

De correlatiecodfficiunten zijn nu :
HC-indicatie (L)/investeringen in grond :r= -0,80

(48) zie de in 3.3.2. genoemde formule F 2a.
(49) human capital  (L) is eveneens de gemiddelde factorintensiteit in de

periode 1972-1975.
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arb. intens. / investeringen in grond   :r= -0,44
kap. intens. / investeringen in grond : r = +0,67

Tabel 8 en 9 zijn grafisch weergegeven in Grafiek 4.
Het aantal waarnemingen is hier beperkt tot 10. De weergegeven correlatie-
coifficiinten kunnen daarom slechts worden gezien als een indicatie van een
sterker verband tussen het sectorkenmerk human capital  (L) en de investe-
ringen in grond dan tussen de andere sectorkenmerken en de investeringen in
grond.

3.4.2.3. : Zuinig beheer van grondstoffen en energie

In de economische structuurnota worden zuinig verbruik van grondstoffen en
zuinig verbruik van energie als 66n totaalprobleem behandeld. Aan de ener-

gienota wordt de volgende zowel voor energie als voor grondstoffen toepas-
bare doelstelling ontleend :

"Een gewaarborgde voorziening van de vraag naar energie (en grondstof-
fen) die uit een zo efficiZint mogelijk verbruik resulteert, tegen de
laagst mogelijke maatschappelijke kosten ; vraag en aanbod dienen te
passen in een op meer evenwicht gericht systeem van internationale ar-
beids- en inkomensverdeling en moeten zijn afgewogen tegen eisen, die
de ecologische inpasbaarheid, de veiligheid en de werkgelegenheidssi-
tuatie stellen" (50).

Bij de wenselijkheid om in Nederland de energie- en grondstoffenintensieve

sectoren relatief terug te dringen (zoals o.a. voorgesteld in de energieno-
ta) worden in de economische structuurnota de volgende kanttekeningen ge-
maakt : (51)
-    het streven naar mondiale vermindering van de groei van het energie-en grondstoffenverbruik wordt niet noemenswaardig bevorderd door een

uitsluitend in Nederland gevoerd beleid gericht op het terugdringen
van energie- en grondstoffenintensieve industrion.  Immers indien een
dergelijke aanpassing niet gepaard gaat met overeenkomstige wijziging-
en  in het consumptiepatroon zal  in Nederland verminderde produktie
worden gecompenseerd door een overeenkomstige uitbreiding van de pro-duktie in de omringende landen.  Invoer treedt dan in de plaats van
binnenlandse produktie.

-    de vestiging in Nederland van energie- en grondstoffenintensieve be-
drijven berust kennelijk op vestigingsplaatsvoordelen ; met name de
gunstige ligging als transportknooppunt. Indien dus een op terugdring-ing van dit soort bedrijven gericht overheidsbeleid zou worden ge-
voerd, dan ligt verplaatsing naar gebieden met minder gunstige vesti-
gingsvoorwaarden voor de hand. Dit kan dan leiden tot een minder guns-
tige internationale arbeidsverdeling als gevolg van een minder effi-
cionte produktie. Dit laatste kan gepaard gaan met een hogere energie-en grondstoffenquote per eenheid produkt. Soortgelijke effekten kunnen
optreden met betrekking tot de aan energie- en grondstoffenintensieveprodukties vaak verbonden nadel ige invloeden  op  het  mil ieu. Aangete-

(50) economische structuurnota, op.cit., p. 137.
(51) economische structuurnota, ibid., p. 138, 139.
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kend dient evenwel te worden  de "mil ieugevoeligheid  "  in een dichtbe-
volkt land als Nederland, vaak hoger zal liggen dan in andere landen.
Tevens kan worden gesteld, dat mogelijke verplaatsing van verwerkings-
aktiviteiten naar energie- en grondstoffenproducerende ontwikkelings-
landen de nadelen voor ons land voor een deel doet compenseren door de
nagestreefde meer evenwichtige verhouding tussen de ontwikkelde en de
ontwikkelingslanden.

-    het argument van de verminderde kwetsbaarheid bij een geringere ener-
gie- en grondstoffenintensiteit gaat slechts zeer ten dele op. Een af-

remming van dit soort produktieprocessen zou ertoe leiden, dat Neder-
land voor wat betreft de voorziening met halffabrikaten zeer afhanke-
lijk wordt van het buitenland.

-    een andere waardering van de problematiek kan deels voortvloeien uit
een onderschatting van de hoeveelheid direkte en indirekte arbeids-
plaatsen  die met de  bedoelde bedrijfstakken  is verbonden.  Daarbij
gaat het niet zelden om hoogwaardige arbeidsplaatsen. De totale che-
mische industrie, die overigens niet in alle onderdelen energie-inten-
sief is, telt in Nederland ruim 100.000 arbeidsplaatsen. Het uitstra-
lingseffekt hiervan  is relatief groot.  Inclusief de werkgelegenheid
die geboden wordt door toeleveringsbedrijven en direkte volgindustrionzijn ca. 450.000 arbeidsplaatsen in het geding (1 10% van de Neder-
landse beroepsbevolking). De toegevoegde waarde in de chemische indus-
trie bedraagt met + 5,9 mld. in 1973, ruim 14% van die van de totale
verwerkende industRe.

Gezien het bovenstaande, komen de ondertekenaars van de economische struc-
tuurnota tot de conclusie dat een direkte beperking van de produktie van
energie- (en grondstoffen-) intensieve industriin als zodanig slechts in
internationaal verband overwogen kan worden. Wel stellen zij : "het is in
belangrijke mate mogelijk de energie- (en grondstoffen-) intensiteit van de
nationale produktie en bestedingen door middel van energie- (en grondstof-
fen-) prijsstelling en door bevordering van energie- (en grondstoffen-) be-
sparende technieken terug te dringen".
De,   in de structuurnota genoemde doel stelling ornvat een aantal sub-doel-
stellingen die niet,  of vrijwel  niet,  kwantificeerbaar zijn.  Met enige
voorzichtigheid echter kan deze veelheid aan, vrijwel niet kwantificeerba-
re, sub-doelstellingen worden vervangen door de doelstelling : "zo zuinig
mogelijk verbruik van grondstoffen en energie".  Alvorens een poging te wa-
gen om deze doelstelling te kwantificeren, dient te worden opgemerkt dat
deze selectiviteitsdoelstelling van zeer recente datum is. Eerst na het
verschijnen van het rapport van de Club van Rome "Limits to Growth" in 1971
kreeg de schaarste aan energiedragers en grondstoffen speciale aandacht in
de discussies over kwalitatieve doelstellingen.  Door de "oliecrisis" werd
deze problematiek in brede lagen van de maatschappij en dus ook in het be-
drijfsleven ten volle beseft. Ten aanzien van de relatie tussen de sector-
kenmerken en  de  doelstelling zuinig  beheer van grondstoffen en energie
lijkt het dan ook relevanter om te bezien in welke mate de diverse sectoren
er in de periode na de oliecrisis in zijn geslaagd om hun strijdigheid metdeze doelstelling te verminderen dan om deze strijdigheid als zodanig per
sector te onderzoeken. Dit laatste is echter wel de benadering van de eco-
nomische structuurnota (52).

152) economische structuurnota, ibid., p. 55.
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Bij gebrek aan, per (bijvoorbeeld kwetsbare) grondstof voldoende gespecifi-
ceerd, statistisch materiaal   is  het voor Nederland niet mogel ijk   om  het
specifieke grondstoffenverbruik per sector te kwantificeren en dus ook niet
om te bezien in welke mate de diverse sectoren er in zijn geslaagd om dit
grondstoffenverbruik te beperken.
Ten aanzien van het energieverbruik per sector en de mate waarin de diverse
sectoren hun energieverbruik beperken, is bruikbaar statistisch materiaal,
aangevuld met enkele schattingen, in die mate voorhanden dat een poging kan
worden gedaan om te komen tot een nadere kwantificering van de genoemde
doelstelling.

In Tabel 10 wordt getracht de relatie weer te geven tussen de sectorkenmer-
ken en de groei van het energieverbruik per sector. De groei van het ener-
gieverbruik wordt gemeten in de periode 1975-1977 (53).
Om rekening te houden met de wijzigingen in de omvang van de sectoren,
wordt deze groei van het energieverbruik gerelateerd aan de ontwikkeling
van de normatieve toegevoegde waarde  van de verschillende sectoren.  Al s
sectorkenmerk wordt genomen de gemiddelde factorintensiteit in de periode
1974-1976. Deze laatste periode is gekozen gezien het beschikbare cijfenna-
teriaal zoals opgenomen in Bijlage 2. Tevens lijkt het plausibel te ver-
onderstellen dat er een zekere tijdsperiode zal verstrijken voor de moge-
lijke invloed van een bepaalde factorintensiteit op het energieverbruik zal
worden geuffectueerd.
Het energieverbruik 1975 is berekend aan de hand van de produktiestatistie-
ken per sub-sector (54). Daar de optelsom van de sub-sectoren in een aantal
gevallen niet gelijk is aan de totaliteit van de betreffende sector, is het
energieverbruik per sector benaderd door het totaal van het energieverbruik
van de sub-sectoren te vermenigvuldigen met de volgende factor :

werknemersaantal 1975 van de totale sector (55)

som van de werknemersaantallen 1975 van de opgenomen sub-sectoren

In vrijwel alle sectoren komt het voor dat voor een of meer sub-sectoren
het energieverbruik voor het jaar 1975 niet of niet voor alle soorten be-
drijven in de betreffende produktiestatistiek wordt vermeld of dat voor een
of meer sub-sectoren geen produktiestatistiek voor het jaar 1975 bestaat.
Voor deze sub-sectoren is het energieverbruik voor het jaar 1975 geschat
aan de hand van verbruikscijfers van de wel opgenomen bedrijven of aan de

(53) het jaar 1975 is gekozen als zijnde het eerste jaar waarin de effecten
van de oliecrisis wellicht tot beleidsaanpassingen in de industrie
hebben geleid. Het jaar 1977 is het laatste jaar waarover (in mei
1980) vergelijkbare gegevens beschikbaar waren.

(54) produktiestatistieken per sub-sector. Voor een volledig overzicht, zie
het bronnenoverzicht aan het einde van deze paragraaf.

(55) Nederlandse statistiek van investeringen in vaste aktiva over de jaren
1972-1975.  Hier  is niet gekozen  voor de toegevoegde waarde  al s venne-
nigvuldigingsfactor omdat deze toegevoegde waarde in de produktiesta-
tistieken van de diverse sub-sectoren niet normatief is gedefinieerd.



Tabel 10 : Relatie tussen energie-verbruik en sectorkenmerken (I)

sector energie-  vermenig- energie- energie- index rela- index gemidd. gem. gem.

(a) verbruik vuldi- verbruik verbruik energie- tie relatieve HC- arb. kap.
'75 (b) gingsfac- 1975 1977 verbruik  groot toename indic. int. int.

(ongecor)  tor (c)  (gecor)  (x 1mln. heid energie- 1974- 1974- 1974-

(x 1 mln. (xlmln. gld.)            (d) verbruik 1976 1976 1976

g l d. ) gld.) (X1000) (X1000) (X100)

20/21 415,5 110,1 457,5 667,4 145,9 122,7 118,9 26,1 26,0 16,1

22 79,7 96,8 77,1 115,4 149,7 109,8 136,3 22,2 34,2 14,8

23/24 17,3 95,3 16,5 19,3 117,0 99,2 117,9 18,8 47,1 10,2

25        35, 99,7 35,3 50,2 142,2 115,7 122,9 22,1 38,1 9,8

26 138,5 98,0 135,7 212,3 156,4 113,9 137,3 25,4 26,9 16,1

27 38,8 104,0 40,4 48,6 120,3 121,8 98,8 24,2 33,7 10,2

29/31 1.110,1 100,5 1.115,7 1.660,9 148,9 121,9 122,1 27,4 19,8 21,8                    s

33 587,0 97,2 570,6 869,8 152,4 120,5 126,5 28,0 18,7 22,2                  7

34/35 157,9 117,3 185,2 250,7 135,4 117,5 115,2 25,5 32,7 8,6
36 125,5 101,5 127,4 144,7 113,6 119,7 94,9 27,6 29,1 9,6

37 113,0 102,4 115,7 119,7 103,5 119,8 86,4 25,5 32,0 9,4

(a)  de sector 32 is niet opgenomen, daar het totaal van de weergegeven sub-sectoren

niet meer was dan + 75% van de totale sector. (Bij de andere sectoren was dit
percentage minimaaT 85%). Tevens behoren tot de niet weergegeven sub-sectoren
zeer energie-intensieve activiteiten als glasproduktie.

(b)  alleen energie als brandstof.
werknemersaantal totale sector 1975

(c)  vermenigvuldigingsfactor
= X100

werknemersaant.weergeg.sub-sect.1975

toegevoegde waarde (normatief) in 1976
(d)  relatie-grootheid = X100

toegevoegde waarde (normatief) in 1974
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hand van verbruikscijfers van die sub-sectoren over andere, wel bekende,
jaren. Het energieverbruik 1977 wordt genoemd in de sectornota (56).
In tegenstelling tot de cijferopstelling in de economische structuurnota
wordt in onderstaand overzicht het energieverbruik niet uitgedrukt in mln.
ton 01 ie-equivalent,  maar  in mln.  gld.  Door deze keuze worden omschakelin-
gen naar goedkope en dus in principe minder schaarse energiedragers gelijk
behandeld als zuiniger energieverbruik.
Gezien de noodzakelijke schattingen, moeten de volgende cij fers met veel
reserve worden geinterpreteerd en de uitkomsten kunnen dan ook niet anders
worden gezien dan als indicaties van mogelijke relaties.

De correlatiecoufficionten tussen de relatieve toename van het energiever-
bruik en de sectorkenmerken zijn :

HC-indicatie/toename energieverbruik  :r= -0,19

arb. intens./toename energieverbruik  :r= -0,14
kap. intens./toename energieverbruik  :r= +0,56

Van een statistisch verband tussen het sectorkenmerk human capital  en de
relatieve toename van het energieverbruik is blijkbaar geen sprake.
Dit beeld wordt anders, indien men als HC-indicatie hanteert de human capi-
tal  die uitsluitend is geincorporeerd  in de produktiefactor arbeid,  de
reeds eerder gebruikte HC-indicatie (L) (57) :

Tabel  11 : Relatie tussen energieverbruik en sectorkenmerken  (II )

index gemiddelde gemiddelde gemiddelde
sector relatieve toename HC-indicatie (L)  arb.intens.  kap.intens.

energieverbruik 1974-1976 (x1000) 1974-1976 1974-1976
(x 1000) (x 100)

20/21 118,9 17,9 26,0 16,1
22 136,3 14,6 34,2 14,8
23/24 117,9 13,6 47,1 10,2
25 122,9 17,1 38,1 9,8
26 137,3 17,2 26,9 16,1
27 98,8 19,0 33,7 10,2
29/31 122,1 16,3 19,8 21,8
33 126,5 16,6 18,7 22,2
34/35 115,2 21,1 32,7 8,6
36 94,9 22,8 29,1 9,6
37 86,4 20,8 32,0 9,4

De correlatiecoofficiiinten zijn nu :
HC-indicatie (L) / toename energieverbruik  :r=  -0,72
arb.-intens. / toename energieverbruik : r =  -0,14
kap.-intens. / toename energieverbruik : r =  +0,56

(56) sectornota, 1979, p. 11
(57) human capital  (L) is eveneens de gemiddelde factorintensiteit in de

periode 1974-1976.
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Tabel 10 en 11 zijn grafisch weergegeven in Grafiek 5.
Het aantal waarnemingen is ook hier weer beperkt. De weergegeven correla-
tiecoZifficidnten kunnen daarom ook hier slechts worden gezien al s een in-
dicatie van een sterker verband tussen het sectorkenmerk human capital (L)
en de toename van het energieverbruik dan tussen de andere sectorkenmerken
en de toename van het energieverbruik.

3.4.2.4.   Betere kansen voor ontwikkelingslanden

De economische structuurnota plaatst de problematiek inzake betere kansen
voor de ontwikkelingslanden in het kader van de, bij consensus aanvaarde,
V.N.-resolutie betreffende het vestigen van een nieuwe internationale eco-
nomische orde.  Als hoofdpunten van deze resolutie worden genoemd : "de er-
kenning van het beginsel van de soevereine gelijkheid van alle landen, vol-
ledige en effectieve deelname van de ontwikkelingslanden bij de oplossing
van de mondiale economische vraagstukken, volledige en permanente soevenei-
niteit over de eigen natuurlijke hulpbronnen en alle economische aktivitei-
ten, regulering van en supervisie op de aktiviteiten van multinationale on-
dernemingen in eigen land, het toegankelijk maken van de resultaten van de
moderne wetenschap en overdracht van technologie vanuit de ontwikkelde lan-
den, en een duurzame verbetering van de ruilvoet". Daarnaast wordt nog uit
de resolutie aangehaald : "opheffing van bestaande handel sbelemmeringen
voor de produkten uit "ontwikkelingslanden onder handhaving van het recht
van deze landen de produktie in de aanvangsfase te beschermen tegen concur-
rentie" (58). Mede waarschijnlijk door de moeilijke kwantificeerbaarheid
van de meeste van deze hoofdpunten, concentreert de economische structuur-
nota zich op het aspect "herstructurering en ontwikkelingssamenwerking", en
stel t:
"Het proces van herstructurering dat zich in Nederland voltrekt kan niet
los worden gezien van de zich wereldwijd voltrekkende wijzigingen in de in-
ternationale specialisatie van de produktie. Het is derhalve van belang,
dat het Nederlandse beleid hierbij aansluiting zoekt in die zin, dat inge-
speeld wordt op de mogelijkheden in de ontwikkelingslanden. De voortgang
in de internationale arbeidsverdeling mag niet worden beschouwd als een on-
gunstige ontwikkeling. Gegeven de grote verschillen in economisch en tech-
nisch potentieel die er internationaal tussen de landen bestaan is het eer-
der gunstig als ieder land zich speciali seert op de produktie van die goe-
deren die daar het beste op hun plaats zijn. Een dergelijke rationele ver-
deling houdt niet alleen rekening met verschillen in ligging, natuurlijke
hulpbronnen, klimaat en dergelijke, maar ook met het bereikte ontwikke-
lingsniveau en de daarmee samenhangende schaarsteverhoudingen van de pro-
duktiefactoren.

Op grond van de verschillen in de verhouding tussen arbeidskosten en kapi-
taalkosten met de ontwikkelingslanden, waarbij de arbeidskosten aldaar in

vergelijking met de kapitaalkosten relatief laag zijn, zullen de ontwikkel-
de landen zich bij voorkeur toeleggen op die produkten, die een grote kapi-
taalintensiteit en/of een hoog gekwalificeerd arbeidspotentieel vereisen,
terwijl eenvoudige en sterk arbeidsintensieve produktieprocessen zo veel
mogelijk naar de economisch minder ver gevorderde landen kunnen gaan (59)"

(58) economische structuurnota, op.cit., p. 160.
(59) economische structuurnota, ibid., p. 163.
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Na de, direkt hierop volgende, constatering dat bovenstaande een sterke
vereenvoudiging is van de bestaande problematiek en dat de werkelijkheid
ui teraard veel genuanceerder is, wordt in de economische structuurnota ver-
volgens geen poging gedaan om de ontwikkeling van de Nederlandse econo-
mische structuur in de richting van een internationale specialisatie die
betere kansen biedt aan de ontwikkelingslanden, onder andere door het afne-
men  van de noodzaak tot openl i jke of verborgen protectie  ten  opzichte  van
deze landen, nader per sector te kwantificeren. Een dergelijke kwantifice-
ring lijkt ook niet zinvol. De betere kansen voor de ontwikkelingslanden,
zoals die tot uiting komen in de ontwikkeling van de import van bijvoor-
beeld industriole  produkten uit deze landen kunnen namelijk weliswaar per
sector worden gemeten  ;  de ontwikkeling van  de Nederlandse economische
structuur in de richting van een internationale specialisatie die betere
biedt aan de ontwikkelingslanden wordt echter slechts op een adequate wijze
gemeten door de ontwikkeling zowel binnen als tussen de sectoren als uit-
gangspunt te nemen (60). Een kwantificering per sector biedt dan ook geen
inzicht in de onderhavige problematiek.
Ondanks gebrek aan mogelijkheden om de relatie tussen de sectorkenmerken en
de kansen voor ontwikkelingslanden kwantitatief te onderzoeken, kan deze
relatie wel in meer globale termen worden geduid.
Zowel in 3.2.2.2. als in 3.4.1.4. is aandacht besteed aan de relatie tussen
human capital en de structuur van de internationale handel en dus aan de
rol van human capital als factor in de internationale arbeidsverdeling. De
conclusie uit de literatuur op dit gebied is dat de relatieve schaarste in
de diverse landen aan human capital in belangrijke mate volstaat om het pa-
troon van de internationale handelsstromen in industriile produkten te ver-

klaren (61). In 3.4.1.4. zijn weergegeven de door Peeters (62) berekende
vaardigheidsindices voor een aantal landen in 1962. Nederland bleek een
ongeveer zes maal zo hoge index te hebben als India. Indien een vergelijk-
bare verhouding wordt verondersteld  voor de totaliteit der ontwikkelings-
landen, dan mag worden geconcludeerd dat een ontwikkeling van de Nederland-
se economische structuur in de richting van een internationale specialisa-
tie die betere kansen biedt aan de ontwikkelingslanden een ontwikkeling be-
tekent in een richting die recht doet aan het relatief hoge niveau aan hu-
man capital  in Nederland in vergelijking tot het niveau in de ontwikke-
lingslanden. De,  in de economische structuurnota genoemde,  specialisatie
van de ontwikkelde landen, waaronder Nederland, op die produkten die een
hoge kapitaalintensiteit en/of een hoog gekwalificeerd arbeidspotentieel
vereisen, dient dan te worden weergegeven als : een wenselijk specialisatie
op produkten die een hoge human capital-intensiteit kennen.

3.4.2.5.    Samenvatting

In de vorige sub-paragrafen is getracht de relaties te onderzoeken tussen

(60) voor zover men althans in staat is om de structurele veranderingen ten
gevolge van handel met ontwikkelingslanden te scheiden van de structu-

rele veranderingen  ten  gevolge van de veel  omvangrijker handel  met
ontwikkelde landen.

(61) Th. Peeters, op.cit., p. 67.
(62) Th. Peeters, ibid., p. 72-75.
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de sectorkenmerken en de selectiviteitsdoelstellingen.
Ten aanzien van de selectiviteitsdoelstellingen "milieubehoud" en "zuinig
beheer van grondstoffen", blijkt een kwantitatief onderzoek naar de genoem-

de relatie niet mogelijk bij gebrek aan statistisch materiaal.
Ten aanzien van de selectiviteitsdoelstelling "betere kansen voor ontwikke-
1 ingslanden"  bl ijkt een kwantitatief onderzoek per sector  naar de genoemde
relatie geen inzicht te kunnen bieden.
Ten aanzien van de selectiviteitsdoelstellingen "ruimtelijke ordening" en
"zuinig beheer van energie" wordt geen sterker verband tussen het sector-
kenmerk human capital en deze selectiviteitsdoelstellingen dan tussen de
andere sectorkenmerken en de  selectiviteitsdoelstellingen geconstateerd.
Wordt echter gekeken naar de human capital die uitsluitend is geincorpo-
reerd in de produktiefactor arbeid (HC-indicatie (L)), dan kan worden ge-
steld dat er zowel ten aanzien van de doelstelling "ruimtelijke ordening"
als ten aanzien van de doelstelling "zuinig beheer van energie" indicaties
bestaan van een sterker verband tussen het sectorkenmerk human capital (L)
en deze selectiviteitsdoelstellingen dan tussen de andere sectorkenmerken
en deze doelstellingen. De gevonden relaties zijn echter gebaseerd op par-
tiile gegevens of op schattingen. Het trekken van conclusies kan dan ook
niet anders dan voorbarig zijn.
Tussen de sectorkenmerken   en   de sel ectiviteitsdoelstellingen "ruimtel ijke
ordening" en "zuinig beheer van energie" zijn de volgende correlatiecodffi-
cionten berekend :

Ruimtelijke ordening : HC-indicatie :r= -0,24
arb. intensiteit:r= -0,44
kap. intensiteit :r=   +0,67
HC-indicatie (L) :r= -0,80

Zuinig beheer van energie : HC-indicatie :r= -0,19
arb. intensiteit:r= -0,14
kap. intensiteit :r=   +0,56
HC-indicatie (L) :r= -0,72

Deze (indicatieve) correlatiecoifficiunten ondersteunen de, in 2.5.2. weer-
gegeven, theoretische oordeelsvorming.
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3.5. Mogelijke hantering van de HC-maatstaf

3.5.1.     Voorwaarden en mogelijkheden

In het voorgaande is getracht om, via een analyse van het begrip human ca-
pital en de samenstellende delen daarvan, te komen tot een meetbare HC-in-
dicatie per sector. In 3.3.2.  is gekozen voor een HC-indicatie als direct
sectorkenmerk  en wel volgens de formul e  :

HC-indicatie = (loonvoet x loonquote) + (gem.loonvoet x overig inkomens-
quote)

Vervolgens is de berekende HC-indicatie per sector gerelateerd aan de mate
waarin de sectoren voldoen aan de gestelde doelstellingen inzake continui-
teit en selectiviteit. Hierbij werden min of meer duidelijke indicaties ge-
vonden voor een positief verband tussen de hoogte van deze HC-indicatie en
het voldoen aan de gestelde continuiteitsdoelstellingen (1). Gezien dit
positieve verband kan worden verondersteld, dat een beleid gericht op toe-
name van de HC-inhoud van de totaliteit der sectoren het verwezenlijken van
de continuiteitsdoelstellingen zal vergemakkelijken.  Een dergelijke toena-
me van de HC-inhoud kan in principe op twee manieren worden bewerkstelligd:
-    via een stimulering van die aktiviteiten die reeds een hoge HC-inhoud

kennen. Uitbreiding van deze aktiviteiten zal dan leiden tot een hoge-
re HC-inhoud van de totaliteit der sectoren;-   via een stimulering van de HC-toename per aktiviteit.

De eerstgenoemde methode is min of meer statisch van karakter. De tweede
methode is meer dynamisch. Gezien belangrijke factoren als de openheid van
de Nederlandse economie en de zich voordoende snelle technologische veran-
deringen, is een statische benadering niet de aangewezen weg. Gekozen wordt
daarom voor de tweede, meer dynamische, methode, ofwel voor een stimulering
van de stijging van de HC-indicatie van alle aktiviteiten.
In het laatste Hoofdstuk van deze studie wordt ingegaan op de vraag of een
beleid gericht op bevordering van het HC-gebruik kan worden ingepast in in-
strumenten van de industriepolitiek. Vooruitlopend op deze vraagstelling is
het nodig on te bezien in hoeverre mutaties van de HC-indicatie hanteerbaar
zijn in het licht van de te stellen eisen inzake  objectiviteit, rechtsze-
kerheid en vooruitberekenbaarheid (2).
Bij vergelijking van de mutatie per jaar van de HC-indicatie met deze eisen
lijkt het waarschijnlijk dat een duidelijke omschrijving van begrippen alsrelevante loonsom, rel evante werknemers en relevante afschrijvingen,  de  ei-
sen inzake objectiviteit en  rechtszekerheid in principe vervulbaar maakt.
Hoe goed het planningsysteem van bijvoorbeeld een onderneming ook is, aan
de eis yan vooruitberekenbaarheid lijkt nauwelijks of niet te kunnen worden
voldaan met name door de, in de HC-formule opgenomen, hantering van de ge-middelde loonvoet van alle relevante sectoren. Deze vooruitberekenbaarheid
zal  in principe dichterbij worden gebracht, indien een onderneming alleen

(1)  ten aanzien van de selectiviteitsdoelstellingen werden indicaties ge-
vonden van een positief verband tussen enkele van deze doelstellingen
en de human capital geincorporeerd in de produktiefactor arbeid.

(2)  advies arbeidsplaatsentoeslag in de WIR, SER, 20 juni 1980, p. 22.
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te maken heeft met factoren die uitsluitend spelen binnen de eigen onderne-
ming. Dit laatste kan worden gerealiseerd door biJ voorbeeld de HC-indica-

ti e te formul eren   al s   :

HC-indicatie = loonvoet

In 3.3.2. is geconstateerd dat in de praktijk geen grote verschillen be-

staan tussen de uitkomsten van deze laatste formule en de uitkomsten van

de, in principe, juistere formule waarvoor in 3.3.2. is gekozen. Deze con-

statering kan worden geverifi eerd door vergelijking van de uitkomsten van

beide formules per sector voor de jaren 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 (Ta-

bel 1)

Tabel 1 is grafisch weergegeven in Grafiek 1.
Aan de hand van deze uitkomsten mag worden geconcludeerd, dat het, voor de
onderzochte industriale sectoren, geen wezenlijk verschil zal uitmaken of

men bij een beleid gericht op de bevordering van de stijging van de HC-in-
dicatie de tot hier toe steeds gehanteerde HC-indicatie-formule toepast of
dat men uitgaat van de gelijkstelling HC-indicatie = loonvoet. Mede gezien

de grotere mogelijkheden tot vooruitberekenbaarheid bij de hantering van de
formule : HC-indicatie = loonvoet, lijkt het acceptabel om, bij de bestude-

ring van de inpasbaarheid van de HC-indicatie in instrumenten van de indus-

triepolitiek, deze laatste formule als uitgangspunt te nemen (3).
Naast de toetsing van de HC-indicatie aan de eisen  van  objectiviteit,
rechtszekerheid en vooruitberekenbaarheid is het eveneens noodzakelijk om
te bezien of de mutatie van de HC-indicatie voldoet aan de volgende voor-
waarden :

de mutatie van de HC-indicatie dient relevant te zijn in het kader van
de toepassing van industriepolitieke instrumenten ten aanzien van de
economische objekten. Deze economische objekten zullen zich in een
groot aantal  gevallen op een lager aggregatieniveau bevinden dan het
niveau van een sector. Daar waar de economische objekten, gezien het
aggregatieniveau waarop zij zich bevinden, onderdelen van de mutatie
van de HC-indicatie niet zelfstandig kunnen beinvloeden, kan worden
gesteld dat deze onderdelen van de mutatie van de HC-indicatie niet
relevant zijn in het kader van de toepassing van industriepolitieke
instrumenten ten aanzien van deze economische objekten.
de mutatie van de HC-indicatie dient relevant te zijn in het kader van
een beleid dat is gericht op de bevordering van HC-gebruik.In de prak-
tijk blijkt, dat mutaties van de HC-indicatie voor een deel  optreden
ten  gevol ge van factoren  die  met het begrip human capital niets  uit-

(3)  Het stimuleren van de loonvoetstijging lijkt op het eerste gezicht aan
te sluiten op de theorie van inkomensmaximal isatie (maximering van de
te verdelen inkomens bij een adequaat rendement op fysiek kapitaal).
In deze studie echter heeft de loonvoet de functie van rendement op
kapitaal, en wel op human capital. Stimulering van de loonvoetstijging
is dan ook een afgeleide van stimulering van het gebruik van human
capital. Een keuze tussen inkomensmaximalisatie en winstmaximalisatie
wordt hier niet gemaakt.
Zie Th. van de Klundert, R.J. de Groof, 1974, p. 66, e.v.



Tabel 1 : Loonvoet en HC-indicatie voor de jaren 1972-1976

sector loonvoet HC-'72 loonvoet HC-'73 loonvoet HC-'74 loonvoet HC-'75 loonvoet HC-'76
1972 1973 1974 1975 1976

20/21 17,6 17,5 20,2 20,0 23,2 23,0 26,3 26,0 29,6 29,2
22 14,1 15,0 15,9 16,9 18,4 19,6 20,4 21,9 23,7 25,2
23 9,8 11,0 11,4 12,8 13,3 15,0 15,1 17,0 17,1 19,6
24 15,9 16,2 18,9 19,1 21,5 21,8 23,6 24,0 28,0 28,1
25 14,7 15,2 16,6 17,1 19,0 19,7 21,1 21,9 23,7 24,7
26 18,2 17,9 20,6 20,3 23,2 23,0 25,1 25,2 27,8 28,0
27 16,7 16,9 19,0 19,1 21,1 21,4 24,2 24,5 26,3 26,8
29/31 19,8 18,8 22,5 21,4 25,7 24,4 28,5 27,2 32,3 30,6
32 17,1 17,2 19,5 19,6 21,9 22,1 24,0 24,4 26,4 27,2
33 21,3 19,5 23,3 21,7 27,6 25,5 29,9 27,8 32,3 30,6

34/35    17,2    17,2    19,7    19,7    22,8    22,8    25,5    25,5    28,2    28,2
36 19,1 18,8 21,8 21,4 25,1 24,7 28,1 27,6 31,1 30,6
37 17,9 17,8 20,4 20,2 23,0 23,0 25,4 25,4 28,1 28,2

De correlatiecoafficianten tussen de paren zijn voor elk jaar 0,99.
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staande hebben. Gezien de bestaande hoge correlatie tussen de loonvoet
en de onderwijsinhoud is het zeer waarschijnlijk dat deze factoren
structureel geen grote invloed hebben op de verschillen in human capi-
tal-inhoud van de economische objekten. Bij de berekening van bijvoor-
beeld jaarlijkse mutaties van de HC-indicatie kunnen deze factoren
echter wel een belangrijke rol  spelen  ; een rol  die overigens ver-
schillend kan zijn per economisch objekt. De te hanteren HC-indicatie
zal dan ook gezuiverd dienen te worden voor deze factoren.

Op deze twee voorwaarden wordt in 3.5.2. nader ingegaan.

3.5.2.     De factor incidenteel

Bij (percentuele) mutaties van de loonvoet kunnen drie elementen worden on-
derscheiden :

-    prijscompensatie ;
-    initieel ;
-    incidenteel.

Door deze drie elementen te toetsen aan de relevantie inzake de toepassing
van industriepolitieke instrumententen aanzien van de economische objek-
ten en aan relevantie in het kader  van een  beleid gericht op de bevorde-
ring van HC-gebruik door de economische objekten, kan worden aangeduid wel-
ke elementen hier relevant zijn als onderdelen van de mutatie van de HC-in-
dicatie.

De prijscompensatie is door de betreffende economische objekten veelal niet
zel fstandig te be¥nvloeden  en kan tevens gezien worden  als een element  dat
met het begrip human capital  niets uitstaande heeft. Dit element is hier
dan ook niet relevant als onderdeel van de mutatie van de HC-indicatie.

Het element initieel  is door de betreffende economische objekten veelal
slechts in geringe mate zelfstandig te beinvloeden. Ook dit element is hier
dus niet bruikbaar als onderdeel van de mutatie van de HC-indicatie.

Het element incidenteel is uitvoerig bestudeerd door de tripartite commis-
sie incidenteel loon (4). De commissie had als taakopdracht "een nader on-
derzoek in te stellen naar de incidentele loonbeweging bij het bedrijfsle-
ven en de overheid, gericht op een procesmatig en cijfermatig inzicht op
macro-, meso-, micro-niveau, zowel onderscheidel ijk  als in onderlinge  sa=
menhang".
In haar rapport onderscheidt de commissie de volgende componenten van de
incidentele loonbeweging :
"1.  Wijziging in de samenstelling van de beroepsbevolking naar leeftijd en

geslacht.  Indien de gemiddelde  leeftijd verandert en het loon is
leeftijdgebonden dan verandert de loonsom per manjaar. Dit geldt zowel
voor de sector bedrijven als voor de overheid.

2.  Wijzigingen in de onderlinge verhoudingen tussen bedrijfstakken c.q.
sectoren binnen de overheid. Indien het aandeel van bedrijfstakken

(4)  onderzoek naar de incidentele loonbeweging bij bedrijfsleven en over-
heid, tripartite commissie incidenteel  loon, rapport aan de Minister

van Sociale Zaken, juni 1980.
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c.q. sectoren met een hogere loonsom per manjaar in het totaal toe-
neemt neemt de gemiddel de loonsom per manjaar   toe. Deze toename   is
niet het gevolg van contractverbetering en vormt derhalve incidenteel
loon.

3.  Wijzigingen in de relatieve bezetting van functie- en vakgroep bij de
sector bedrijven en de overheidssector. Dit betreft in het algemeen
wijziging van de kwaliteit van arbeid met daarmee gepaard gaande wij-

zigingen in functie- en beloningsstructuur. Hierbij hoeft niet alleen
gedacht te worden aan een hogere scholingsgraad. Ook factoren als hu-
manisering van arbeid en verbetering van de arbeidsplaats kunnen van
invloed zijn voor zover zij tenminste een niet contractuele invloed

uitoefenen op de loonsom per manjaar.
Ten aanzien van promoties moet in dit verband worden opgemerkt dat de-
ze, voor zover zij het gevolg zijn van het opvullen van opengevallen
plaatsen, als zodanig geen oorzaak voor incidenteel vormen.  De veron-
derstelling  hierbij  is  een  vloeiende carriaredoorstroming.  Als  de
doorstroming om een of andere reden vertraagd of versneld wordt, o.a.
tot uitdrukking komend in extra jaarlijkse verhogingen of periodieken,
dan leidt dit tot een wijziging in de relatieve bezetting van functie-
en  vakgroepen  en  dus tot incidenteel loon. Jaarl ijkse verhogingen  en
periodieken,  die  samenhangen met de leeftijd of de diensttijd van
werknemers leiden alleen tot een incidentele loonmutatie indien de
leeftijds- en diensttijdopbouw wordt gewijzigd.

4. Wijzigingen in de toepassing van tariefsysteem- en ploegenstelsels.
Als toeslagen op grond van tariefsystemen en/of ploegenstelsels meer
worden toegepast dan leidt dit tot een wijziging van de loonsom per
manjaar die in de mutatie van het incidenteel  loon tot uitdrukking
komt. Bij de overheid gelden in het algemeen geen tariefsystemen ter-
wijl er ook weinig fluctuaties te verwachten zijn inzake de toepassing
van ploegenstelsels. Derhalve is deze component voor de overheidssec-
tor niet relevant.

5.  Wijzigingen  in de  regionale spreiding van de  werkgelegenheid.  Dit
leidt o.a. tot incidenteel loon indien er regionale beloningsverschil-
len voor dezelfde functie bestaan en de verdeling van de werkgelegen-
heid over de regio's zich wijzigt. Binnen de overheidssector bestaan
genoemde inkomensverschillen niet zodat deze component voor deze sec-
tor niet relevant is.

6.  Wijzigingen in de verdeling tussen werknemers met een volledige en een
onvolledige werkweek. Dit is een oorzaak voor incidenteel loon als de
uurlonen van parttimers en fulltimers verschillen. Hetzelfde is van
toepassing op de overheidssector.

7.  Wijzigingen in de benutting van de in de arbeisvoorwaarden vastgelegde
facultatieve toeslagen.  Als een facultatieve toeslag geleidelijk meer
wordt toegepast volgt hieruit een toeneming van de loonsom per manjaar
die als incidenteel wordt aangemerkt. Aangezien er bij de overheid
geen facultatieve toeslagen bestaan kan deze component niet werkzaam
zijn bij de overheidssector.

8.  Betaling van meer of minder loon dan bij wijziging van de arbeids-
voorwaarden is overeengekomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
CAO's veelal  een minimumkarakter hebben waardoor betaling van meer
loon dan overeengekomen mogelijk is. Bij de overheidssector is over-
schrijding van de overeengekomen salariswijziging niet mogelijk. Bin-
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nen de overheidssector draagt deze component derhalve niet bij aan de
vorming van incidenteel loon.

9.  Afwijking van de rechtens voorgeschreven loonmutatie. Naar haar aard
is deze component voor de overheidssector niet relevant.

10. Wijziging in de mate van overwerk. Een mutatie van het aantal overuren
leidt tot een wijziging van de loonsom per manjaar. Voor de overheid

geldt hetzelfde zij het voor een beperkt aantal  van haar werknemers,
n.1. alle werknemers beneden de rang van referendaris.

11. Wijziging in de toepassing en de omvang van winstuitkeringen,  grati-
ficaties e.d. Ook hier moet gerekend worden met mutaties ten opzichte
van het voorgaande jaar. De overheid kent geen winstuitkeringen. Gra-
tificaties zijn echter wel mogelijk. De niet-diensttijd gebonden gra-
tificaties worden echter sporadisch gegeven. De incidentele looncompo-
nent, die daarvan het gevolg kan zijn, zal derhalve voor de overheids-
sector gering zijn.

12. Hogere of lagere inschaling bij toetreding op de arbeidsmarkt en  bij
verandering van baan. Dit geldt zowel  voor de sector bedrijven als
voor de overheidssector.

13. Toevallige factoren. Dit omvat een conglomeraat van factoren waarvoor
geen uitputtende opsomming kan worden gegeven omdat het voor een deel
toevallige factoren zijn bijv. extra betaaldag voor weekloners of meer
of minder vorstverlet dan normaal. Mutatis mutandis kunnen deze facto-
ren ook werkzaam zijn in de overheidssector.

14.  Wettel ijke factoren. Hieronder vallen o.a. wettelijke aanpassingen
van het minimum (jeugd)  loon en het streven naar gel ijke beloning  tus-
sen mannen en vrouwen. Deze wettelijke factoren hebben alleen invloed
op de incidentele looncompenent als zij leiden tot een wijziging van
de loonsom per manjaar, die afwijkt van de contractueel overeengekomen
Wijziging. Binnen de overheidssector kunnen, theoretisch gezien, ge-
noemde factoren eveneens een rol spelen. Praktisch gesproken zal deze
echter gering zijn door de geringe invloed van genoemde wettelijke
factoren op de beloningsstructuur bij de overheid (5)".

Vergelijkt men deze componenten met de genoemde voorwaarden dan kan worden
geconstateerd dat een aantal van de hier opgesomde componenten op de rele-

vante aggregatieniveau's in het geheel geen rol spelen (bijvoorbeeld ad 2,
ad 5 en ad 12). Een aantal andere genoemde componenten zijn door de rele-
vante economische objekten niet zelfstandig te beinvloeden (bijvoorbeeld ad
6 en ad 14) of kunnen worden beschouwd als factoren die met het begrip hu-
man capital niets uitstaande hebben (bijvoorbeeld ad 4, ad 7, ad 8, ad 9,
ad 10, ad 11, en ad 13).
Als wel relevant en/of bruikbaar onderdeel van de mutatie van de HC-indica-
tie kunnen worden beschouwd de genoemde componenten ad 1 en ad 3. Deze com-
ponenten spelen namelijk een rol op de relevante aggregatieniveau's, zijn
door de relevante economische objekten zelfstandig te be¥nvloeden en kunnen
worden beschouwd als factoren die met het begrip human capital een duide-
lijke band hebben (6). Ook met betrekking tot de eisen inzake objectivi-
teit,  rechtszekerheid en voorui tberekenbaarheid kan worden gesteld  dat  de

(5)  tripartite commissie incidenteel loon, ibid., p. 11, 12, 13.
(6)  zie de HC-elementen "ervaring", "mobiliteit" en "scholing".
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componenten ad 1 en ad 3 naar alle waarschijnlijkheid hieraan zullen kunnen
voldoen bij een gerichte registratie van loonvoetmutaties ten gevolge van
deze componenten.

Uit het voorgaande dient te worden geconcludeerd dat ten behoeve van de be-
rekening van de mutatie van de HC-indicatie slechts in aanmerking kunnen
komen de, door de tripartite commissie incidenteel loon, genoemde componen-
ten :
-    wijziging in de samenstelling van de beroepsbevolking naar leeftijd en

geslacht ;
-    wijziging in de relatieve bezetting van functie- en vakgroepen.
Ofwel :

LJHC-indicatie = 4 loonvoet door incidenteel (componenten 1 en 3).
De componenten 1 en 3 zullen dan echter wel  duidelijk moeten worden om-
schreven en geregistreerd.
Het cijfermateriaal dat in het rapport van de tripartite commissie is opge-
nomen,  is niet gedetailleerd genoeg om precies te kunnen berekenen hoe
groot de mutatie van de loonvoet door de factor incidenteel (componenten 1
en 3) is geweest in de door haar onderzochte jaren. Aan de hand van het op-
genomen cijfermateriaal kan echter wel bij benadering de orde van grootte
van dit onderdeel van de macro-economische loonvoetmutatie worden aangege-
ven : 1 1% per jaar met een variatie tussen 0,5% en 1,5% (7).
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3.6   SLOTOPMERKING

Aan het slot van dit Hoofdstuk kan worden getracht om de benadering van
kennisintensiteit als maatstaf  voor een  industrieel  structuurbeleid  uit
2.5.2. te toetsen aan de in dit Hoofdstuk bereikte resultaten.
In 2.5.2. zijn twee vooronderstellingen geponeerd :

-    via het begrip human capital  kan kennisintensiteit meetbaar en
daarmee hanteerbaar worden gemaakt ;

-    kennisintensiteit is consistent met de gestelde sociaal-econo-
mische doelstellingen.

In 3.2. is een poging gedaan om human capital  en de samenstellende delen
daarvan in beeld te brengen. Hierbij blijkt dat het element "scholing" niet
alleen het enig meetbare, maar tevens het meest relevante samenstellende
deel van human capital is.

Vervolgens is in 3.3. gezocht naar mogelijkheden om scholing op een han-
teerbare wijze te meten. Zowel uit de literatuur als uit eigen berekeningen
blijkt dat er een positief verband bestaat tussen onderwijs en loonvoet.
Niet alleen via directe meting van de onderwijsinhoud, maar ook via de
1 oonvoet  kan dus human  capi tal meetbaar en daarmee hanteerbaar worden  ge-
maakt.
Ten slotte is nagegaan of er sprake is van een statistisch verband tussen
human capital-gebruik en de sociaal-economische doelstellingen. De conclu-
sie kan worden getrokken dat zeer waarschijnlijk sprake is van een consis-
tentie van HC-intensiteit met de traditionele sociaal-economische doelstel-
lingen.
Ten aanzien van de selectiviteitsdoelstellingen blijken dergelijke relaties
ofwel niet meetbaar, ofwel niet duidelijk.

Human capital als maatstaf voor een industrieel structuurbeleid is van geen
praktische waarde indien deze maatstaf niet inpasbaar is in de instrumenten
van de industriepolitiek. Op deze inpasbaarheid wordt ingegaan in Hoofdstuk
4. Hierbij zal worden uitgegaan van de formule HC-indicatie = loonvoet. Een
nadere verfijning, zoals de human capital die alleen in de factor arbeid is
geincorporeerd, zal niet in de beschouwing worden betrokken. Dit, daar de
in 3.4.2. onderzochte relaties tussen de selectiviteitsdoelstellingen en de
sectorkenmerken op dusdanig parti itle gegevens berusten, dat een eventuele
inpassing van de alleen in de factor arbeid geincorporeerde human capital
in de industriepolitieke instrumenten voorbarig is. Ten aanzien van deze
industriepolitieke instrumenten wordt dus niet uitgegaan van de stelling
dat stimulering van het gebruik van, alleen in de factor arbeid geincorpo-
reerde, human capital de verwezenlijking van de selectiviteitsdoelstellin-
gen nader brengt.
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4. INDUSTRIEPOLITIEKE INSTRUMENTEN

Inhoudsopgave :

4.1.    Inleiding

4.2. Keuze van te behandelen instrumenten
4.2.1.  Afbakening en relevantie
4.2.2.  Categorisering

4.3. Instrumenten gericht op human capital
4.3.1.  Beschrijving instrumenten
4.3.2.  Toepasbaarheid HC-maatstaf

4.4. Instrumenten 9ericht op fysiek kapitaal
4.4.1.  BeschriJving instrumenten

4.4.2.  Toepasbaarheid HC-maatstaf

4.5. Andere instrumenten

4.5.1.  Beschrijving instrumenten
4.5.2.  Toepasbaarheid HC-maatstaf

4.6.    Schematische weergave

4.7.    Verenigbaarheid met E.E.G.-Verdrag

4.8.    Slotopmerking

4.1.    Inleiding

In dit Hoofdstuk wordt een poging gedaan om te toetsen of de HC-maatstaf
praktisch toepasbaar is  in de instrumenten van de industriepoltiek (1).
Uitgangspunten zijn de bestaande overheidsinstrumenten ten behoeve van de
industriepolitiek in Nederland.
Alvorens na te gaan of en, zo ja, hoe de gevonden HC-maatstaf kan worden
gehanteerd als referentiekader voor of als integraal onderdeel van enkele
belangrijke industriepolitieke overheidsinstrumenten in Nederland,  is het
noodzakelijk om de bedoeling van dit Hoofdstuk nader aan te geven.
In Hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan industriepolitiek. Hier is geconsta-
teerd dat het industrieel structuurbeleid een kernbegrip in het industrie-
politieke denken en doen kan worden genoemd. Vervolgens zijn de mogelijk-

(1)  op een enkele uitzondering na bestaan in Nederland geen specifiek op
de industriule sector gerichte instrumenten. Daar deze studie echter
handelt over industriepolitiek zullen in het navolgende die instrumen-
ten worden besproken die, hoewel zij niet uitsluitend op de industrio-
le sector zijn gericht, kunnen worden gezien in het kader van en vab
belang zijn voor een industriepolitiek zoals geformuleerd in 2.2.2.
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heden afgetast om een dergelijk industrieel structuurbeleid te realiseren.
Conclusie van Hoofdstuk 2 is dat een industrieel structuurbeleid gebaseerd
op een keuze tussen aktiviteitenkenmerken in principe mogelijkheden lijkt
te bieden.  Tenslotte is geconstateerd dat een keuze voor het kenmerk "ken-
nisintensiteit" zeer waarschijnlijk leidt tot een industrieel structuurbe-
leid dat consistent is met de sociaal-economische doelstellingen. In Hoofd-
stuk 3 is getracht het kenmerk kennisintensiteit, vertaald in human capi-

tal, te analyseren, te meten en te toetsen aan de sociaal-economische doel-
stellingen. Geconcludeerd wordt daar dat human capital als maatstaf voor
een industrieel structuurbeleid lijkt te kunnen voldoen· aan de voorwaarden
die aan een dergelijke maatstaf kunnen worden gesteld. In Hoofdstuk 4 wordt
nu ingegaan op de mogelijkheden om deze HC-maatstaf praktisch toe te passen
ten aanzien van industriepolitieke instrumenten zoals die door de Neder-
landse overheid worden toegepast. Met andere woorden, uitgangspunt van dit
Hoofdstuk zal zijn het bestaande industriepolitieke instrumentarium. De
keuze voor dit uitgangspunt wil  niet zeggen dat een ander instrumentarium
niet mogelijk of wenselijk zou zijn. Het is echter de bedoeling te onder-
zoeken of het mogelijk is om de industriepolitiek te voorzien van een dui-
delijke maatstaf die consistent is met de sociaal-economische doelstellin-
gen en niet om te bezien of een qua instrumentarium andere industriepoli-
tiek mogelijk of wenselijk is.

Naast de in dit Hoofdstuk centraal  staande vraag naar de mogelijkheden om
een industriepolitiek te voeren die gericht is op de bevordering van het
gebruik van human capital, is het zeer waarschijnlijk dat via de werking
van het marktmechanisme het gebruik van human capital wordt bevorderd. In
2.4.2. is een beeld geschetst van de kwalitatieve discrepanties op de ar-
beidsmarkt. Deze discrepanties betekenen dat, bij een gegeven arbeidsmarkt-
aanbod van hoger gekwalificeerden, de vraag naar deze werknemers achter-
blijft. Het cre8ren van een evenwicht via de werking van het marktmechanis-
me heeft tot gevolg dat op korte termijn deze hoger gekwalificeerden in het

arbeidsproces worden ingeschakeld op een niveau waar hun kunnen en kennen
niet volledig tot zijn recht komt, of dat er een grote werkloosheid voor
deze werknemers zal  ontstaan.  Beide mogelijkheden zijn aan te merken als
kapitaalvernietiging. Op langere termijn is het niet denkbeeldig dat het
aanbod van hoger gekwalificeerden relatief afneemt door de dalende beloning
voor de factor kennis. Door deze bewegingen aan de vraag- en aanbodzijde
van de markt ontstaat een "sel f-adjustment"  van het systeem, echter wel  te-
gen hoge kosten : kapitaalvernietiging en een waarschijnlijk teruglopende
groei van het aanbod van de produktiefactor waarop de positie binnen de in-
ternationale arbeidsverdeling is gebaseerd. Niet alleen zal een dergelijke
aanpassing via de markt economische kosten met zich brengen, ook zal  de
maatschappelijke acceptatie van dit aanpassingsmechanisme gering zijn. Dit
laatste zal zeer waarschijnlijk de roep om overheidsingrijpen en dus om
thesisregels versterken.
Indien nu wordt onderschreven :

-  dat ook in een maatschappij die in essentie wordt bepaald door het

stelsel van de nomos een zekere thesisregelstructuur noodzakelijk
zal zijn ;

-  dat in vrijwel alle westerse ontwikkelde landen een industriepoli-
tiek deel uitmaakt van deze thesisregelstructuur ;

-  dat richtinggeven aan de industriepolitiek door middel van een in-
dustrieel structuurbeleid noodzakelijk is,
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dan ligt een baseren van dit industrieel  structuurbeleid op de produktie-
factor kennis voor de hand.
Het bevorderen van de HC-intensiteit door middel van een industriepolitiek
dient  dan  ook  niet te worden gezien  al s een vervanging  voor de werking  van
het marktmechanisme. Veeleer kan worden gesteld dat, waar een industriepo-
litiek wordt gevoerd, een richtinggeven aan deze industriepolitiek via het
bevorderen van de HC-intensiteit, anticipeert op de werking van het markt-
mechanisme.
Naast deze kanttekeningen ten aanzien van de beperkte bedoeling van dit
Hoofdstuk is ook een beperking noodzakelijk betreffende de te behandelen
instrumenten.  Het grote aantal  bestaande industriepolitieke instrumenten
dwingt namelijk tot een nadere keuze.
Met als uitgangspunt de in 2.2.2. gegeven definitie van industriepolitiek
worden de te behandelen instrumenten gekozen aan de hand van drie kenmer-
ken :

-    instrumenten die passen binnen een industriepolitiek in enge zin ;
-    instrumenten waarvoor overwegend geldt dat een industrieel structuur-

beleid als referentiekader dient ;
-    instrumenten waarvan  de benutting door de uiteindelijke gebruikers

duidelijk gemeten kan worden.

De concrete keuze van de te behandelen instrumenten en de nadere motivering
van deze keuze wordt behandeld in 4.2. De industriepolitieke instrumenten
kunnen o.a. worden onderscheiden in instrumenten die zijn gericht op bevor-
dering van het kenmerk HC-intensiteit, instrumenten die zijn gericht op be-
vordering van het kenmerk kapitaalintensiteit en andere instrumenten (2).
De te behandelen instrumenten worden onderverdeeld in deze drie groepen,
waarna deze groepen afzonderlijk worden besproken in 4.3., 4.4. en 4.5. In
4.7. tenslotte zal het industriepolitieke instrumentarium, met de HC-maat-

staf als referentiekader of als integraal onderdeel, in kort bestek worden
getoetst op de verenigbaarheid met art. 92 e.v. van het E.E.G.-Verdrag.

(2)  instrumenten die dienen te worden gezien in het kader van een indus-
triepolitiek, zoals gedefinieerd in 2.2.2., en die zijn gericht op be-
vordering  van het  kenmerk arbeidsintensiteit zijn in Nederland niet
bekend.
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4.2. Keuze van te behandelen instrumenten

4.2.1.    Afbakening en relevantie

In Nederland, kunnen een groot aantal, onderling  vaak sterk verschillende,
industriepolitieke instrumenten worden onderscheiden. Het voert te ver om
al deze 'instrumenten te bespreken en de praktische hanteerbaarheid van de
HC-maatstaf ten aanzien daarvan te toetsen. Een nadere keuze inzake de te
behandelen instrumenten ligt dan ook voor de hand. Dit wil niet zeggen dat
met een dergelijke keuze tevens wordt geindiceerd dat de HC-maatstaf alleen
ten opzichte van deze instrumenten hanteerbaar is. Onderzoek van de moge-
lijke hanteerbaarheid van de HC-maatstaf bij andere instrumenten lijkt al-
leszins nuttig. Een aparte studie over dit onderwerp is dan echter de meest
aangewezen weg.

De keuze van de te behandelen instrumenten wordt gemaakt via de methode van
deductie. Aangegeven zal worden welke instrumenten niet zullen worden be-
handeld om tenslotte te komen tot de wel te behandelen instrumenten.

In 2.2.2. is de volgende definitie gegeven van industriepolitiek : "Indus-
triepolitiek is industriepolitiek in enge zin. Dit omvat naast een voor-
waardenscheppend functioneel beleid alle overheidsbemoeienissen met de in-
dustrie die structurele veranderingen in de industriWe produktie kunnenbeinvloeden en waarvoor een industrieel structuurbeleid als richtinggeving
of referentiekader dient". Gezien deze definitie wordt in dit Hoofdstuk ge-
kozen voor alleen die industriepolitieke instrumenten die passen binnen een
industriepolitiek in enge zin. Geen aandacht wordt dus besteed aan indus-
triepolitieke instrumenten met een handelspolitiek, een regionaal  of een
mededingingskarakter. Een uitzondering kan worden gemaakt voor enkele in-
strumenten van exportbevordering waar de autonomie van Nederland, ook als
lidstaat van de E.E.G., in grotere mate aanwezig is. Als kwantitatief be-
langrijkste van deze instrumenten kunnen worden genoemd :

-     matching-fonds, (steun bij het aanbieden van concurrerende fi-
nancieringsvoorwaarden  aan  buitenlandse  afne-
mers)

-     steun ten behoeve van turnkey-leveranties (steun in de voorbe-
reidingskosten van offertes voor turnkey-projec-
ten)

-     steun aan gebundelde exportinitiatieven (steun bij gemeenschap-
pelijke exportinspanningen van meerdere onder-
nemingen) (1)

In de weergegeven definitie van industriepolitiek neemt het industrieel
structuurbeleid als richtinggevend element een centrale plaats in. Aan in-
strumenten die vooral  dienen te worden geplaatst binnen het voorwaarden-

(1)  voor een meer volledig overzicht van het instrumentarium inzake ex-
portbevordering zie

-   A.A. de Visse, E.S.B., 18-10-1978.
-   financieringsbronnen, subsidieregelingen en belastingfacilitei-

ten voor het Nederlandse bedrijfsleven, Samson.
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scheppend functioneel beleid en waarvoor dus niet in overwegende mate geldt
dat een industrieel structuurbeleid als referentiekader dient, wordt hier
geen aandacht besteed. Hier kan worden gedacht aan instrumenten die primair
zijn gericht op het functioneren van de markten voor de produktiefactoren
arbeid, kapitaal en kennis, zoals : ondersteuning van ondernemingen in ver-
band met scholingsaktiviteiten, subsidiiring van verbetering van arbeids-
plaatsen,  ondersteuning  van  de  Nederlandse  Participatie-Maatschappij,
ondersteuning van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, subsidioring
octrooiaanvragen, aanstelling van liasonofficers bij Technische Hogescholen
en Universiteiten. Een ander voorbeeld van dit voorwaardenscheppend functi-
oneel  beleid is het hiervoor genoemde exportbevorderingsinstrumentarium.
Ook dit instrumentarium zal dus in het navolgende buiten beschouwing blij-
ven.

Als mogelijk te bespreken instrumenten blijven over instrumenten die passen
in een industriepolitiek in enge zin en waarvoor tevens een industrieel

structuurbeleid als richtinggeving of referentiekader dient. Deze instru-
menten kunnen, op een enigszins arbitraire wijze, worden onderverdeeld in
instrumenten waarvan de benutting door de uiteindelijke gebruikers duide-
lijk gemeten kan worden en instrumenten waarbij dit niet het geval is.

De tweede groep bestaat voornamelijk uit steun via instituten, studies en
onderzoeken. De eerste groep bestaat uit inkomens- en vermogensoverdrachten
om niet aan ondernemingen (2). Daar het de bedoeling is te onderzoeken of
en, zo ja, hoe het gebruik van human capital door de economische objekten
kan worden bevorderd, ligt het voor de hand om in eerste instantie de in-
strumenten te analyseren waarvan de benutting door de uiteindelijke gebrui-
ker duidelijk gemeten kan worden. Geen aandacht wordt dan ook besteed aan
die instrumenten waarbij dit niet het geval is.

De te behandelen groep instrumenten, te weten de inkomens- en vermogens-
overdrachten om niet aan ondernemingen, zijn voor het grootste deel terug
te vinden op de begrotingen van het ministerie van Economische Zaken (3).
Twee,  in deze context, belangrijke posten, namel ijk  de Wet Investeringsre-
kening en de exra kosten van een preferentieel overheidsaankoopbeleid vor-
men hierop een uitzondering. Instrumenten die niet op de begroting van het
ministerie van Economische Zaken voorkomen en die niet behoren tot de twee
genoemde uitzonderingen worden niet besproken.

(2)  inkomensoverdrachten kunnen de vorm hebben van direkte  uitgaven  ten
laste  van  de  overheidsbegroting  of  besloten  liggen  in  de  fiscale
structuur als belastinguitgaven. Vooral gezien de slechte "zichtbaar-
heid" van de belastinguitgaven, blijft deze categorie inkomensover-
drachten in het nu volgende onbesproken. Zie V.  Halberstadt, C.A.de
Kam, ESB, 15-2-1978.

(3)   de  bespreking  bl ijft beperkt  tot de instrumenten die voorkomen  op  de
begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het dienstjaar
1981. Ook op de begrotingen van het ministerie voor Ontwikkelingssa-
menwerking, het ministerie voor Volksgezondheid en Milieuhygiine, het
ministerie voor Wetenschapsbeleid en het ministerie van Defensie komen
posten voor die in deze groep instrumenten zouden passen. Het betreft
hier in hoofdzaak onderzoekprojekten.
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Uit de, in het voorgaande gegeven, opsomming van de instrumenten die niet
worden behandeld, kan worden afgeleid welke instrumenten wel worden bespro-
ken  :  instrumenten die passen binnen industriepol itiek  in  enge  zin  ; waar-
voor een industrieel structuurbeleid als richtinggeving of referentiekader
dient ; die kunnen worden gekenmerkt als inkomens- en vermogensoverdrachten
om niet aan ondernemingen  (4)  ; die voorkomen op de begroting van het
ministerie van Economische Zaken voor het dienstjaar 1981 (5). Terwille an
de noodzakelijke beknoptheid zal de bespreking tevens beperkt blijven tot
de, kwantitatief, meest belangrijke instrumenten : + 10 mln. en groter. Als
uitzondering op het laatste selectiecriterium wordEn ook behandeld de Wet
Investeringsrekening en de extra kosten van een preferentieel overheidsaan-
koopbeleid.
De, in beginsel, te behandelen instrumenten zijn (6) :

(4)  gezien de beperking tot de industri6le sector, blijven instrumenten
die uitsluitend zijn gericht op de dienstensector buiten beschouwing.
Ook instrumenten gericht op het midden- en kleinbedrijf worden niet
meegenomen tenzij duidelijk is dat deze instrumenten het industridle
midden- en kleinbedrijf betreffen.

(5)  niet behandeld zullen worden instrumenten die niet op deze begroting
voorkomen, maar inmiddels wel zijn aangekondigd, zoals bijvoorbeeld de
regeling "Subsidie op de inkoop van specialistische kennis", aangekon-
digd in de brochure "Innovatie Nu", 1980, p. 7.

(6) Het is weinig zinvol om de instrumenten kwantitatief met elkaar te
vergelijken, daar de in de begroting (begroting van het ministerie van
Economische Zaken voor het dienstjaar 1981) genoemde bedragen niet in
alle gevallen betekenen dat ook dit totale bedrag gerekend kan worden
tot de inkomens- en vermogensoverdrachten om niet aan ondernemingen :
verplichtingen ingevolge de Wet Investeringsrekening kunnen volledig
worden  gerekend  tot de  inkomens- en vermogensoverdrachten om niet
maar bij ontwikkelingskredieten of bij leningen in het kader van steun
aan individuele ondernemingen komt een andere situatie voor : het in-
komens- en vermogensoverdrachtenbestanddeel bestaat hier uit rentesub-
sidies en uit het niet terugbetaalde deel  van deze kredieten en le-
ningen. Veelal kan eerst na het verstrijken van geruime tijd worden
vastgesteld wat het inkomens- en vermogensoverdrachtenbestanddeel van
deze uitgaven is en tevens is het ook nog veelal onmogelijk om de tot
deze bestanddelen behorende overdrachten om niet in de diverse begro-
tingshoofdstukken terug te vinden met een verwijzing naar het jaar
waarin de betreffende verplichting is aangegaan. Het is dus duidelijk
dat het met elkaar vergelijken  van de  diverse begrotingsposten  in
kwantitatieve zin een uitermate arbitraire bezigheid is. Een dergelij-
ke kwantitatieve vergelijking is in het kader van deze studie boven-
dien Met van wezenlijk belang en zal dan ook achterwege worden gela-
ten. Om een globale indruk te verkrijgen van het kwantitatieve belang
van de diverse instrumenten, is echter, waar mogel i jk,  bi j ieder  in-
strument de voor het aangaan van verplichtingen beschikbare ruimte in
de begroting vermeld. (Dit is de som van "Uit hoofde van in het
dienstjaar aan  te gane verpl ichtingen"  en  "Aan  te gane verpl ichtingen,
die in latere jaren tot betaling zullen leiden"). Daarbij wordt echter
geen poging gedaan om het inkomens- en vermogensoverdrachtenbestand-
deel van de diverse posten te berekenen.
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1.   Wet Investeringsrekening (excl. Bijzondere Regionale
Toeslag en Selectieve Investeringsregeling (7) (3.850 mln.)

2.   Herstructurering in het kader van de ontwikkelingssa- (   18 mln.)
menwerking

3.   Versterking van de structuur van het industri le en (  335 mln.)
dienstverlenende bedrijfsleven

4.   Rente- overbruggingsregelingen voor de scheepsbouw (  144 mln.)
5.   Steunverlening scheepsbouw (   P.M.   )
6.   Stimulering van speerpuntaktiviteiten en van de hoog- (  180 mln.)

waardige industrie
7.   Ontwikkeling van vliegtuigen en ruimtevaartprojecten (  167 mln.)
8.   Speur- en ontwikkelingswerk (  244 mln.)
9.   Steun aan individuele bedrijven (   52 mln.)
10.  Onderzoek- en ontwikkelingswerk energie (ondernemingen)  (+  48 mln.)
11.  Extra kosten preferentible overheidsaankopen (8) (- ? )
Bij een aantal  van de genoemde instrumenten kunnen enige kanttekeningen
worden geplaatst die een globaal antwoord geven op de vraag of het wellicht
gaat om instrumenten, die niet wezenlijk afwijken van andere genoemde in-
strumenten en dus, ter voorkoming van herhalingen, buiten beschouwing kun-
nen blijven :
-    Herstructurering in het kader van de ontwikkelingssamenwerking : Deze

(6-vervolg)
Is het reeds weinig zinvol om de instrumenten kwantitatief met elkaar
te vergelijken, nog minder zinvol lijkt het om een poging te doen deze
instrumenten te vergel ijken  met het totaal  van de direkte en indirekte
niet-commerciiile publieke uitgaven aan voor de markt producerende in-

stellingen. Dit om een indruk te krijgen van de relevantie van de te
bespreken instrumenten binnen het totaal van uitgaven van vergelijkba-
re aard. De selectie van de instrumenten en de genoemde problemen ten
aanzien van het kwantitatief vergelijken van deze instrumenten belem-
meren het verkrijgen van een dergelijke indruk. Voor een inzicht in
het totaal van de tegemoetkomingen van het Rijk en van de lagere pu-
bliekrechtelijke lichamen aan voor de markt producerende organisaties,
zie R. Gerritse, 1979.

(7)  zie voor de berekening van het structurele bedrag aan WIR-verplich-
tingen

-    advies arbeidsplaatsentoeslag in de WIR, SER, 1980, p. 15.
G.A.C. Heerkens, 1980, p. 48.

-    aanvullende memorie van  antwoord bij  het Wetsontwerp  Investe-
ringsrekening, 16-3-1978, p. 12.

Het hier genoemde bedrag heeft betrekking op het totaal aan WIR-ver-
plichtingen. Indien uitsluitend de WIR-verplichtingen ten aanzien van
de industriole sector in de beschouwing worden betrokken moet worden
gedacht aan + 1/3 van dit bedrag, zijnde + 1.300 mln. De bijzondere
Regionale Toeslag en Selectieve Investeringsregeling zijn hier niet
meegenomen omdat deze elementen onderdeel vormen van de regionale po-
litiek en dus niet passen in een industriepolitiek in enge zin.

(8)   het  hier  op te nemen bedrag  is niet bekend,  zel fs geen schattingen
daarvan.
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post bevat een binnenlandse en een buitenlandse component.  De buiten-
landse component heeft meer te maken met ontwikkelingssamenwerking dan
met industriepolitiek en hoort dus niet thuis in een studie die han-
delt over industriepolitiek. De binnenlandse component heeft niet een
wezenl ijk ander kirakter dan  de post "versterking van de structuur van
het industriSle an dienstverlenende bedrijfsleven" (9). Gezien  samen-
stelling en karakter van deze post, zal dit instrument verder buiten
beschouwing blij,.en.

-    Rente-overbruggingsregelingen voor de  scheepsbouw en  steunverlening

scheepsbouw : De Minister van Economische Zaken heeft voor de scheeps-
bouw een sector-generieke regeling ontworpen die vooral  het karakter
heeft  van  verliescompensatie  (10).  De  nieuwe  regeling  komt  in  de

plaats van de nu bestaande regeling steunverlening scheepsbouw. Daar-
door  concentreren  de  posten  rente-overbruggingsregelingen  voor  de
sche-e-psbouw en steunverlening scheepsbouw zich nog meer dan voorheen
op een van de vier elementen die bijvoorbeeld ook  binnen de post
"steun aan individuele bedrijven" een rol spelen, te weten : struc-
tuurverbetering ; herstructurering in enge zin ; begeleide afbouw ;
overbruggingssteun  (via  verliescompensatie).  Daar de overbruggings-
steun  (via verliescompensatie)  dus ook bij andere instrumenten ter
sprake zal komen, zullen de instrumenten rente-overbruggingsregelingen
voor de scheepsbouw en steunverlening scheepsbouw verder buiten be-
schouwing blijven.

-    Ontwikkeling van vliegtuigen en ruimtevaartprojecten : De modaliteiten
van dit instrument verschillen niet wezenlijk van de modaliteiten van
de post speur- en ontwikkelingswerk. Daarom zal dit instrument buiten
beschouwing blijven.

-    Onderzoek- en ontwikkelingswerk energie : De modaliteiten van dit in-
strument verschillen niet wezenl ijk  van de modal iteiten van andere  in-
strumenten die zijn gericht op onderzoek- en ontwikkelingswerk, te we-
ten : ontwikkelingscontracten (11), -subsidies en -kredieten. Dit in-
strument zal dan ook verder buiten beschouwing blijven.

Ter behandeling resteren dus :
1.   WIR (excl. BRT en SIR) (12)
2.   Versterking van de structuur van het industriiile en dienstverlenende

bedrijfsleven

3.   Stimulering van speerpuntaktiviteiten en van de hoogwaardige  indus-
trie

(9) zie Beleidsnotitie "Internationale arbeidsverdeling : Bevordering van
industrible  aktiviteiten  in  ontwikkelingslanden  en  structuur-ver-
betering in Nederland",  Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en
van Economische Zaken, 1980.

(10) memorie van toelichting bij de begroting van het Ministerie  van Eco-
nomische Zaken voor het dienstjaar 1981.

(11) ontwikkelingscontracten kunnen worden gezien in het kader van een in-
novatief overheidsaankoopbeleid.

(12) WIR = Wet Investeringsrekening
BRT = Bijzondere Regionale Toeslag
SIR = Wet Selectieve Investeringsregeling
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4.   Speur- en ontwikkelingswerk
5.   Steun aan individuele bedrijven
6.   Overheidsaankopen

4.2.2.     Categorisering

De genoemde instrumenten kunnen worden gecategoriseerd aan de hand van een
groot aantal kenmerken. Te noemen zijn :

-    generiek of niet generiek werkende instrumenten ;
-    instrumenten die wel  of niet gericht zijn op het oplossen van

knelpunten. Hier kan nog een verder onderscheid worden gemaakt
naar :

- knelpunten die kunnen worden gekarakteri seerd als probleemsitu-
aties ;

- knelpunten die kunnen worden gekarakteriseerd als drempels bij
perspectief biedende mogelijkheden.

Ofschoon de hier genoemde kenmerken bij de bespreking van de geselecteerde
instrumenten ter sprake zullen komen, wordt gekozen voor een categorisering
van de instrumenten aan de hand van geheel andere criteria : de gerichtheid
van de instrumenten op de bevordering van het gebruik van een bepaalde pro-
duktiefactor. Dit omdat op deze wijze aansluiting wordt verkregen met de in
2.5. behandelde maatstaven voor een industrieel structuurbeleid.

De genoemde industriepolitieke instrumenten kunnen worden verdeeld in in-
strumenten die, gezien hun karakter, impliciet of expliciet zijn gericht op
bevordering van het kenmerk HC-intensiteit ; instrumenten die, gezien hun
karakter, impliciet of expliciet zijn gericht op bevordering van het ken-
merk kapitaalintensiteit ; instrumenten die dusdanig gericht zijn op, on-

derlinge sterk verschillende individuele of sector-situaties, dat niet bij
voorbaat kan worden vastgesteld of en, zo ja, in welke mate zij zich rich-
ten op ofwel het kenmerk HC-intensiteit ofwel het kenmerk kapitaalintensi-
teit:
Categorie I :  instrumenten gericht op human capital

1.   Stimulering van speerpuntaktiviteiten en van de hoogwaardige in-
dustrie

2.   Speur- en ontwikkelingswerk
Categorie II : instrumenten gericht op fysiek kapitaal

1.   Wet Investeringsrekening (excl. BRT en SIR)
Categorie III : andere instrumenten

1.   Versterking van de structuur van het industridle en dienstverle-
nende bedrijfsleven

2.   Steun aan individuele bedrijven
3.   Overheidsaankopen

In de volgende paragrafen worden, per genoemde categorie, de instrumenten
beschreven waarna de toepasbaarheid van de HC-maatstaf wordt nagegaan.
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4.3. Instrumenten gericht op human capital

4.3.1.    Beschrijving instrumenten

In deze paragraaf worden besproken de, op de begroting van het ministerie
van Economische Zaken voor het dienstjaar 1981 voorkomende, posten:

-    stimulering van speerpuntaktiviteiten en van de hoogwaardige in-
dustrie ;

-    speur- en ontwikkelingswerk.

De post "stimulering van speerpuntaktiviteiten en van de hoogwaardige in-
dustrie"  is als afzonderl ijke  post  voor het eerst opgenomen  in  de de begro-
ting voor het dienstjaar 1980. V66r dat jaar was er op de begroting een
aparte post opgenomen onder het hoofd "experiment speerpunten" ; een post
die voor het eerst werd opgevoerd in het dienstjaar 1976. De bevordering
van de hoogwaardige industrie was, v66r het dienstjaar 1980, onderdeel van
een veel grotere al gemene herstructureringspost onder het hoofd "verster-
king van de structuur van het industridle en dienstverlenende bedrijfsleven
en bevordering van de hoogwaardige industrie" ; een post waarvan tot 1978
ook de steunverlening aan de scheepsbouwindustrie deel  uitmaakte.  Pas na
het verschijnen van de sectornota waarin, concreter dan voorheen, het be-
grip herstructurering werd omgeschreven (1), werd deze algemene herstructu-
reringspost gesplitst in een specifiek herstructureringsartikel en een ar-

tikel gericht op stimulering van hoogwaardige industrie.  Dit laatste werd
vervolgens samengevoegd met het artikel voor steun aan speerpuntaktivitei-
ten tot  de post stimulering van speerpuntaktiviteiten en van de hoogwaar-

dige industrie.

Ook de post "speur- en ontwikkelingswerk" is als afzonderlijke post voor
het eerst opgenomen in de begroting voor het dienstjaar 1980. V66r dat jaar
stonden  op de begroting twee aparte posten namel ijk "uitgaven  in het belang
van de ontwikkeling van technische procedes en apparaturen in de civiele
sector" en "voorl ichting, onderzoekingen en andere uitgaven in verband  met
de technologische ontwikkeling". De eerste post was veruit de grootste en
had betrekking op de ontwikkelingskredieten ; gewone ontwikkelingskredieten
en vanaf 1978 ook grote ontwikkelingskredieten. De tweede post valt onder
de instrumenten die in 4.2.1. van verdere bespreking zijn uitgesloten.In
het nu volgende zal dan ook niet de gehele post speur- en ontwikkelingswerk
worden behandeld, maar slechts dat deel dat betrekking heeft op ontwikke-
lingskredieten.

Aandacht wordt dus besteed aan drie instrumenten :
-    ontwikkelingskredieten ;
-    stimulering van hoogwaardige industrie ;
-    stimulering speerpuntaktiviteiten.

Ontwikkelingskredieten :

Het instrument "gewone" ontwikkel ingskredieten   en de daarbij behorende
voorwaarden en modaliteiten worden beschreven in een circulaire van het mi-

(1)  sectornota, 1979, pag. 25-31.



-160-

nisterie van Economische Zaken (2). De belangrijkste punten uit deze circu-
laire zijn :
De minister van Economische Zaken kan financiale steun in de vorm van ont-
wikkelingskredieten verlenen aan ondernemingen, die technologische ideedn
of vindingen tot ontwikkeling willen brengen waaraan risico's zijn verbon-
den die niet geheel door de betreffende ondernemingen kunnen worden gedra-
gen. De minister wordt aangaande de toekenning van deze kredieten geadvi-
seerd door een niet-ambtelijke ontwikkelingsraad. Onder technische ontwik-
keling wordt verstaan het aktiviteitengebied dat ligt tussen research en
vrijgave voor commerciele produktie. Dit betekent dat zowel de research, de

feasibility-studie, de trouble shooting in de eerste fase van het produk-
tieproces, als de ontwikkelingskosten op bijvoorbeeld organisatorisch ter-
rein, niet onder de werking van een eventueel ontwikkelingskrediet vallen.
Het krediet kan slechts verleend worden voor een ontwikkelingsprojekt en
niet  voor  van een ontwikkel ingsprogramma. Het betreffende project  kan  be-
treffen de ontwikkeling van een produkt, van een produktiemethode of van
een dienst.

Als maatstaven voor de toekenning van een ontwikkelingskrediet gelden :
-    het te financieren projekt dient van voldoende algemeen economisch be-

lang te zijn. In de praktijk komt dit neer op het inschatten van het
werkgelegenheidsbelang bij welslagen van het project. Door in de con-
tracten een bepal ing  op te nemen waarin wordt gesteld dat slechts  met
toestemming van de minister een eventuele produktie naar het buiten-
land kan worden overgeplaatst, wordt getracht Nederlandse werkgelegen-
heid bij welslagen van het projekt zeker te stellen.

-    er dient een redelijke kans op technisch en commercieel welslagen aan-
wezig te zijn. Naarmate de technische en economische betekenis van het
projekt groter is, zijn doorgaans grotere risico's voor de overheid
aanvaardbaar.

-    het krediet wordt alleen verleend, indien het projekt de financible
draagkracht van de onderneming dan wel het normale ontwikkelingsbudget
te boven gaat in die zin, dat aannemelijk moet zijn dat zonder deze

kredietfaciliteiten het projekt niet of slechts met ernstige vertra-
ging tot stand zal komen.

-    het voorgedragen projekt dient in technisch opzicht voldoende nieuwe
elementen te bevatten. In ieder geval dient de te ontwikkelen werkwij-

ze c.q. het produkt voor Nederland duidelijk nieuw te zijn.
-    er dient voldoende zekerheid te bestaan dat de betrokken  onderneming

over de nodige middelen zal kunnen beschikken om een in technisch op-
zicht geslaagd projekt ter hand te nemen.

De technische kenmerken van deze kredietverlening zijn :
-    het krediet kan maximaal 70% van de, in aanmerking komende  kosten be-

dragen (3).
-    de terugbetaling van het krediet is afhankelijk van de met de te ont-

wikkelen produkten of produktieprocessen te behalen resultaten.  In
geval van technische of commercifle mislukking wordt, na een bepaalde

(2)  ontwikkelingskredieten ten behoeve van ondernemers, 1980.
(3)  in veel gevallen betekent een krediet van 70% een dekking van 100% van

de variabele kosten van het projekt.
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periode, de eventueel resterende schuld kwijtgescholden (4).
-    het krediet wordt verleend tegen een lagere dan de marktrente : 5%

(5).

Bij het indienen van een aanvraag voor een ontwikkelingskrediet moeten niet
alleen gegevens worden verstrekt over de aard en positie van de aanvragende
onderneming, maar ook over de aard en positie van het onderhavige projekt
binnen die onderneming. Een prognose van de technische en commerciole pers-
pectieven van het projekt neemt bij deze gegevensverstrekking een centrale
plaats in.

In 1978 werd naast het instrument "gewone" ontwikkelingskredieten een aan-
gepast instrument ge¥ntroduceerd voor grote ontwikkelingsprojekten. Voor de
dienstjaren 1978 en 1979 werd dit nieuwe instrument, grote ontwikkelings-
kredieten of G.O.K.'s genoemd, op min of meer experimentele basis gehan-
teerd. De benodigde fondsen waren afkomstig uit de werkgelegenheidsgelden
(6). De sectornota stelt dat inmiddels is gebleken dat aan dit instrument
een ruime behoefte bestaat. Deze nota concludeert dan ook tot continuering
en structureel maken van de grote ontwikkelingskredieten (7). De voorwaar-
den en modaliteiten van deze kredieten zijn gelijk aan de voorwaarden en
modaliteiten voor de gewone ontwikkelingskredieten, met 66n uitzondering :
de maximaal mogelijke kredietverlening  is  40%  van  de in aanmerking komende
kosten.Bij de introductie van de G.O.K.'s bestond er weinig belangstelling
voor dit instrument. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de voorgestel-
de rente op deze kredieten.  In de  sectornota wordt hierover gesteld  :
"Hierbij zullen in vergelijking  tot  de gel dende praktijk  voor de ontwikke-
lingskredieten voor kleinere ondernemingen, stringente voorwaarden gelden
in de sfeer van royal ties en/of renteberekening" (8). Concreet  kwam  dit er
op neer dat de rente voor de G.O.K.'s werd vastgesteld op de marktrente.
Deze geringe belangstelling heeft er toe geleid dat in oktober 1980 door
het ministerie van Economische Zaken werd besloten om voor de G.O.K.'s de
rente eveneens vast te stellen op 5%.

Gezien het kredietkarakter van het hier besproken instrument zou kunnen
worden geconcludeerd dat dit instrument dusdanig gericht is op het beter
functioneren van de markt voor de produktiefactor kapitaal, dat het, net
als bijvoorbeeld de aktiviteiten van de Nederlandse Participatie-Maatschap-
pij, behoort tot die industriepolitieke instrumenten die niet in dit Hoofd-

(4)  om praktische redenen wordt veelal  als terugbetalingsbasis  gekozen
voor de behaalde omzet van de ontwikkelde produkten, resp. de behaalde
omzet van de, met de ontwikkelde produktie-apparatuur, geproduceerde
produkten en de directe afgeleiden daarvan. Het risico van niet terug-
betalen voor de kredietverlenende overheid wordt hierdoor veelal gere-duceerd daar in de meeste gevallen eerder omzet dan een adequaat ren-dement zal worden behaald.

(5)  deze rente wordt bij de hoofdsom bijgeschreven en het totaal wordt te-
rugbetaald naar rato van de te behalen resultaten met het projekt.

(6)  nota arbeidsvoorzieningsmaatregelen in het kader van het  extra-werk-
gelegenheidsprogramma, 1978.

(7)  sectornota, op.cit., p. 50.
(8)  sectornota, ibid., p. 50.
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stuk worden behandeld. Uit de technische kenmerken van het instrument ont-
wikkelingskredieten blijkt echter dat aan deze faciliteit een aanzienlijke

rentesubsidie is verbonden. Deze rentesubsidie kan worden gezien als een
inkomensoverdracht om niet aan ondernemingen. Naast deze rentesubsidie is
er eveneens sprake van een risicodelend element. Dit element kan worden
gezien als een potentidle vermogensoverdracht om niet. De omvang van deze

risicodeling is slechts bij benadering te berekenen. De zogenaamde commis-
sie van Dijk (9) komt in haar rapport tot de volgende aantekening : "Hoewel
deze regeling reeds 25 jaar in werking is, kon het Ministerie nog geen in-
zicht verschaffen  in de resul taten  van deze regel ing. Het Ministerie te-
kent hierbij aan, dat de ervaring met de ontwikkelingskredieten uit vroege-
re jaren, die veel minder in getal zijn, is, dat ongeveer 40% van de pro-
jekten tot resultaat heeft geleid en 60% niet, ......". Concluderend lijkt
te mogen worden gesteld dat de rentesubsidie en de risicodeling leiden tot
dusdanige inkomens- en vermogensoverdrachten om niet dat bespreking van het
instrument ontwikkelingskredieten hier gerechtvaardigd is.

Stimulering van de hoogwaardige industrie :

De reeds eerder genoemde commissie van Dijk stelt ten aanzien van de rege-ling ter stimulering van de hoogwaardige industrie : "De hier bedoelde re-
gelingen zijn niet gebaseerd op gepubliceerde beschikkingen en de gehan-
teerde toetsingscriteria en voorwaarden zijn verre van duidelijk. Ook de
scheidslijnen tussen deze en een aantal eerder genoemde regelingen (waaron-
der ontwikkelingskredieten) zijn soms moeilijk vast te stellen" (10). Met
name echter uit diverse stellingnames in zowel de economische structuurnota
(11) als in de sectornota (12) kan een beeld worden opgebouwd van datgene
wat blijkbaar wordt gezien als hoogwaardige industrie en van het te hante-
ren instrumentarium : (13)

Een hoogwaardig project kan vanuit dit instrument een bijdrage krijgen in-
dien de betreffende onderneming dit project moeilijk  of niet op eigen
kracht kan financieren. Doorgaans gaat het hier om  individuele aktivitei-
ten die echter wel tegen de achtergrond van de sector zullen worden bezien
om de aanvaardbaarheid van een selectieve bevoordeling te toetsen. Bij de
beoordeling van de hoogwaardigheid van het voor ondersteuning aangemelde
projekt spelen criteria als nieuwheid van het produkt of de produktie ;
reeds bestaande toegevoegde waarde per man ; toename van de toegevoegde
waarde per man ; kwaliteit en kwantiteit van de werkgelegenheid; energie-
verbruik ; bijdrage aan de betalingsbalans.
De verleende ondersteuning terzake van investeringen in fysiek kapitaal zal
doorgaans 20% bedragen. Voor andere projektkosten zal  de aan te bieden

(9) rapport door de sub-commissie "Steunverlening individuele bedrijven"
van de vaste commissie van de rijksuitgaven van de Tweede Kamer, Twee-
de Kamer, zitting 1979-1980, 15306, nrs. 2-3.

(10) steunverlening individuele bedrijven, ibid.
(11) economische structuurnota, 1976, p. 247.
(12) sectornota, op.cit., p. 21-52.
(13) de hier gegeven omschrijving van hoogwaardige projekten en van de mo-

gel ijke ondersteuningsvormen komt vrijwel overeen  met de beschrijving
zoals die is opgenomen in de brochure "Innovatie Nu", nov. 1980, p. 6.
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ondersteuningsvorm en het ondersteuningspercentage van projekt tot projekt
worden beoordeeld.
Volgens de sectornota kan dit instrument worden gehanteerd ten behoeve van
structuurversterkende  hoogwaardige aktiviteiten van  individuele onderne-

mingen, waaronder zowel kan worden verstaan :
-    steun aan hoogwaardige investeringsprojekten als

steun aan research- en ontwikkelingsprojekten van grotere onder-
nemingen (bijvoorbeeld in samenhang met een groot ontwikkelings-
krediet).

Uit de criteria voor de beoordeling van de hoogwaardigheid van een aange-
meld projekt blijkt dat bij een ondersteunigsaanvrage vooral, onderbouwde,
prognoses een centrale plaats innemen.

Stimulering speerpuntaktiviteiten :

Ook met betrekking tot de stimulering van speerpuntaktiviteiten stelt de
commissie van Dijk : "De regeling is niet gebaseerd op een beschikking
waarin de selectiecriteria op voor ieder herkenbare wijze zijn uitgewerkt.
De  Minister  van  Economische  Zaken  acht een  gedetailleerd  stelsel  van
criteria ook onwensel ijk omdat het leveren van maatwerk  op dit terrein  een
grote mate van flexibil iteit vereist"  (14).  In de economische structuurnota
is echter een omschrijving van het begrip speerpunten, van de te hanteren
selectiecriteria en van de mogelijke ondersteuning te vinden (15) :
Speerpunten vormen een samenhangend stelsel van economische deelaktivitei-
ten (organisatie,  technologische toepassing dan wel  ontwikkeling, marke-
ting, management, investeringen e.d.) gericht op het in substantible omvang
op de markt brengen van een nieuw produkt. Bij volledig succes kan een
speerpunt leiden  tot een  nieuwe  (sub-)  bedrijfstak.  Kenmerken  van  een

speerpuntproject zijn een hoge onzekerheidsfactor en een lange terugver-
dienperiode.
Als selectiecriteria voor speerpunten gelden :
-    de speerpunt dient een structurele versterking  van  de  Nederlandse

economie te betekenen. Dit houdt in dat de te ontwikkelen economische
aktiviteiten naar verwachting een redelijke bijdrage aan het tot stand
komen van hoogwaardige arbeidsplaatsen moeten leveren. Daarmee verbon-
den is de noodzaak van een betrekkelijk hoge toegevoegde waarde en
kennisintensiteit.

-     de speerpunt dient uitzicht te bieden na een zekere periode rendabel
te worden.

-    de speerpunt dient niet strijdig te zijn met en liever nog  bevorde-
rend te werken op het beleid dat inhoud geeft aan de nagestreefde se-
lectieve groei.

De financiile steun van de overheid voor speerpunten kan in een aantal vor-
men worden verstrekt. Gedacht kan worden aan deelneming, subsidies voor on-
rendabele toppen, krediet met speciale aflossingsregeling en garantiekre-
diet. Naast financiole steun zal de overheid in een aantal gevallen steun
van niet (direkt) financiale aard kunnen verstrekken, zoals het inbrengen
van overheids know-how of het bepleiten van regelingen in internationaal

(14) steunverlening individuele bedrijven, op.cit.
(15) economische structuurnota, op.cit., p. 247-249.
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verband, die met een speerpunt samenhangen.
Bij een aanvrage voor ondersteuning in het kader van het speerpuntenbeleid
dienen niet alleen gegevens verstrekt te worden over de aard en positie van
de betreffende onderneming en over de aard van het betrokken projekt binnen
die onderneming, maar dient tevens een prognose te worden gegeven van het
aantal en het niveau van de te creiren arbeidsplaatsen, zowel  binnen als
buiten de onderneming.

De in deze paragraaf beschreven instrumenten zijn weliswaar van elkaar te
onderscheiden, maar niet geheel van elkaar te scheiden. De commissie van
Dijk concludeert in haar bespreking van het instrument ontwikkelingskredie-
ten dat : "..... nu ook zeer grote kredieten worden gegeven aan grote, ka-
pitaalkrachtige ondernemingen, waardoor de grens met de speerpunten ver-
vaagt (16)".  De samenvoeging op de begroting van de posten "stimulering
hoogwaardige  industrie"  en   stimulering speerpunten"  wijst  in  dezelfde
richting. Ook het nieuw geintroduceerde en nog breder dan het speerpunten-
beleid zijnde aandachtgebiedenbeleid verwijst naar mogelijke ondersteuning
zowel in de vorm van ontwikkelingskredieten, als naar stimulering van hoog-
waardige industrie en stimulering speerpunten (17). De constatering is dus
gerechtvaardigd dat, ondanks de verschillen tussen de ondernemingsaktivi-
teiten waarop de instrumenten zich richten en ondanks de mogelijke ver-
schillen in de te hanteren ondersteuningsfaciliteiten, alle hier beschreven
instrumenten tot doel  hebben het hoogwaardiger maken van ondernemingspro-
dukties in Nederland. Is het doel van deze instrumenten het stimuleren van
hoogwaardiger produkties ; het middel is het via specifiek (18) beleid weg-
nemen van knelpunten.
Bij  de  instrumenten  stimulering  hoogwaardige  industrie  en  stimulering

speerpunten wordt  de doel stelling "bevordering hoogwaardigheid" expliciet
vermeld. Bij het instrument ontwikkelingskredieten is dit niet het geval,

maar het is moeilijk voorstelbaar dat de overheid ontwikkelingsaktiviteiten
zal stimuleren die in de beoogde produktiefase zullen leiden tot aktivitei-
ten die niet hoogwaardig kunnen worden genoemd.

4.3.2.    Toepasbaarheid HC-maatstaf

Indien men de in 4.3.1. centraal staande, en niet duidelijk gedefinieerde,
term "hoogwaardig" relateert aan de produktiefactoren die een produktiepro-
ces kenmerken, dan kan worden verondersteld dat hoogwaardige produktiepro-
cessen worden gekenmerkt door de in de produktiefactoren kapitaal en arbeid
geincorporeerde kennis en kunde, of anders gezegd door een intensief ge-
bruik van human capital. De hier beschreven instrumenten zijn dan alle ex-
pliciet of impliciet gericht op stimulering van aktiviteiten die binnen de
betreffende onderneming een  relatief hoge HC-inhoud  kennen.  Indien  men

(16) steunverlening individuele bedrijven, op.cit.
(17) dit aandachtgebiedenbeleid is hier niet behandeld daar het niet voor-

komt op de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het
dienstjaar 1981. Een beknopte beschrijving is echter te vinden in de
brochure "Innovatie Nu", nov. 1980, p. 10-11.

(18) zie 2.2.1.
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human capital wenst te hanteren als maatstaf voor een te voeren industrieel
structuurbeleid, dan is het noodzakelijk deze maatstaf duidel ijk  en  expl i-

ciet te gebruiken als referentiekader voor of, verder gaand, als integraal
onderdeel van het industriepolitieke instrumentarium. Hantering van de HC-
maatstaf als integraal  onderdeel  van het hier besproken instrumentarium
lijkt niet mogelijk omdat dit voorbij zou gaan aan het karakter van deze
instrumenten,  namelijk  het op  specifieke wijze wegnemen van knelpunten

(19). Hantering van de HC-maatstaf als referentiekader daarentegen lijkt
wel mogelijk. Ten aanzien van de genoemde instrumenten kan worden veron-
dersteld dat deze maatstaf als referentiekader nu reeds wordt gehanteerd,
echter niet in alle gevallen expliciet en bij geen van de instrumenten op
een duidelijke wijze. Om een zowel expliciete als duidelijke hantering van
de HC-maatstaf als referentiekader (20) te realiseren kan worden gedacht
aan de volgende constructie :
Slechts die aanvragen voor ondersteuning in het kader van ontwikkelingskre-
dieten, stimulering hoogwaardige industrie en stimulering speerpunten zul-
len in behandeling worden genomen waarbij het aannemelijk is dat realisatie
van de betreffende projekten een evident meer dan gemiddelde loonvoetstij-
ging (factor incidenteel componenten 1 en 3 uit 3.5.2.) voor de betreffende
onderneming of voor het betreffende bedrijfsonderdeel zal betekenen. Ten-
einde geen projekten te stimuleren die ook na een relatief sterke stijging
van de loonvoet nog slechts een, in absolute zin, lage loonvoet kennen, zou
als additionele bepaling denkbaar zijn dat de te realiseren (verhoogde)
loonvoet minstens x% dient te zijn van de gemiddelde loonvoet van alle sec-
toren of van een aantal relevante sectoren (21).
Een exacte voorspelling van de te realiseren loonvoet is niet te maken,
maar binnen de mogelijkheden en moeilijkheden inherent aan het maken van
prognoses, is de voorgestelde berekening wel mogelijk. Een dergelijke prog-
nose wijkt bovendien qua karakter nauwelijks af van de gegevensverstrekking
zoals die momenteel wordt verlangd bij deze categorie ondersteuningsaanvra-
gen (22).

(19) niet het intensief gebruiken van human capital als zodanig geeft be-
hoefte aan en eventueel toegang tot steun, maar het bestaan van knel-

punten. Het gebruik van human capital  is maatstaf voor de toekenning
van de ondersteuning.

(20) de HC-maatstaf vervult hier dus een additionele rol.
(21) bij gebrek aan recente cij fe rs betreffende de loonvoet in de relevante

sectoren zou deze loonvoet benaderd kunnen worden door het laatst be-
kende cijfer te verhogen met de gemiddelde stijging van deze loonvoet
in de laatst bekende jaren. Ondanks evidente nadelen wordt hier dus
gekozen voor een ex-ante benadering van de totale loonvoetstijging.
Dit omdat een ex-post benadering de realisering van vooruitbereken-
baarheid vrijwel onmogelijk maakt.

(22) zie hiervoor onder andere de beschrijving van de noodzakelijke gege-
vensverstrekking zoals die is opgenomen bij de beschrijving van de in-
strumenten in 4.3.1.
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4.4. Instrumenten gericht op fysiek kapitaal

4.4.1.     Beschrijving instrumenten

Om de bedrijfsinvesteringen zo te stimuleren dat deze zowel in de gewenste
omvang als in de gewenste richting kunnen worden uitgelokt (1) werd door de
Nederlandse regering, ter vervanging van de investeringsaftrek en vervroeg-
de  afschrijving  (2),  de  WIR (3) geintroduceerd.  Deze  wet  is met terugwer-
kende kracht op 24 mei 1978 ingegaan. Tijdens de behandeling van het desbe-
treffende wetsontwerp in de Tweede Kamer werd, om niet in conflict te komen
met E.E.G.bepalingen (4), een samenhang tot stand gebracht met de SIR (5).
In het nu volgende zal  aandacht worden besteed aan de op dit moment be-
staande bepalingen van WIR en SIR (6) en aan de, in de Wet genoemde, beoog-
de uitbreiding van de WIR-toeslagen. Bij de beschrijving van zowel de WIR
als de SIR is uitgegaan van de situatie op 31-12-1980. Veranderingen in
premie- en toeslagpercentages, evenals veranderingen in genoemde nominale
bedragen aangebracht tussen 24-05-1978 en 31-12-1980 zullen, terwille van
de noodzakelijk beknopte beschrijving,niet worden besproken. Achtereenvol-
gens worden beschreven :

-     de constructie van de WIR-rekening en de effecten daarvan ;
-     het karakter van WIR-premies ;
-     de basispremies ;
-    de kleinschaligheidstoeslag (KST) ;
-     de Ruimtelijke Ordenings Toeslag (ROT) ;
-     de Bijzondere Regionale Toeslag (BRT) ;
-     de Grote Projecten Toeslag (GPT) ;

-     de Milieu Toeslag (MT) ;
-     de Energie Toeslag (ET) ;

(1)  economische structuurnota, 1976, p. 24.
(2)  v66r de Wet Investeringsrekening op 24-5-1978 in werking trad golden

de volgende percentages voor de investeringsaftrek (vanaf 1-1-1974)
Gebouwen : 01-01-1974 t/m 19-03-1974 :             2   x      5%

20-03-1974 t/m 17-11-1974 :    2 x  8%
18-11-1974 t/m 17-11-1975 :    2 x 12%
18-11-1975 t/m 08-06-1976 :    2 x  8%
09-06-1976 t/m 23-05-1978 :    2 x 12%

Outillage : 01-01-1974 t/m 19-03-1974 :    2 x 0%
20-03-1974 t/m 08-06-1976 :    2 x  4%
09-06-1976 t/m 23-05-1978 :    2 x  8%

De mogelijkheid tot vervroegde afschrijving op bedrijfsgebouwen buiten
de Randstad werd met ingang van 22-04-1975 gebracht van 2 x 20% op 2 x
25% ; dit tot en met 23-05-1978.(3)  regelen ter stimulering en sturing van de investeringen : Wet Inves-
teringsrekening, in het vervolg te noemen WIR.

(4)  hier wordt gedoeld op de plafonering en z6nering van regionale subsi-
dies.

(5)  Wet Selectieve Investeringsregeling. In het vervolg te noemen SIR.
(6)  in 4.2. is reeds gekozen voor een niet behandelen van BRT en SIR. Vol-

ledigheidshalve zullen zij echter wel in deze beschrijvende paragraaf
worden opgenomen.
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-     de premiecumulatie ;
-     de desinvesteringsbetalingen ;
-     de Wet Selectieve Investeringsregeling (SIR) ;

-     de beoogde uitbreiding van de WIR-toeslagen.

Zoals de regering reeds impliciet in de naam van de wet heeft vastgelegd,
is binnen de begroting van de rijksoverheid een apart fonds gecreeerd waar-
in een bepaald percentage van de opbrengst van de vennootschapsbelasting en
van de inkomstenbelasting wordt gestort en waaruit de investeringsbijdra-
gen, die krachtens de WIR kunnen worden verleend, zullen worden gefinan-
cierd. Als gevolg van deze constructie kunnen alleen ondernemingen die be-
lastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting of voor de inkomstenbe-
lasting in aanmerking komen voor de investeringsbijdragen. Een verder ge-
volg van die constructie is dat wordt uitgegaan van de fiscale eenheid voor
de vennootschapsbelasting, zodat alleen de moedermaatschappij in aanmerking

kan komen voor de bijdragen die worden verleend voor investeringen verrichtdoor zogenaamde "gevoegde" dochtermaatschappijen.
De verkregen WIR-premies worden in mindering gebracht op de te betalen be-
lasting ; zij hebben het karakter van een belastingrestitutie en zijn der-
halve onbelast. Zij verminderen niet de fiscale afschrijvingsbasis van debetreffende bedrijfsmiddelen.  Om een versnelde uitbetal ing van WIR-premies
mogel ijk te maken ingeval meer premie genoten kan worden  dan  er aan belas-
ting is verschuldigd, is de mogelijkheid van een negatieve voorlopige aan-
slag geschapen.

Per 31-12-1980 gelden de volgende basispremies voor investeringen in :
-    nieuwe bedrijfsgebouwen 18%
-    bestaande bedrijfsgebouwen 11%

-    vaste installaties in de open lucht 13%
- zeeschepen 15%
-    vliegtuigen voor internationaal verkeer 12%
-    overige bedrijfsmiddelen 10% (tijdelijk 12%)

De minister van Financiin kan, op grond van conjuncturele overwegingen, bij
beschikking, de hierboven vermelde percentages wijzigen. Daarbij kunnen de-
ze  percentages ten hoogste  met  de  hel ft  van hun waarde worden verhoogd  en
tot nihil worden verlaagd. Een dergelijke beschikking moet echter achteraf
door het parlement worden goedgekeurd.

Indien  de  totale  investeringen  van  een  WIR-gerechtigde  niet meer  dan
fl. 871.929,- per jaar bedragen, wordt op de basispremies een kleinschalig-
heidstoeslag (KST) gegeven, waarvan de grootte varieert tussen 6% en 0,25%,
afhankelijk van het totale investeringsbedrag.

Op de basispremies wordt een Ruimtelijke Ordenings Toeslag (ROT)  gegeven
voor investeringen in gebouwen en vaste installaties in de open lucht die
samenhangen met een verplaatsing van de aktiviteiten binnen of vanuit het
SIR-gebied  (7) naar, bij Algemene Maatregel  van Bestuur aan te wijzen,

(7)  Het SIR-gebied omvat
-    de provincie Zuid-Holland m.u.v. de gemeenten Goedereede, Dirks-

land, Middelharnis en Oostflakkee ;
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investeerd wordt in nieuwe of bestaande gebouwen en installaties. Eveneens
is het niet van belang of de werknemers mee verhuizen. Verplaatsing van ak-
tiviteiten betekent slechts dat ze elders in gelijke vorm dienen te worden
voortgezet. De te verlenen toeslag bedraagt voor :

- bedrijfsgebouwen 15%

-    vaste installaties in de open lucht 7,5%
Om voor deze toeslag in aanmerking te komen, dient binnen 3 maanden nadat

het gebouw of de installatie in gebruik is genomen, een verplaatsingsver-
klaring te worden aangevraagd bij de Dienst Investeringsrekening (DIR) van
het ministerie van Economische Zaken. Een investering wordt geacht te zijn
verricht met het oog op verplaatsing van aktiviteiten, voor zover het be-
trokken gebouw of de betrokken installatie wordt gebruikt ter vervanging
van een binnen het SIR-gebied gelegen gebouw of installatie.  In de door de
Minister afgegeven verklaring wordt aangegeven voor welk percentage van de
investering, afgerond op tientallen percenten, dit het geval is.

Op de basispremies wordt een Bijzondere Regionale Toeslag (BRT)  gegeven
voor investeringen in gebouwen en vaste installaties in de open lucht in
bepaalde aangewezen gebieden (9). Deze toeslag geldt zonder meer voor in-
vesteringen in gebouwen. Voor investeringen in vaste installaties in de
open lucht is deze toeslag slechts mogelijk voor zover deze investeringen
een uitbreidingskarakter hebben. De toeslag bedraagt voor:- bedrijfsgebouwen 20%

-    vaste installaties in de open lucht 10%

Toepassing van de toeslag op vaste installaties in de open lucht is slechts
mogelijk op grond van een door de DIR afgegeven verklaring, die binnen 3
maanden nadat de installatie in gebruik  is genomen, bij  deze  instantie

(7-vervolg)
-    de provincie Utrecht ;
-    de provincie Noord-Holland ten zuiden en met inbegrip van de ge-

meenten Schoorl,  Warmenhuizen,  Bergen,  Egmond aan Zee,  Egmond
Binnen, Heiloo, Schermer, Beemster en Zeevang ;

-    het deel van de provincie Gelderland dat is gelegen ten  noorden
van de Nederrijn en ten westen van de IJssel.

(8)  de gemeenten waar de ROT geldt zijn opgesomd in art. 2 van het Besluit
van 15-12-1978, Staatsblad 716 : Alkmaar, Breda, Capelle aan de IJs-
sel, Groningen, Hellevoetsluis, Helmond, Hoorn, Houten, Huizen, Leeuw-
arden,  Niewegein,  Purmerend,  Spijkernisse,  Zoetermeer,  Zwolle,  het
openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.

(9)  voor de BRT komen in aanmerking
-  in de provincie Groningen  : (arbeidsmarkt-)  rayons  Winschoten  en

Stadskanaal ;
-   in de provincie Friesland : gewest Dokkum,  rayons Buitenpost,

Drachten en Oosterwolde ;
-  in de provincie Drente : rayons Emmen en Coevorden ;
-  in de provincie Overijssel : gewest Hardenberg ;
-  in de provincie Gelderland : Nijmegen ;
-  in de provincie Limburg : gewest Sittard, rayons Oostelijke

Mijnstreek, Brunssum en Kerkrade.
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dient te worden aangevraagd. Een vaste installatie in de open lucht wordt
aangemerkt als nieuw voor zover deze dient voor het verrichten van aktivi-
teiten, die ter plaatse nog niet werden verricht, en dus voor zover deze
installatie bestemd is voor capaciteitsuitbreiding binnen de onderneming in
de betrokken regio.  In de verklaring wordt aangegeven voor welk percenta-
ge, afgerond op tientallen percenten, dit het geval is.

Op de basispremies wordt een Grote Projecten Toeslag (GPT) gegeven voor in-
vesteringsprojekten waarvan de investeringen fl. 34,7 mln. te boven gaan
(en waarin tenminste een bedrag van fl. 9,3 mln. is begrepen voor bedrijfs-

gebouwen en/of vaste installaties in de open lucht).   De premie bedraagt
fl. 28.900,- per arbeidsplaats voor zover die arbeidsplaatsen zijn toe te
rekenen aan de investeringen die fl. 34,7 mln. te boven gaan. De toeslag
kan echter maximaal 4% van de totale investeringssom bedragen. Deze GPT is
eerst op 15 augustus 1978 van kracht geworden. Een arbeidsplaats in het ka-
der van deze toeslag wordt aanwezig geacht, wanneer er theoretisch voor een
werknemer plaats is om een full-time functie te vervullen. Niet behoeft
vast te staan dat die arbeidsplaats ook daadwerkelijk wordt bezet. Eveneens
doet niet ter zake of sprake is van nieuw gecreeerde arbeidsplaatsen.
Denkbaar is dat het gehele projekt een vervangingsinvestering is. Zelfs dan
geldt de toeslag ten volle indien er sprake is van een vervangingsinveste-
ring en,  bijvoorbeeld door technologische verbeteringen,  arbeidsplaatsen
verloren zijn gegaan in vergelijking met de voorgaande situatie.
Om voor de GPT in aanmerking te komen moet de onderneming vooraf daartoe
een opgave doen toekomen aan de DIR. Deze opgave vooraf is noodzakelijk om-
dat daarover ook de E.G.-Commissie in Brussel haar oordeel moet geven.

Per 19-7-1980 zijn twee nieuwe WIR-toeslagen geintroduceerd namelijk de
Milieu en de Energie Toeslag (10).
Op de basispremies wordt een Milieu Toesla 9 (MT) gegeven voor nader aange-
geven investeringen die tot doel hebben milieuverontreiniging te beperken
of te voorkomen. De nader aangegeven investeringen worden onderscheiden in
37 categorian en het toeslagpercentage per categorie varieert van 3% tot
15% (meestal 15%).
Op de basispremie wordt een Energie Toeslag (ET) gegeven voor nader aange-
geven investeringen die tot doel hebben een geringer energieverbruik te be-
werkstelligen. Hier worden de nader aangegeven investeringen onderscheiden
in 27 categoriin. Het toeslagpercentage per categorie varieert van 4% tot
15% (meestal 10%) (11).
Om voor of de MT en/of de ET in aanmerking te komen dient o.a. met de vol-
gende bepalingen rekening te worden gehouden :
-    De toeslagen gelden alleen voor investeringen, waarvan de aanschaf-

fings- of voortbrengingskosten betrekking hebben op niet-gebruikte za-
ken.

-    Bij  berekening van de toeslagen wordt een investeringsdrempel  van

(10) wijziging van de Wet Investeringsrekening en van enkele belastingwet-
ten, Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15562.

(11) voor een schematisch overzicht van de categoriin binnen de MT en ET
en de daarbij behorende percentages, zie "Wegwijs in de WIR-WAR II",
De Werkgever, 21-8-1980.
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fl . 10.000,- en een franchise van fl. 5.000,- aangehouden (voor som-
mige categorion bij  de MT zijn beide bedragen vervangen door fl.
100.000,-). Deze bedragen  gel den  voor het totaal var, investeringen  die
tot &5n categorie behoren ; die verricht zijn ten behoeve van dezelfde
inrichting ; die binnen 6 maanden in gebruik worden genomen.

-    De DIR beoordeelt of aan de voorgaande bepalingen is voldaan en geeft,
op verzoek, hierover een verklaring af. Het verzoek om een verklaring
moet bij deze dienst worden ingediend binnen 3 maanden nadat de zaken
waarin is geinvesteerd, in gebruik zijn genomen (voor sommige catego-
rion bij de ET dient een opgave vooraf te worden gedaan).

-    Indien een investering onder meer dan &En categorie valt, wordt  toch
slechst eenmaal een toeslag verleend. De ondernemer heeft dan de keuze
op welke categorie-aanwijzing hij zijn aanvraag wil  baseren. Indien
een investering zowel in een categorie van de MT als in een categorie
van de ET wordt aangewezen, komt een dergelijke investering echter
voor beide toeslagen in aanmerking.

Bovengenoemde premies en toeslagen cumuleren, echter tot bepaalde maxima :
basispremie, KST, ROT, BRT, MT en ET samen kunnen nooit leiden tot een ho-
gere totaalpremie dan :

- bedrijfsgebouwen : 50%

-    vaste installaties in de open lucht : 40%

Bovendien zal cumulatie van de BRT, de ROT en de netto IPR (12) niet mogen
leiden tot een premie op de totale investering die hoger is dan 20% (13).
Dit in verband met maximering van regionale steun door de E.E.G. (14)

Desinvesteringsbetalingen ten aanzien van genoten WIR-premies- en toeslagen
Zijn verschuldigd, wanneer bedrijfsmiddelen waarover een investeringsbij-

drage is genoten worden vervreemd binnen een bepaald aantal jaren na de
aanvang van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.
Hierbij gelden de volgende termijnen:

- gebouwen 18 jaar
-    vaste installaties in de open lucht 12 jaar
-    vliegtuigen voor internationaal verkeer 10 jaar
- zeeschepen 10 jaar
-    overige bedrijfsmiddelen 6 jaar

Om, naast de BRT, in de WIR regionale verschillen in investeringsstimule-
ring te bewerkstelligen is in een deel van Nederland de heffing op basis
van de Wet Selectieve Investeringsregeling (SIR) van kracht geworden. Deze
Wet SIR, die sedert 1975 van kracht is, omvat een vergunningenstelsel, een
meldingsplicht en een systeem van heffingen ter vermindering van de concen-
tratie van aktiviteiten en bevolking in een bepaald deel van Nederland. De
SIR-heffing is sedert 1976 opgeschort geweest maar per 29 juni 1978,  in
enigszins gewijzigde von, wederom van kracht geworden. Het bedrag van de

(12) investeringspremieregeling regionale vestiging en uitbreiding van in-
dustriale en stuwende dienstverlenende bedrijven (IPR).

(13) zie voor een weergave van de berekeningsformules voor deze plafonds
H.A. Kogels, 1980, p. 70,71.

(14) resolutie 20-10-1971, Publicatieblad E.E.G., nr. C 111/7.
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SIR-heffing verhoogt het investeringsbedrag op basis waarvan fiscaal wordt
afgeschreven. WIR-premies worden toegekend over het investeringsbedrag in-
clusief SIR-heffing. De SIR-heffing bedraagt (in het algemeen, daar de Wet-

SIR een aantal uitgezonderde investeringen kent) :
-   voor het bouwen van nieuwe bedrijfsgebouwen voor zover

de kosten meer bedragen dan 250.000,- 13%
-    voor het bouwen van nieuwe gebouwen door beleggingsin-

stellingen, pensioenfondsen en spaarbanken 4,3%
-    voor het bouwen van vaste installaties in de open lucht

voor zover de kosten meer bedragen dan 500.000,-              8%

Naast de hiervoor beschreven en op dit moment bestaande bepalingen van WIR
en SIR is er ook sprake van beoogde uitbreiding van de WIR-toeslagen. Deze

beoogde uitbreidingen werden reeds bij de introductie van de WIR in de wet
zelf vastgelegd. In artikel 5 van de Wet Investeringsrekening wordt hiervan
een opsomming gegeven :
-        bij   de wet worden regel s gestel d,  vol gens  wel ke de hoogte  van  de    in-

vesteringsbijdragen mede afhankelijk zal zijn van de ontwikkeling van
de werkgelegenheid per onderneming.

-    bij de wet worden voorts regels gesteld omtrent het verlenen van  in-
vesteringstoeslagen  in  verband met de  betekenis  van  investeringen
voor:

a.   de stadsvernieuwing
b.   het verkrijgen van nieuwe kennis of ervaring
c.  de verbetering van de structuur van bedrijfstakken in samenhang

met de internationale economische structuur
d.   een goed leefmilieu
e.   het zuinig gebruik van energie en grondstoffen.

De MT en de ET zijn inmiddels gerealiseerd. De zogenaamde arbeidsplaatsen-
toeslag en de innovatietoeslag verkeren nog slechts in het stadium van een
SER-advies  over deze toeslagen  (15). De zogenaamde structuurverbeterings-
toeslag is nog niet verder uitgewerkt dan enkele oribnterende opmerkingen
in de sectornota (16). Over een mogelijke stadsvernieuwingstoeslag zijn nog
in het geheel geen ideeon bekend. Tot op heden bestaat, met uitzondering
van de ET en de MT, onduidelijkheid over het al dan niet realiseren van de
genoemde aanvullende toeslagen. Mogelijk nog grotere onduidelijkheid be-
staat met betrekking tot de te kiezen vorm voor deze eventueel te realise-
ren toeslagen. Gezien deze onduidelijkheid zal  hier niet verder op deze
toeslagen worden ingegaan. Voor een korte weergave van de discussies over
de arbeidsplaatsentoeslag, de innovatietoeslag en de structuurverbeterings-
toeslag wordt verwezen naar Bijlage 3.

Het,  in het voorgaande beschreven instrumentarium vormt weliswaar &6n ge-

heel, maar de diverse onderdelen zijn in hun gerichtheid wel van elkaar te

(15) zie - advies inzake de introduktie van een innovatietoeslag in de

Wet Investeringsrekening, alsmede het vraagstuk van de rappor-
tage, SER, 7-12-1979.

- advies inzake de invoering van een arbeidsplaatsentoeslag op
projekt-basis in de Wet Investeringrekening, SER, 20-6-1980.

(16) sectornota, 1979, p. 91-94.
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onderscheiden.  Bij  een groep premies en toeslagen zoals de basispremies
(inclusief de SIR), de KST, de GPT en de BRT gaat het in hoofdzaak om het
stimuleren van investeringsaktiviteiten, weliswaar met richtinggevende ele-
menten (17) naar type van investering (de onderscheiden basispremies), naar

omvang van de investering (KST en GPT) en naar geografische differentiatie
(BRT)  (18).  Bij een andere groep toeslagen  gaat het hoofdzakel ijk  orn  het
oplossen van knelpunten door middel van het facettenbeleid en het functio-
nele beleid : De ROT is gericht op verplaatsingen in het kader van de zoge-
naamde gebundelde deconcentratie ; de MT is gericht op het beperken van de
milieuverontreiniging ; de ET is gericht op de beperking van het energie-

verbruik ; de innovatietoeslag zal gericht zijn op het knelpunt van de hoge
kosten voor research en ontwikkeling in Nederland ten opzichte van het bui-
tenland (19) en de grote mate van overheidssubsidiiring in dat buitenland
voor deze aktiviteiten in vergelijking tot de situatie in Nederland (20).

Een mogelijke structuurverbeteringstoeslag lijkt zich te richten op knel-
punten bij aktiviteiten die in het verlengde liggen van innovatie-aktivi-
teiten. Een mogelijke arbeidsplaatsentoeslag tenslotte richt zich zeer spe-
cifiek op het knelpunt van de hoge werkloosheid.

4.4.2.     Toepasbaarheid HC-maatstaf

In het nu volgende zal eerst aandacht worden besteed aan de mogelijke toe-
pasbaarheid van de HC-maatstaf ten aanzien van de eerstgenoemde groep, te
weten :

-    basispremies ;
-    KST ;
-    GPT (21).

Vervolgens wordt kort ingegaan op de als tweede genoemde groep, met uitzon-
dering van die toeslagen waarover nog geen duidelijkheid bestaat (22), te
weten :

-    ROT ;
-    MT ;

(17) zie voor de verhouding tussen globale en richtinggevende elementen in
de WIR Advies inzake de invoering van een arbeidsplaatsentoeslag op
projektbasis in de Wet Investeringsrekening. op.cit., p. 13, 14, 15.

(18) ook de combinatie WIR-SIR betekent een regionale differentiatie.
(19) sectornota, op. cit., p. 45.
(20) sectornota, ibid., p. 46.

Zie ook report to the plenary session of CORDI on the activities of
Working Party II on direct and indirect measures for promo-
ting industrial research and development in the member sta-
tes of the European Communities, aug. 1980, p. 21.

(21) daar instrumenten van regionaal beleid niet worden besproken zullen de
BRT en de SIR niet nader worden beschouwd. Door de WIR-SIR construc-
tie zitten er ook regionale componenten in de basispremies WIR (de ou-
de Algemene Regionale Toeslag).  Kortheidshalve zal  deze verfijning
niet worden uitgewerkt.

(22) de onduidelijkheid inzake een arbeidsplaatsentoeslag, een innovatie-
toeslag en een structuurverbeteringstoeslag is nog zo groot, dat be-
handeling hier weinig zinvol lijkt.
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-    ET.

De basispremies van de WIR zijn uitsluitend gericht op het stimuleren van

het gebruik van fysiek kapitaal. Ten aanzien van de toepasbaarheid van de
HC-maatstaf kan nu langs twee lijnen worden gedacht, namelijk human capital

als referentiekader en human capital als integraal onderdeel. Kiest men
voor een benadering waarin de HC-maatstaf fungeert als een referentiekader
dan zou dit voor de basispremies van de WIR betekenen dat deze basispremies
alleen worden verleend indien aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot
de HC-indicatie is voldaan. Deze benadering is analoog aan die welke ge-
volgd is voor de in 4.3. beschreven instrumenten. Het resultaat van deze
keuze bij de basispremies van de WIR zal  zijn dat het instrument gericht
blijft op de stimulering van het gebruik van fysiek kaptiaal echter alleen
in die sectoren/ondernemingen die aan bepaalde eisen ten aanzien van de HC-
indicatie voldoen. Het resultaat van een dergelijke richtinggeving zal zeer
waarschijnlijk zijn een industriule structuur die wordt gekarakteriseerd
door  aktiviteiten  die  een hoge kapitaal intensiteit paren  aan  een  hoge  HC-
intensiteit. Uit de in Hoofdstuk 3 gehanteerde cijfers kan echter worden
afgeleid dat het niet per definitie de kapitaalintensieve aktiviteiten zijn
die een hoge  HC-indicatie kennen (23). Een bevordering van het HC-gebruik
via het investeringsinstrument lijkt dus niet op een adequate wijze te kun-
nen leiden tot het beoogde doel. Daar het niet mogelijk lijkt te volstaan
met het gebruik van de HC-maatstaf als referentiekader, zal in het navol-
gende worden onderzocht hoe deze maatstaf mogelijk kan functioneren als
integraal onderdeel van het betreffende instrument, de basispremies van de
WIR. De gerichtheid van deze basispremies op het stimuleren van het gebruik

van fysiek kapitaal zal daartoe worden vervangen door een gerichtheid op
het stimuleren van het gebruik van human capital.
In beginsel zou, ten aanzien van het introduceren van premies op de toename
van de HC-indicatie, kunnen worden gedacht aan de volgende constructie :

premie = Y'  x 4 HC'  x 1.000 mln., waarbij
7-    a HC

Y' =     toegevoegde waarde van de betreffende fiscale eenheid in het be-
treffende jaar.

Y  =     toegevoegde waarde van het totaal van industriale ondernemingsak-
tiviteiten in Nederland,  in het betreffende jaar. Als bron kan
hier dienen de  nationale rekeningen (24).

A HC' = toename van de HC-indicatie van de betreffende fiscale eenheid in
het betreffende jaar. De toename van de HC-indicatie dient dan te

worden berekend aan de hand van de (percentuele) mutatie van de
loonvoet door de, in 3.5.2. genoemde, delen van de factor inciden-

(23) de correlatiecoafficiant tussen loonvoet en kapitaalintensiteit is
laag (r = 0,49).

(24) bij gebrek aan recente cijfers hierover, zou men eraan kunnen denken
om het laatst bekende gegeven te verhogen met de gemiddelde stijging
in de laastst bekende jaren. Ondanks evidente nadelen wordt hier dus
gekozen voor een ex-ante benadering van de stijging van de totale toe-
gevoegde waarde. Dit omdat een ex-post benadering de realisering van
vooruitberekenbaarheid vrijwel onmogelijk maakt.
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teel (25).
8 HC = toename HC-indicatie van het totaal van industri#le ondernemings-

aktiviteiten in Nederland in het betreffende jaar (26). Ook hier
dient de toename van de HC-indicatie dan te worden berekend aan de
hand van de (percentuele) mutatie van de loonvoet door de genoemde
delen van de factor incidenteel.

1.000 mln. = het momenteel beschikbare bedrag voor de  basispremies WIR on-
der aftrek van de SIR-heffingen (27).

Om niet gewenste effecten te voorkomen zou een negatieve premie in de ge-
schetste berekeningsmethode dienen te worden opgenomen. Evenals de huidige
WIR is ook het hier geschetste systeem gevoelig voor manipulaties en/of on-

eigenlijk gebruik van belastingplichtigen. De anti-misbruikbepalingen van
de WIR lijken echter in grote lijnen ook hier toepasbaar.
Een gestyleerd cijfervoorbeeld moge bovenstaande illustreren :
Stel : -  een onderneming met : 100 man personeel

4 mln. loonsom

5 mln. toegevoegde waarde
- Y = 100 mld.
-4 HC  =1%
-  6 HC'   =  2%

De te berekenen premie is nu :
5 mln. x 2 x 1.000 mln.  =  100.000,- (28)

100 mld.   T

De geschetste premieberekening is alleen mogelijk indien de 6 HC' vastge-
steld kan worden. Deze mogelijkheid ontbreekt indien er sprake is van het

(25) het is in principe mogelijk deze mutatie van de loonvoet te be¥nvloe-

den door ontslag van lager dan gemiddeld gekwalificeerd personeel.
Hierbij dient echter te worden aangetekend dat dit zeer waarschijnlijk
invloed zal hebben op Y'. Bovendien moet een dergelijke mutatie van de
loonvoet niet statisch maar dynamisch worden bezien. De berekeningen
in Hoofdstuk 3 geven een indruk van deze dynamische effecten.

(26) bij gebrek aan recente cijfers zou men kunnen overwegen om hier een
voortschrijdend gemiddelde over bijv. 5 jaar te nemen. Ondanks eviden-
te nadelen wordt hier dus gekozen voor een ex-ante benadering van de
totale loonvoetstijging. Dit omdat een ex-post benadering de realise-

ring van vooruitberekenbaarheid vrijwel onmogelijk maakt.
(27) zie voetnoot 7 van 4.2.1. Zoals reeds gesteld zitten er ook regionale

componenten in de basispremies WIR (de oude Algemene Regionale Toe-
slag). Kortheidshalve zal op deze verfijning niet nader worden inge-
gaan.

(28) in dit voorbeeld betekent iedere AHC' een premie van 125% van de kos-
ten van deze LJ HC' in het eerste jaar. Dit percentage wijkt niet fun-
damenteel  af van soortgelijke percentages die worden bereikt bij de
huidige WIR
investeringen : 1.000.000,-
waarvan : gebouwen : 250.000,-

outillage : 750.000,-
De kosten in het eerste jaar (rentekosten op vreemd vermogen) zijn
hier + 110.000,-
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oprichten van een nieuwe onderneming. Voorstelbaar is echter dat in een
dergel ijk geval op kunstmatige en enigszins arbitraire wijze  de 8 HC' wordt
berekend en wel door te stellen :

< loonvoet betreffende
onderneming in jaar 1          A HC' =1 - 100  -

l  loonvoet betreffende sector in jaar 0

loonvoetstijging van de betreffende sector van jaar 0 op jaar 1
die niet wordt veroorzaakt door de aangegeven delen van de factor
incidenteel.

Om excessen en misbruik zoveel mogelijk te voorkomen zou kunnen worden be-
paald dat de basispremies maximaal  een bepaald percentage van de loonsom
van ondernemingen in het betreffende of het voorgaande jaar mogen bedragen
(29).

Het is evident dat de bovenstaande suggesties nader uitgewerkt dienen te
worden. Een sluitende definitie is bijvoorbeeld nodig van de relevante toe-
name van de loonvoet. Eveneens moeten ondernemingsadministraties zo worden
ingericht dat de informatie over bijvoorbeeld de toename van de loonvoet,
via  deze  administraties  goed  controleerbaar  is.  Ook  anti-misbruikbepa-
lingen moeten worden aangepast. Deze problemen hebben zich echter ook voor-
gedaan bij de introductie van de huidige WIR. In deze wet treft men name-
lijk zeer uitgebreide bepalingen aan die uitsluitend ten doel hebben om de
relevante investeringen te definiaren en om misbruik te voorkomen (30). Ook
bleek het begrip "vaste installaties in de open lucht" problemen op te roe-
pen daar dit begrip  in  de  bestaande ondernemingsadministraties niet of
vrijwel niet voorkwam. Nadere uitwerking van de gedane suggesties zou, in
het kader van deze studie, echter te ver gaan.

Bij toetsing van de voorgestelde premiaring van de toename van de HC-indi-

catie aan de voor de WIR geldende uitgangspunten van doelmatigheid, objec-
tiviteit, rechtszekerheid en vooruitberekenbaarheid (31), kan worden gecon-
stateerd dat met name de vooruitberekenbaarheid van de te ontvangen premies

(28-vervolg)
De basispremies WIR zijn hier 135.000,-
Van de kosten in het eerste jaar wordt dan 123% gedekt door de basis-
premies WIR.
Door introductie van financiering met eigen vermogen zal dit percenta-
ge dalen. Door rekening te houden met het verschil tussen bruto- en
netto-investeringen (de basispremies WIR betreffen de bruto-investe-
ringen en de A HC' de netto-toename) zal dit percentage echter stij-
gen.

(29) een dergelijke afgrendeling komt reeds voor bij de huidige GPT en is
ook terug te vinden bij andere stimuleringsmaatregelen van de overheid
zoals de IPR en de Regeling Verbetering Arbeidsplaatsen.

(30) zie het gewijzigde artikel 6la van de Wet op de  inkomstenbelasting,
de punten 5, 6, 7 en 8.

(31) advies inzake de invoering  van een  arbeidsplaatsentoeslag  op pro-
jektbasis in de Wet Investeringsrekening, op.cit., p. 22.
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geringer is dan bij de huidige WIR-premies. Hierbij dient echter te worden
aangetekend dat de voorbereiding binnen een onderneming van een investering
in vaste aktiva veelal  lang duurt. Gezien de in het verleden opgetreden
wijzigingen van de WIR-premies (32) en deze relatief lange voorbereidings-
tijd heeft het element vooruitberekenbaarheid blijkbaar slechts beperkte
prioriteit in het regeringsbeleid (gehad).

Uitgaande van de voorgestelde berekeningsmethode voor de basispremies WIR
die expliciet en duidelijk is gericht op bevordering van het gebruik van
human capital, is de introductie van een kleinschaligheidselement weinig
ingrijpend. Voorstelbaar is namelijk om het bedrag van de te berekenen ba-
sispremie te vermenigvuldigen met een bepaalde factor die afhankelijk is
van de totale kosten van toename van human capital in het eerste jaar van

de betreffende fiscale eenheid.  Ten einde een vergelijkbare impuls te ge-
ven als de huidige KST, kan worden gedacht aan een vermenigvuldigingsfactor
die varieert tussen 1,0 en 1,45 (33).

Op soortgelijke wijze zou het mogelijk zijn om een grote projekten element
toe te voegen. Ook hier zou men de relevante basispremie kunnen vermenig-
vuldigen met een bepaalde factor. Projekten die een vastgesteld bedrag aan
toegevoegde waarde te boven gaan zouden dan, voor zover deze toegevoegde
waarde het normbedrag overstijgt, een premie kunnen ontvangen gelijk aan de
basispremie voor de betreffende onderneming verhoogd met een vermenigvul-
digingsfactor. Ten einde een vergelijkbare impuls te geven als de huidige
GPT, kan worden gedacht aan een factor 1,30. (34)

Tot dusverre is aandacht geschonken aan de WIR-premies en- toeslagen die
in hoofdzaak zijn gericht op het, op generieke (35) wijze, stimuleren van
investeringsactiviteiten als zodanig. De tweede genoemde groep toeslagen is
in hoofdzaak gericht op het oplossen van knelpunten door middel van het fa-
cettenbeleid en het functionele beleid. In 4.2.1. is expliciet gesteld dat
aan instrumenten die behoren tot het functionele beleid in dit Hoofdstuk
geen aandacht zal worden besteed. Door dit Hoofdstuk te beperken tot indus-
triepolitieke instrumenten is impliciet gekozen voor het eveneens niet be-
handelen van instrumenten die behoren tot het facettenbeleid.

(32) bijvoorbeeld de basispremie op outillage is sinds de introductie van
de WIR, structureel of conjunctureel, als volgt gewijzigd

7%   : 24-5-1978/15-5-1980
10% : 15-5-1980/13-9-1980
12% : 13-9-1980/01-7-1981

(33) bij een verdeling van de investeringen in vaste aktiva in 25% gebouwenen 75% outillage is de gemiddelde basispremie 13,5%. De KST varieert
tussen 0% en 6%. De basispremie plus maximale KST is dus 145% van deze
gemiddelde basispremie.

(34) bij een gemiddelde basispremie WIR van 13,5% en een maximale GPT van
4%, bedraagt de basispremie plus maximale GPT 130% van deze gemiddelde
basispremie.

(35) zie voor een omschrijving van dit begrip 2.2.1.
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4.5. Andere instrumenten

4.5.1.     Beschrijving instrumenten

In deze paragraaf worden besproken de posten :
-    versterking van de structuur van het industriale en dienstverlenende

bedrijfsleven ;
-    steun aan individuele bedrijven ;
evenals de in diverse begrotingshoofdstukken verweven post :
-    overheidsaankopen.

Versterking van de structuur van het industridle en diensverlenende be-
drijfsleven :

Ten aanzien van de hier genoemde post stelt de commissie van Dijk (1):"De
hier bedoelde regelingen zijn niet gebaseerd op gepubliceerde beschikkingen
en de gehanteerde toetsingscriteria en voorwaarden zijn verre van duide-
lijk". Sinds het verschijnen van de sectornota is echter meer inzicht ont-
staan in de bedoelingen van de overheid met dit instrument evenals in de
mogelijk te hanteren methoden en modaliteiten.  In deze nota wordt een on-
derscheid gemaakt tussen drie soorten sectorbeleid, te weten :
-    de enkelvoudige structuurverbetering ;
-    de meervoudige structuurverbetering (herstructurering) ;
-    de geordende sanering.

Uitgaande van het gestelde in de sectornota (2), kunnen deze drie instru-
menten, die, samen met overbruggingssteun ten behoeve van sectoren die wor-
den geconfronteerd met tijdelijke problemen zoals bijvoorbeeld een kort-
stondige terugval  in de vraag of excessieve steunverlening in het buiten-
land, de hier te bespreken begrotingspost vormen, nader worden omschreven.
Het doel van de enkelvoudige structuurverbetering is te bevorderen dat on-
dernemingen in een sector snel op een ontwikkelingskans kunnen anticiperen,
dan wel dat tijdig een knelpunt wordt weggenomen. Via voor de hele sector
geldende, probleemgerichte en duidelijk in de tijd afgebakende maatregelen
wil de overheid dit doel bereiken. De bevordering van enkelvoudige struc-
tuurverbetering kan op een veelheid van onderwerpen betrekking hebben. Ge-
noemd worden onder andere : kwaliteitszorg, modernisering van het produk-
tieapparaat,  scholing, milieu,  arbeidsvoorziening,  arbeidsomstandigheden,
grondstoffen, energie, technologische achterstand, produktiviteitsverbete-
ring, verbetering van de exportpositie, verwerven van inzicht in toekomsti-
ge marktontwikkelingen. De overheidssteun voor dit soort projekten bedraagt
in de regel maximaal 20% (voor projekten gericht op facet-problemen maxi-
maal 25%). Ondersteuning wordt slechts verleend aan :
-    acties die gericht zijn op perspectief biedende mogelijkheden  of  op

het tijdig wegnemen van zich voordoende knelpunten en die een recht-
streekse positieve bijdrage leveren aan de positie van de sector met
betrekking tot de bijdrage aan de betalingsbalans, de groei van de
toegevoegde waarde of de ontwikkeling van de werkgelegenheid ;

(1)  steunverlening individuele bedrijven, Tweede Kamer, zitting 1979-1980,
15306, nrs. 2-3.

(2)  sectornota,1979, p. 24-31.
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-    acties die een direkte positieve bijdrage leveren aan het  verbeteren
van de kwaliteit van arbeidsplaatsen en de scholing van arbeidskrach-
ten  en zel fstandi gen   ;

-     acties die een direkte positieve bijdrage leveren aan het verbeteren
van de positie van een sector met betrekking tot de facetproblematiek.

Het onderscheid tussen enkelvoudige structuurverbetering enerzijds en meer-
voudige structuurverbetering en geordende sanering anderzijds is in de
meeste situaties duidel ijk te maken. Het onderscheid tussen meervoudige
structuurverbetering en geordende sanering  is veel moeil ijker. Deze beide
laatste instrumenten kunnen en zullen namelijk in een aantal gevallen in
elkaar overlopen.  In de sectornota worden de, eerder in de economische
structuurnota (3) genoemde, twee instrumenten onderscheiden zonder ze te
scheiden en wel door de nuanceverschillen te benadrukken :

Voor sectoren die geconfronteerd worden met ingrijpende onderling samen-
hangende problemen is een integrale benadering van de problemen noodzake-
lijk om te bereiken dat de  sector voor een  langere periode,  op eigen
kracht, de economische continuiteit kan handhaven. Dit vereist een samen-
stel van maatregelen. Naar gelang de problemen meer ingrijpend zijn kan on-
derscheid worden gemaakt tussen herstructurering en geordende sanering. Bij
geordende sanering zal er, in tegenstelling tot herstructurering, doorgaans

sprake zijn van dermate grote problemen, dat een meer of minder grote capa-
citeitsafbouw niet kan worden voorkomen. Er is dan sprake van een dreigendverl ies  van een aanzienlijk aantal arbeidsplaatsen  en van omvangrijke  kapi-
taalvernietiging. De noodzakelijke aanpassingen bij geordende sanering die-
nen zodanig in de tijd te verlopen, dat op verantwoorde wijze rekening kan
worden gehouden met de sociale gevolgen.
Zowel bij herstructurering als bij geordende sanering kan dus worden gecon-
stateerd dat het element structuurverbetering alsmede het element (uitstel
van) afbouw aanwezig zijn. De mate van indringendheid verschilt echter.
Om  een  sector  in  staat  te  stellen  tot  structuurverbetering  te  komen
dient, volgens de sectornota, bewustwording van en inzicht in de huidige en
toekomstige problemen voorop te staan. Daartoe zal in het algemeen een,zo-
wel door werkgevers als werknemers gedragen (4) structuuronderzoek gebodenzijn (5).
De in het kader van de follow-up van deze structuuronderzoeken, en dus ter

(3)  economische structuurnota, 1976, p. 242, 243.
(4)  veelal aangeduid als bipartite.
(5)  C.A. de Feijter, 1979, geeft de volgende, limitatieve, opsomming vande aanbevel ingen welke  ui t  de  door hem onderzochte sectorstructuuron-

derzoeken voortkomen
- efficiencyverbetering - integratie
- managementverbetering - meer/minder concurrentie
- nader onderzoek - segmentatie
- verbetering relatie andere sectoren - beperking aanbod ; iedereen- specialisatie - beperking aanbod ; enkelen
- administratieve samenwerking - groei
-

branche-informatiesystemen - deelsamenwerking : orders,
export, R&D

Uit deze opsomming komen duidelijk de genoemde elementen als struc-tuurverbetering en (uitstel van) afbouw te voorschijn.
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realisatie van herstructurering en sanering, door de overheid ter beschik-
king  te  stellen  faciliteiten worden  nergens  nauwkeurig  omschreven.  Wel
stel t de sectornota  dat deze faciliteiten in bijzondere gevallen kunnen
uitgaan boven de voor de enkelvoudige structuurverbetering geldende maxima-
le percentages (6). Meer secifiek zijn de voorstellen ter mitigering van de
sociale gevolgen van een geordende sanering. Hiervoor wordt namelijk voor-
gesteld om, waar nodig en met financible hulp van de overheid, in de tijd
begrensde transfersystemen te creiren (7).

Steun aan individuele bedrijven :

Steunverlening aan individuele ondernemingen in moeilijkheden geschiedt op
grond van een gepubliceerde regeling (8). Ofschoon sinds 1977 op de begro-
ting van Economische Zaken een post voorkomt die bestemd is voor steunver-
lening in de hier bedoelde zin (9), wordt het grootste gedeelte van deze
steun nog steeds betaald uit de zogenaamde werkgelegenheidsgelden. Het in
4.2.1. genoemde bedrag heeft echter alleen betrekking op de, op de begro-
ting van Economische Zaken, voorkomende gelden. De regeling steun aan indi-
viduele bedrijven daarentegen betreft zowel de gelden die voorkomen op de
begroting van Economische Zaken, als de betreffende werkgelegenheidsgel-
den. Als voorwaarden voor steunverlening aan individuele bedrijven in moei-
lijkheden worden genoemd :
-    het bedrijf moet, op bepaalde uitzonderingen na, minstens 20 werkne-

mers in vaste dienst hebben (in sommige regio's lager) en gelegen zijn
in een gebied met een bestaand of te verwachten werkloosheidspercenta-
ge van tenminste 7%. Los van deze laatste voorwaarde kan ook steun
worden verleend, indien bij een onderneming een dreigend verlies aan
arbeidsplaatsen optreedt van meer dan 1.000 (in sommige regio's 500).
Geen steun zal worden verleend indien de situatie op de betreffende
arbeidsmarkt zodanig is, dat het eventueel verloren gaan van de be-
trokken  arbeidsplaatsen  geen  onaanvaardbare  verslechtering  van  de

werkgelegenheidssituatie ten gevolge zal hebben.
-    de steunverlening mag niet strijdig zijn met het beleid dat de over-

(6)  sectornota, op cit., p. 29.
(7)  sectornota, ibid., p. 34.
(8)  regeling steun aan individuele bedrijven, 1980.
(9)  naast deze steunverlening vindt ook hulp aan individuele bedrijven

plaats vanuit andere begrotingsposten. Deze hulp betreft echter voor-
namelijk financieringsondersteuning. De risico's bij deze vormen van
ondersteuning zijn in een aantal gevallen weliswaar hoger dan de nor-
male risico's bij bancaire financiering, maar deze instrumenten zijn
niet in hoofdzaak te kenmerken als inkomens- en vermogenoverdrachten.
(De risico's zijn het grootst bij fincancieringen onder de zogenaamde
O.B.F.-regeling : 13% ; memorie van toelichting bij de begroting van
het ministerie van Financiin voor het dienstjaar 1978 ; zie ook P.C.
Maas, 1980, p. 109).
In deze context dienen ook financieringen door de regionale ontwikke-
lingsmaatschappijen (NOM, LIOF en OOM) te worden gezien.
Zie ook    - J.L. Bouma, 1978.

- G. Paridaen, J. Smets, 1978.
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heid  wenselijk  acht  voor  de bedrijfstak waartoe  het hul pvragende  be-
drijf behoort.

-    er dienen voor het betrokken bedrijf geen aanvaardbare  alternatieven
voor handen te zijn om de bedrijfsvoering zonder overheidssteun te
continueren (inclusief andere vormen van overheidsfinanciering, waar-
onder de O.B.F.).

-   het bedrijf moet, uitgaande van een normaal ondernemersgedrag  en  na
eventuele herstructurerings- of saneringsmaatregelen, voldoende pers-
pectief op continuiteit bieden.

-    de steunverlening mag niet leiden tot unfaire concurrentie ten opzich-
te van branchegenoten (10).

De omvang van de steunverlening wordt per aanvragende onderneming vastge-
steld. De te verlenen steun kent een maximum van fl. 20.000,- per arbeids-
plaats. Dit maximum  is fl. 30.000,- indien de betreffende regio  een  werk-
loosheidspercentage kent van 8% of meer, of indien meer dan 1.000 arbeids-
plaatsen in het geding zijn (in sommige regio's 500).
De overheidssteun bestaat uit rentedragende kredieten (al dan niet met con-
versierechten) of een kredietgarantie.  Het leidende beginsel  is,  dat de
steun wordt verleend tegen de gebruikelijke commerciile voorwaarden (11).
In het verleden zijn naast leningen en garanties ook andere steunvormen
voorgekomen zoals subsidies. In de huidige regeling komen deze mogelijkhe-
den echter niet langer voor. Naast deze financiale condities kan de over-
heid eisen stellen die erop zijn gericht de toekomstige continuiteit van de
onderneming zonder overheidssteun zoveel mogelijk te waarborgen. Het be-
treft hier met name eisen ten aanzien van de beheersstructuur van de onder-

neming. Te noemen zijn constructies als : een regeringswaarnemer ; aande-
lenoverdracht aan stichting-administratiekantoren en een-gulden stichting-
en. Tenslotte kan de overheid aan deze steunverlening voorwaarden verbinden
die betrekking hebben op de werkgelegenheid. Bedongen kan bijvoorbeeld wor-
den, dat de onderneming haar personeelsbestand niet onder een afgesproken
minimum zal laten dalen, dan na toestemming van de overheid.

De hier beschreven post "steun aan individuele bedrijven" bestaat voor een
deel uit overbruggingssteun, of anders gezegd uit steun die gericht is op
conservering van ondernemingen die met tijdelijke problemen worden gecon-
fronteerd zoals bijvoorbeeld een kortstondige terugval  in de vraag.  Ook
verder heeft dit instrument in grote lijnen hetzelfde karakter als de eer-
der besproken  post "versterking van de structuur van het industridle en
dienstverlenende bedrijfsleven":  structuurverbetering en (uitstel van de)
afbouw. Met als voornaamste reden dat structurele moeilijkheden bij indivi-
duele bedrijven in een groot aantal gevallen dienen te worden gezien als
uitingen van probleemsituaties die de hele sector betreffen, heeft de over-
heid in de sectornota (12) het voornemen uitgesproken om de steunverlening

(10) deze voorwaarde staat niet expliciet in de betreffende regeling, maar
men mag aannemen dat deze voorwaarde nog steeds geldt, daar zij in de
economische structuurnota (p. 302) met zoveel woorden is gesteld.

(11) de risico's van niet terugbetalen zijn hier echter aanzienlijk groter
dan bijvoorbeeld bij de O.B.F. Hierdoor kan worden gesproken van rela-
tief grote potentible vermogensoverdrachten.

(12) sectornota, op cit., p. 37.



-183-

aan individuele ondernemingen zoveel mogelijk terug te dringen ten gunste
van onder andere sectorale benaderingen. De in het voorgaande beschreven
spelregel s hebben  tot doel  om aan dit voornemen gestalte te geven.

Overheidsaankopen :

De extra kosten van een preferentieel overheidsaankoopbeleid worden onder
andere in de sectornota (13) uitdrukkelijk in verband gebracht met de door
de overheid te voeren industriepol itiek  : "De overtuiging wint veld dat het
aanschaffingsbeleid van de overheid een belangrijk instrument kan zijn ter
bevordering van de innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven".
Een aanschaffingsbeleid als zodanig behoeft geen extra kosten met zich mee
te brengen, een preferentieel aanschaffingsbeleid doet dit echter wel. De
vraag doet zich voor of preferentiMe aankopen, in de context van interna-
tionale afspraken en bepalingen inzake een vrij verkeer van goederen, kun-
nen worden beschouwd als een te hanteren industriepolitiek instrument voor
de Nederlandse overheid. Een indicatief antwoord op deze vraag kan wellicht
gegeven worden aan de hand van de, in hun soort niet unieke maar voor Ne-
derland wel meest concrete, E.E.G.-bepalingen inzake overheidsaankopen.
Ofschoon het E.E.G.-Verdrag in principe eveneens geldt voor de aankopen
door overheden,  is in de praktijk gebleken, dat intra-communautaire han-
delsbelemmerende maatregelen ten aanzien van overheidsaankopen in belang-
rijke mate zijn blijven bestaan. Zowel de E.E.G.-richtlijn inzake procedu-
res voor overheidsopdrachten voor de levering van werken, als de E.E.G.-
richtlijn inzake procedures voor overheidsopdrachten voor de levering van
produkten,  beogen  een  tprugdringen  van  deze  handelsbelemmeringen.  Deze
E.E.G.richtlijnen bevatten echter veel uitzonderingsbepalingen (14). Sommi-
ge  sectoren zijn daarnaast geheel  van de werking  van de richtl ijnen uitge-
sloten. Andere sectoren worden slechts geleidelijk onder deze werking ge-
bracht. Het is dus duidelijk dat er mogelijkheden zijn voor een preferenti-
eel aankoopbeleid door de overheid.
Het fenomeen van handelsbelemmerende nationale overheidsaankopen wordt in
toenemende mate aangevuld met het bedingen van compensatie-orders in die

gevallen waar een nationaal aanschaffingsbeleid onmogelijk of ongewenst is.
Deze compensatie-orders zijn qua karakter en qua extra kosten vergelijkbaar
met de meer traditionele preferentiale overheidsaankopen (15).

Een deel van de preferenti8le overheidsaankopen is expliciet gericht op de

(13) sectornota, ibid., p. 49.
zie ook report prepared for the six countries programme on govern-

ment policies towards technological innovation in industry,
nov. 1977. p. 19 : "there is no doubt that the government
market is itself one of the important influences on indus-
trial innovation".

(14) zie bijvoorbeeld art. 6 van de richtlijn inzake procedures voor over-

heidsopdrachten  voor de levering van produkten (richtl ijn  77/62,  pu-
blicatieblad   1977   L   13   ; de "werkenrichtlijn" is neergel egd   in   :
richtlijn 72/306, publicatieblad 1972 L 190).

(15) ook gebonden ontwikkelingshulp bevat elementen  die  met het hier be-
schreven industriepolitieke instrument vergelijkbaar zijn.
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bevordering van het innovatieve vermogen van de industrie. Dit is met name
het geval waar het, reeds vermelde, art. 6 van de E.E.G.- "produkten-richt-lijn" een uitzondering maakt  voor te verlenen ontwikkel ingsopdrachten  en
daaraan eventueel te verbinden leveringen. Voor een ander en waarschijnlijk
omvangrijker deel van de preferentible aankopen door overheden, is van een
dergelijke expliciete gerichtheid geen sprake. Deze aankopen kunnen gericht
zijn op bevordering van hoogwaardige industridn (bijvoorbeeld bepaalde com-
pensatie-orders), op ondersteuning van structuurverbetering of herstructu-
rering (bijvoorbeeld bepaalde compensatie-orders of aankopen in sectoren
die in de E.E.G. richtlijnen geheel of voorlopig zijn uitgesloten),of op
ondersteuning van overbruggingsoperaties.

4.5.2.   Toepasbaarheid HC-maatstaf

De,  in de vorige paragraaf beschreven, instrumenten hebben geen dusdanig
gemeenschappelijk kenmerk dat de mogelijke toepasbaarheid van de HC-maat-staf daaraan kan worden getoetst. De instrumenten zijn daartoe teveel van
elkaar verschillend. Ondanks deze verschillen echter lijkt het mogelijk omdeze instrumenten of delen daarvan zo te groeperen dat per groep van een
gemeenschappel ijk kenmerk kan worden gesproken, waarna toetsing van  de  toe-
pasbaarheid van de HC-maatstaf per kenmerk mogelijk lijkt.Aanknopingspunt
voor een dergelijke groepering kan zijn de, in de vorige paragraaf beschre-ven inhoud van de instrumenten  :
-    enkelvoudige structuurverbetering : gericht op het oplossen van knel-

punten in sectoren om zodoende de mogel ijkheden  van de betreffende
sector te versterken of te behouden.

-    herstructurering, overbruggingshulp en geordende sanering : gericht op
het oplossen van knelpunten in sectoren via ingrijpende structuurver-
betering, overbruggingshulp of (uitstel van de ) afbouw.

-    steun aan individuele bedrijven : gericht op het oplossen van knelpun-ten bij ondernemingen via structuurverbetering, overbruggingshulp of
(uitstel van de) afbouw.

-    overheidsaankopen : voor een deel gericht op bevordering van hoogwaar-
dige industrie ; voor een ander deel  (potentieel) gericht op onder-
steuning van structuurverbetering, overbruggingshulp of sanering.

Met behulp van de term "specifiek beleid"  (16) en een onderscheid makend
tussen de diverse soorten knelpunten waarop de instrumenten zijn gericht,
kan nu de vol gende hergroepering worden gemaakt :
1.   instrumenten gericht op  het oplossen  van  knelpunten  (drempels  bij

perspectief biedende mogelijkheiden) via een specifiek beleid : dat
deel van de preferentiMe overheidsaankopen dat is gericht op bevorde-
ring van hoogwaardige industriin.

2.   instrumenten gericht op het oplossen van knelpunten  (probleemsitua-
ties) via een specifiek beleid : enkelvoudige structuurverbetering ;een deel van het instrument "herstructurering en geordende sanering"een deel van het instrument "steun aan individuele bedrijven" ; een
deel van de preferenti Be overheidsaankopen die gericht zijn op onder-
steuning van structuurverbetering of herstructurering.

(16) zie voor een omschrijving van deze term 2.2.1.
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3.   instrumenten gericht op het oplossen van knelpunten (negatieve en/of
tijdelijk conserverende situaties) via een specifiek beleid : een deel
van het instrument "herstructurering en geordende sanering";
overbruggingshulp voor sectoren ; een deel van het instrument "steun
aan individuele bedrijven" ; een deel van de preferentiile overheids-
aankopen die gericht zijn op ondersteuning van structuurverbetering,
overbruggingshulp of herstructurering.

Per groep kan nu worden ingegaan op de mogelijkheden om de HC-maatstaf als
referentiekader of als integraal onderdeel van de betreffende instrumenten
te hanteren :
ad 1 : preferentiMe overheidsaankopen gericht op het tot  stand  komen

van hoogwaardige produkties in Nederland hebben hetzel fde  doel
als de in 4.3. behandelde instrumenten. Ondanks de bestaande ver-
schillen tussen de ondersteuningsfaciliteiten zoals beschreven in
die paragraaf en preferentiole aankopen, kan toch worden gedacht

aan een constructie zoals gesuggereerd in 4.3. : HC-maatstaf als
referentiekader.

ad 2 : enkelvoudige structuurverbetering is gericht op het oplossen van
knelpunten,  met als  methode een  sector-specifieke  benadering.
Ook het beleid gericht op de bevordering van hoogwaardige indus-
trien wordt gekenmerkt door de termen "knelpunten" en "specifiek
beleid". In zoverre zijn beide instrumenten vergelijkbaar. Waar
echter de knelpunten bij het tot stand komen van hoogwaardige
industrion met name betrekking hebben op drempels bij perspectief
biedende mogelijkheden, hebben de knelpunten bij de enkelvoudige
structuurverbetering meer betrekking op het bestaan van probleem-
situaties. Ondanks dit verschil tussen beide groepen instrumenten
zou ook ten aanzien van de enkelvoudige structuurverbetering kun-
nen worden gedacht aan een toepassing van de HC-maatstaf als
referentiekader  met  een  gelijke  constructie  als  geschetst  in
4.3..Gezien echter de gerichtheid van de enkelvoudige structuur-
verbetering op met name het wegnemen van achterstandsituaties
lijkt het wenselijk om de toetsing aan de HC-maatstaf in deze
situaties op een meer marginale wijze te hanteren dan dat het
geval kan zijn bij maatregelen die zijn gericht op de bevordering
van hoogwaardige industrion : de HC-maatstaf zal bij enkelvoudige

structuurverbetering minder de rol moeten spelen van voorwaarde
en meer de rol van zwaarwegende factor.
De overige genoemde instrumenten hebben in wezen geen andere ge-
richtheid dan de enkelvoudige structuurverbetering.  Slechts de
hoeveelheid, in samenhang met elkaar, op te lossen knelpunten per
sector is verschillend.  De toepassing van de HC-maatstaf bij de-
ze instrumenten kan dan ook vrijwel gelijk zijn aan deze toepas-
sing ten aanzien van de enkelvoudige structuurverbetering : de
HC-maatstaf als referentiekader,  echter minder in de rol  van
voorwaarde   en   meer   in   de   rol van zwaarwegende   fac tor.

ad 3 : tijdelijke conservering en (uitstel van de) afbouw zijn negatii-„.

en  op zijn hoogst tijdel ijk conserverende aktiviteiten.  Do  4 -
maatstaf kan hier geen rol spelen. Daar deze instrumenten k ·-nen
en zullen overlopen in de instrumenten gericht op structuurverht-
tering, is toepassing van de HC-maatstaf ten aanzien van s.r,ic
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tuurverbeteringsmaatregelen slechts dan mogelijk indien de over-

heid, op basis van de in te dienen sector- of ondernemingsplan-
nen, bij de toekenning van ondersteuning aangeeft welk deel van
deze steun bestemd is voor structuurverbetering en welk deel voor
overbruggingssteun en (uitstel van de) afbouw.
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4.6. Schematische weergave

In de vorige paragrafen zijn een aantal  industriepolftieke  instrumenten
beschreven en is voorts nagegaan of en, zo ja, hoe de HC-maatstaf kan wor-

den gehanteerd als integraal  onderdeel  van deze instrumenten of als re-
ferentiekader ten aanzien van deze instrumenten. De besproken instrumenten
waren :

-    Ontwikkelingskredieten
-    Stimulering van de hoogwaardige industrie
-    Stimulering speerpuntaktiviteiten
-    Basispremies WIR
-    Kleinschaligheidstoeslag WIR
-    Grote Projektentoeslag WIR
-    Ruimtelijke Ordenings Toeslag WIR
-    Milieu Toeslag WIR
-    Energie Toeslag WIR
-    Enkelvoudige structuurverbetering
-    Herstructurering
-    Geordende sanering
-    Steun aan individuele bedrijven
-    Overheidsaankopen

In het nu volgende is op schematische wijze weergegeven de relatie tussen
de  kenmerken  van  deze  instrumenten  en  de  mogelijke  toepassing  van  de
HC-maatstaf.
Zoals reeds in 4.2.1. werd gesteld, vormen de besproken instrumenten
slechts een deel van het totaal beschikbare instrumentarium voor een indu-
striepolitiek. Aan de,  in het schema weergegeven, relaties kunnen echter
wellicht indicaties worden ontleend inzake de mogelijke toepassing van de
HC-maatstaf voor sommige andere industriepolitieke instrumenten.
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Schematische weergave van instrumentenkenmerken en mogelijke HC-toepassing
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niet gericht  KST;
op knel- GPT.

punten

specifiek en ontwikkelings-
gericht op kredieten;

knelpunten hoogwaardige in-
(drempels bij dustrie;

perspectief speerpunten ;
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4.7.  Verenigbaarheid met E.E.G.-Verdrag

In het kader van het bestudeerde onderwerp voert het te ver een uitgebreide
beschouwing te wijden aan de mogelijkheden en onmogelijkheden om voor Ne-
derland, als lidstaat van de E.E.G., een industriepolitiek te voeren (1).
Ook voert het te ver de rel aties tussen de E.E.G.-regels en alle in de vo-
rige  paragrafen  besproken  industriepolitieke  instrumenten  in  beeld  te
brengen. Deze paragraaf blijft daarom beperkt tot het onderzoeken van de
mogelijkheden die de E.E.G.-bepalingen inzake steunverlening door nationale
overheden (2) bieden voor het toepassen van de HC-maatstaf als integraal
onderdeel van instrumenten of als referentiekader ten aanzien van instru-
menten.

Van een mogelijke toepassing van de HC-maatstaf als integraal onderdeel van

de instrumenten was slechts sprake ten aanzien van : de basispremies WIR,
de KST en de GPT. Blijkens art. 92, lid 1 van het E.E.G.-Verdrag is steun-

verlening met overheidsmiddelen ten behoeve van bepaalde ondernemingen of
bepaalde produkties onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voor zo-
verre deze steun leidt tot vervalsing van de mededinging en tot ongunstige
beinvloeding van het intra-communautaire handelsverkeer. Art. 92,  lid 2
noemt enkele uitzonderingen op deze algemene regel, waaronder : steunmaat-
regelen  om de ontwikkel ing van bepaalde vormen van economische bedrijvig-
heid te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer
plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd, dat het gemeenschappe-
lijk belang wordt geschaad.
Indien dus een steunmaatregel niet selectief, maar veeleer globaal van ka-
rakter is, zal art. 92 zich tegen een dergelijke maatregel in principe niet
verzetten (3). Vanwege het niet selectieve karakter heeft de Europese Com-
missie geen bezwaar gemaakt tegen de nu bestaande basispremie WIR. Daar

art.92, lid 1 niet spreekt over uitsluitend steunverlening aan fysieke in-
vesteringen, is het niet goed voorstelbaar, dat een richten van deze basis-
premies op de bevordering van human capital w81 principiiile E.E.G.-bezwaren
zou oproepen.
Ook de KST heeft niet tot bezwaren van de E.E.G.-Commissie geleid, mede op
grond van de genoemde uitzondering in art. 92, lid 2. Om dezelfde reden als
bij de basispremies, is het ook hier niet goed voorstelbaar, dat een rich-
ten van de kleinschaligheidstoeslag op de bevordering van human capital
principiale E.E.G.-bezwaren w61 zou oproepen.
De GPT heeft wel  tot een,  in principe, negatieve reactie van de Europese
Commissie geleid met als argument dat toekenning van deze toeslag aan be-
paalde  investeringsprojekten  tot concurrentiedistorsie kan  leiden.  Deze

(1)  zie voor een meer uitgebreide beschouwing over "Mededingingsbeleid en
Industriepolitiek" P.J. Slot, 1980.

(2)  art. 92 e.v., E.E.G.-Verdrag.
(3)  art. 92 keert zich namelijk tegen specifieke distorsies van de mede-

dinging en niet tegen globale maatregelen van economische politiek die
de economische toestand van een land in zijn geheel  beogen te ver-
beteren en daarom niet geschikt zijn om bepaalde ondernemingen of pro-
dukties in vergelijking met andere een betere concurrentiepositie te
verschaffen.
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bezwaren,  die momenteel  worden opgevangen door een beoordeling door de
E.E.G.-Commissie van iedere individuele steuntoekenning, zullen ongetwij-
fel d  ook bl ijven bestaan indien  de  GPT zou worden gericht  op de bevordering
van human capital.

Ten aanzien van alle WIR-premies en toeslagen heeft de Commissie bij de in-
voering van de WIR bezwaar gemaakt tegen het ook premiaren van vervangings-
investeringen, daar men dit beschouwde en beschouwt als een ongewenste per-
manente steun in de exploitatiekosten van ondernemingen. En dit weer is
strijdig met een algemene eis die de Commissie stelt aan steunverlening:de
steun moet de ondernemingen die er van profiteren in staat stellen om de
mededinging op de markt na verloop van tijd op eigen kracht het hoofd te
kunnen bieden. Daar de mogelijk te premiiren toename van de human capital-
intensiteit slechts de netto toename van het HC-gebruik en geen vervang-
ingselementen omvat, zou een richten van de basispremies, de KST en de GPT
op het stimuleren van het gebruik van human capital, dit Commissiebezwaar
ondervangen (4).  Bovenstaande overziende lijkt de conclusie gerechtvaar-
digd, dat het richten van de basispremies, de KST en de GPT op bevordering
van HC-gebruik niet behoeft af te stuiten op fundamentele bezwaren vanuit
de E.E.G.

Met name ten aanzien van steunverlening aan sectoren en individuele onder-
nemingen heeft de Europese Commissie grote moeilijkheden ondervonden om het
verbod tot steunverlening strikt te handhaven. In 1977 heeft de Commissie
dan ook haar beleid inzake deze steunmaatregelen in een aantal hoofdpunten
uitgewerkt en op basis van deze hoofdpunten enkele criteria ontwikkeld aan
de hand waarvan zij steunvoorstellen onderzoekt. Een van de belangrijkste
criteria is :
-  de steun dient te zijn gericht op een herstel of bevordering van de

concurrentiepositie (5).
Indien nu aan de bestaande sectorale en individuele ondersteuningsoperaties
als  referentiekader wordt  toegevoegd  de,  op  bevordering  van  de  hoog-
waardigheid gerichte,  HC-maatstaf, dan is het onwaarschijnlijk dat deze
steunmaatregelen door deze toevoeging voor de Europese Commissie onaan-
vaardbaar worden. Immers de HC-maatstaf als referentiekader biedt de moge-lijkheid om de gerichtheid van de steunverlening op herstel of bevordering
van de concurrentiepositie te toetsen.
Samengevat lijken de bestaande E.E.G.-regels geen belemmering te vormen
voor de toepassing van de HC-maatstaf als referentiekader ten aanzien van
ontwikkelingskredieten,  bevordering  hoogwaardige  industrie,  speerpunten,
enkelvoudige en meervoudige structuurverbetering. Daar ten aanzien van de
overbruggingssteun en (uitstel  van de) afbouw,  de toepassing van de HC-maatstaf   noch   al s integraal onderdeel   van deze instrumenten,   noch   al s

(4)  daar het op uitvoeringstechnische gronden  onmogelijk  bleek  om  een
consequent onderscheid te maken tussen de uitbreidings- en de ver-
vangingsinvesteringen is dit onderscheid slechts terug te vinden in de
BRT. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de relatie WIR-Europe-
se rechtsregels, zie J.A. Winter, 1978, p. 19-33.

(5)  zie P.J. Slot, Op.cit., p. 8.
Zie ook P. Verloren van Themaat, 1980, p. 261.
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referentiekader ten aanzien van deze instrumenten mogelijk leek,  kunnen
deze instrumenten hier buiten beschouwing blijven.
De preferentiale overheidsaankopen zijn, tegen de achtergrond van de be-
treffende EEG-bepalingen, besproken in 4.5.1. Geconstateerd is dat er mo-
gelijkheden  zijn  voor  een preferentieel overheidsaanschaffingsbeleid,
ondanks de EEG-bepalingen. Een mogelijke toevoeging van de HC-maatstaf als
referentiekader zal deze situatie niet veranderen.
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4.8.  SLOTOPMERKING

Aan het einde van dit Hoofdstuk is het nuttig om kort terug te keren naar
de voornemens en uitgangspunten zoals die geformuleerd zijn aan het slot
van Hoofdstuk 3.
De voornemens hielden in dat zou worden nagegaan of en, zo ja, hoe de ge-
vonden HC-maatstaf kan worden gehanteerd als integraal onderdeel van of als
referentiekader ten aanzien van bestaande industriepolitieke overheidsin-
strumenten in Nederland.
Als uitgangspunt werd gehanteerd de loonvoet als maatstaf voor de HC-indi-
catie. Van een nadere verfijning, zoals de human capital die alleen is ge-
incorporeerd in de factor arbeid, werd afgezien.

Uitgaande  van deze voornemens is in dit Hoofdstuk getracht de mogelijke
toepasbaarheid van de HC-maatstaf te onderzoeken, met als testbasis een
beperkt aantal, via de methode van deductie geselecteerde, industriepoli-
tieke instrumenten. Het resultaat is samengevat in het schema, opgenomen in
4.6.

Vragen die in deze context openblijven en in deze studie niet nader werden
geanalyseerd, zijn :
1.  Indien er een positieve relatie zou kunnen worden vastgesteld tussen

H.C.-gebruik en het voldoen aan de selectiviteitsdoeleinden, op welke
wijze kan dit dan in het industriepolitieke instrumentarium worden in-
gebouwd ? Met name zou hier kunnen worden gedacht aan  die instrumen-
ten die nu gericht zijn op de verwezenlijking van deze selectiviteits-

doeleinden.(bijvoorbeeld de Engergie Toeslag WIR)?
2.   Op welke wijze kan de HC-maatstaf eventueel worden  gehanteerd  ten

aanzien van andere dan de besproken industriepolitieke instrumenten ?
Een beantwoording van deze vragen was in deze studie niet mogelijk of voer-
de te ver.

Nogmaals sammenvattend zijn de resultaten :
-    voor een aantal instrumenten, met name die instrumenten die een gene-

riek karakter hebben en niet zijn gericht op het oplossen van knelpun-
ten, lijkt het mogelijk om de HC-maatstaf te hanteren als integraal
onderdeel van die instrumenten.

-    voor een aantal  instrumenten, die een specifiek karakter hebben en
die zijn gericht op het oplossen van bepaalde knelpunten (drempels bij
perspectief biedende mogelijkheden), lijkt het mogelijk om de HC-maat-
staf te hanteren als referentiekader in de zin van voorwaardenstel-
lend.

-    voor een aantal  instrumenten, die een specifiek karakter hebben en
die zijn gericht op het oplossen van bepaalde knelpunten (probleemsi-
tuaties), lijkt het mogelijk am de HC-maatstaf te hanteren als refe-
rentiekader in de zin van "zwaarwegende factor".

-    voor een aantal  instrumenten, die een specifiek karakter hebben en
die zijn gericht op bepaalde knelpunten (negatieve en tijdelijke con-
serverende situaties), lijkt toepassing van de HC-maatstaf niet moge-
lijk.
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5.   SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Onderwerp van deze studie is een onderzoek naar de mogelijkheid human capi-
tal (persoonlijkheidskenmerken en sociale achtergrond, scholing en traning,
gezondheid en mobiliteit) te gebruiken als maatstaf of referentiekader voor
een industriepolitiek in de westerse geindustrialiseerde landen.
De motivering voor dit onderzoek kan als volgt worden samengevat :
- Zelfs indien een maatschappij heeft gekozen voor een economisch sys-

teem dat wordt gekarakteriseerd door het begrip markteconomie, zullen
de mechanismen  van het economische  en  het pol itieke systeem leiden  tot
een zekere mate van overheidsingrijpen in die markteconomie. Een van
de vormen van overheidsingrijpen is een industriepolitiek.

-    Industriepolitiek kan bestaan uit een geheel van ad hoc maatregelen
met als enig gemeenschappelijk kenmerk het gericht zijn op de indus-
trie. Dit beleid kan makkel ijk leiden  tot niet gewenst en nauwel ijks
controleerbaar groeiend overheidsingrijpen, veroorzaakt door de gevoe-
1 igheid  van het politieke systeem  voor druk vanuit de verschillende
pressie-groepen.

-    Om een dergelijke ongewenste en nauwelijks controleerbare ontwikkeling
te  remmen,  is het noodzakel ijk  om de industriepol itiek te baseren  op
een duidelijk en expliciet concept van de meest wenselijke industriMe
structuur.

-    Overheden hebben getracht een dergelijk concept van de meest wenselij-
ke industriole structuur te ontwikkelen door middel van een keuze tus-

sen sectoren. Een dergelijke keuze wordt echter ten zeerste belemmerd
door meerdere praktische problemen.

-    Een andere methode om een concept van de meest wenselijke industriale
structuur te ontwikkelen is het maken van een keuze tussen de produk-
tie-factoren die het produktie-proces bepalen.

-    Voor de moderne westerse economian wordt de produktie-factor kennis
beschouwd als de factor die in toenemende mate overvloedig aanwezig
is. Het begrip kennisintensiteit als zodanig is echter nauwelijks dui-
delijk en expliciet. Daarom wordt in deze studie de kennisintensiteit
onderzocht met behulp van het begrip human capital, een begrip dat mo-
gelijk duidelijker en explicieter is.

Thema van Hoofdstuk 2 is industriepolitiek en de mogelijkheden om een dui-
delijk en expliciet concept van de meest wenselijke industriile structuur
te ontwikkelen. In dit Hoofdstuk worden ook de sociaal-economische doel-
stellingen geintroduceerd, omdat het uiteindelijk deze doelstellingen zijn
die de richting van de industriepolitiek en de aard van de te stimuleren
industriMe structuur bepalen.
In Hoofdstuk 3 wordt het begrip human capital nader beschouwd. Niet alleen
blijkt het mogelijk om het gebruik van human capital  te meten, maar ook
is een statistisch verband aantoonbaar tussen de bijdrage van de industrii-
le  sectoren  aan  de  realisering  van  de  traditionele  sociaal-economische
doelstellingen en het gebruik van human capital. Dit verband blijkt aan-
zienlijk sterker dan het verband tussen deze bijdrage en het gebruik van de
andere produktiefactoren : arbeid en fysiek kapitaal.
Een maatstaf of referentiekader voor een industriepolitiek is slechts van
praktische waarde indien zij kan worden gehanteerd ten aanzien van de in-
dustriepolitieke  instrumenten.  In Hoofdstuk 4 blijkt dat het inderdaad
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mogelijk  is om de HC-maatstaf te integreren in verschillende bestaande
industriepolitieke instrumenten.

Voorzichtig concluderend  kan  worden gesteld dat het technisch mogelijk
lijkt om het gebruik van human capital te bevorderen omdat :
-   het begrip human capital duidelijk, expliciet en meetbaar kan worden

gemaakt;

-    de HC-maatstaf waarschijnlijk kan worden ge¥ntegreerd in de industrie-
politieke instrumenten.

Belangrijker echter dan deze technische mogelijkheden is dat bevordering
van het gebruik van human capital  lijkt te wijzen in de richting van een
industriile structuur die de realisering van de traditionele sociaalecono-
mische doelstellingen ten goede komt.
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6.   SUMMARY AND CONCLUSION

The subject of this study is an attempt to explore whether human capital
(ability and social background, education and training,  heal th and mobili-
ty) can be used as a guiding instrument for an industrial policy in develo-
ped countries.
The back-ground reasoning for this exploration can be summarised as fol-
1 ows  :
-    Even if society has chosen for an economic system that can be charac-

terised as a market economy, the mechanism of the economic and the po-
litical system tends to a certain amount of government intervention in
that market economy. One form of government intervention is an indus-
trial policy.

-    Industrial policy can be a number of ad hoc policy actions whose only
common denominator is, that they all have the industrial sector as
their subject. Because of the vulnerability of the political system to
pressure from different action groups, the outcome of this sort of in-
dustrial policy quite easily can be not preconceived and hardly con-
trolable growing government interventions.

-    In order to put the brakes on such a development, it is necessary to
base an industrial policy on a clear and explicit conception of the
wanted industrial structure.

-    Governments have tried to develop such a conception by means of a
choice between  sectors.  Because of several  practical  difficulties,
such a choice is seriously hampered however.

-    Another method to develop a conception of the wanted industrial struc-
ture is by way of making a choice between the factors of production
that determine the production process.

-    "Knowledge"  is consi dered to be an  increasingly abundant factor of
production in modern western economies. The concept knowledge-intensi-
ty as such however is hardly clear and explicit. It is for this reason
that in this study, the knowledge-intensity has been explored by means
of the human capital-concept, as possibly being more clear and expli-
Cit.

Chapter 2 of this study deals with industrial policy and the possibilities
to develop a clear and explicit conception of the wanted industrial struc-

ture.In this Chapter also the social-economic objectives are introduced,
because ultimately these objectives determine the direction of the indus-
trial policy and the nature of the industrial structure to be stimulated.
In Chapter 3 the subject of study is the concept of human capital. Not only
it is possible to measure the use of human capital, but also the correla-
tion between contribution of industrial  sectors to the realization of the
traditional social-economic objectives and use of human capital is far more
important than the correlations between this contribution and the use of
the other factors of production : labour and physical capital.

A possible guiding instrument for an industrial  policy is of no practical
value,  unless  it can be integrated  in the instruments of an industrial
policy. This possible integration is, with positive results, studied in
Chapter 4.
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A cautious conclusion is that it seems technicaly possible to stimulate the
use of human capital because :
-       the  concept of human capital   can  be made clear,  expl icit and measur-

able;

-    it seems probable that human capital  as a guiding instrument for an
industrial policy can be integrated in the instruments of an indus-
trial  pol icy.

However far more important than these technical possibilities is that sti-

mulation of the use of human capital seems to induce an industrial structu-
re which in turn is benificial to the realization of the traditional so-
cial-economic objectives.
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Bijlage 1

Berekening van de HC-indicatie als gecumuleerd sectorkenmerk

input onderlinge leveringen finale vraag  bruto-output

onderlinge             1        2       3
leveringen

1 100 600 250         50          1.000

2      0 400 500 1.100 2.000

3      0       0 750 1.750 2.500

toegev. waarde 900 1.000 1.000 2.900

bruto-output 1.000 2.000 2.500 5.500

Uit deze tabel wordt de matrix (A) met technische coafficianten afgeleid :

1 2 3

1        0,1    0,3    0,1
2        0     0,2   0,2
3        0     0     0,3

Vervolgens wordt met behulp van deze matrix (A) de matrix (I-A)-1 berekend:

(I-A)-1 = 1,111 0,417 0,278
0 1,250 0,357
0                 0               1,429

Om de gecumuleerde human capital per eenheid produktie te kunnen berekenen
is het noodzakelijk om een, eveneens hypothetische, opstelling van de rele-
vante input-factoren te geven.
De relevante input-factor de loonvoet, kan bijvoorbeel d worden vastgestel d
OP :

Sectoren

1 2 3

20         30      25
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De gecumuleerde human capital per eenheid produktie voor sector 1 is nu :

20 x 1,111 +3 0 x 0+2 5 x 0
= 20,0 (human  capital  als  direct

1,111 +0+0 sectorkenmerk is  hier  =
20,0)

Voor sector 2 geldt :

20,0 x 0,417 + 30 x 1,250 + 25 x 0
= 27,50 (human  capital  als  direct

0,417 + 1,250 + 0 sectorkenmerk is   hier  =
30,0)

Voor sector 3 geldt :

20,0 x 0,278 + 30 x 0,357 + 25 x 1,429
= 25,19 (human  capital  als  direct

0,278 + 0,357 + 1,429 sectorkenmerk is  hier  =
25,0)
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Bijlage 2

Berekening van de HC-indicatie, de arbeidsintensiteit en de kapitaalin-
tensiteit voor de jaren 1972-1976.

In de nu volgende cijferoverzichten zijn opgenomen de HC-indicatie, de ar-beidsintensiteit en de kapitaalintensiteit per sector voor de jaren 1972,
1973, 1974, 1975 en 1976, evenals de relevante basisgegevens uit de natio-
nale rekeningen.
Zoals reeds gesteld zal  voor de HC-indicatie de formule F 2b worden ge-
bruikt.

De arbeidsintensiteit wordt gedefinieerd als :

aantal werknemers in de sector
(1) (2) (3)

loonsom +2 x afschrijvingen in de sector

De kapitaalintensiteit wordt gedefinieerd als :

afschrijvingen in de sector

loonsom +2 x afschrijvingen in de sektor

De cijferoverzichten zijn beperkt tot 13 industriMe sectoren. De sectoren
20/21 zijn samengevoegd, daar de te behandelen selectiviteitsdoelstellingenvoor een deel slechts kunnen worden gekwantificeerd voor deze samengevoegde
sector.  De industrible sector 38 (optische en overige industrie) is nietopgenomen,  daar deze sector zeer heterogeen  is. De gegevens,  zoal s  die  zijn
opgenomen in de nationale rekeningen, laten een verdere detaillering naarsub-sectoren niet toe. Daar ook de te behandelen selectiviteitsdoelstel-
lingen voor een belangrijk deel slechts kunnen worden gekwantificeerd voorde totale sectoren, zijn pogingen tot verdere detaillering achterwege gela-ten.

(1)  ook hier is uitgegaan van de loonsom exclusief sociale lasten.(2) deze definities van arbeidsintensiteit en kapitaalintensiteit wor·den
veelvuldig gebruikt, maar wijken af van de door het C.P.B. gehanteerdedefinities.

(3)    de werkelijke arbeidsintensiteit   is het weergegeven cijfer gedeel ddoor 1.000.
de werkelijke kapitaalintensiteit is het weergegeven cijfer gedeelddoor 100.



1972

2x afschrij-  loonsom + 2x overig arbeids- kapitaal-
sectoren werknemers loonsom loonvoet vingen afschrijvingen loonquote ink.-  HC-indicatie intensiteit intensiteit

quote

20/21 171 3.016 17,6 1.360 4.376         69        31 17,5 39,1 15,5

22           67 944 14,1 360 1.304         72        28 15,0 51,4 13,8

23            53 520 9,8 100 620         84        16 11,0 85,5 8,1

24           11 175 15,9         40           215         81        19 16,2 51,2 9,3

25            56 823 14,7 180 1.003         82         18 15,2 55,8 9,0                6

26           31 565 18,2 260 825         68        32 17,9 37,6 15,8     7
0

27           78 1.300 16,7 320 1.620         80        20 16,9 48,1 9,9

29/31(a) 126 2.498 19,8 1.800 4.298         58        42 18,8 29,7 20,9

32           48 822 17,1 360 1.182          70        30 17,2 40,6 15,2

33            36 765 21,3 620 1.385         55        45 19,5 26,0 22,4

34/35 200 3.437 17,2 720 4.157         83         17 17,2 48,1 8,7

36 115 2.197 19,1 480 2.677         82        18 18,8 43,0 9,0

37           81 1.451 17,9 340 1.791          81         19 17,8 45,2 9,5

(a) inclusief kolenmijnbouw.  Vanaf 1974 is n.1. deze kolenmijnbouw opgenomen in de sector 29/31.



1973

2x afschrij-  loonsom + 2x overig arbeids- kapitaal-
sectoren werknemers loonsom loonvoet vingen afschrijvingen loonquote ink.- HC-indicatie intensiteit intensiteit

quote

20/21 168 3.401 20,2 1.500 4.901          69        31 20,0 34,3 15,3

22            61 971 15,9 380 1.351          72        28 16,9 45,2 14,1

23            47 534 11,4 100 634         84         16 12,8 74,1 7,1

24            10 189 18,9         60           249         76        24 19,1 40,2 12,0

25            55 914 16,6 200 1.114         82         18 17,1 49,4 9,0

26           31        640    20,6        280           920         70        30        20,3         33,7        15,2     8

27           78 1.480 19,0 340 1.820         81         19 19,1 42,9 9,3

29/31(a) 123 2.771 22,5 1.980 4.751          58        42 21,4 25,6 21,2

32            48 938 19,5 400 1.338          70        30 19,6 35,9 14,9

33           37 862 23,3 680 1.542         56        44 21,7 24,0 22,0

34/35 199 3.928 19,7 780 4.708         83         17 19,7 42,3 8,3

36 115 2.509 21,8 520 3.029         83         17 21,4 38,0 8,6

37           81 1.656 20,4 360 2.016         82         18 20,2 40,2 8,9

(a) inclusief kolenmijnbouw.



1974

2x afschrij-  loonsom + 2x overig arbeids- kapitaal-
sectoren werknemers loonsom loonvoet vingen afschrijvingen loonquote ink.- ·HC-indicatie intensiteit intensiteit

quote

20/21 166 3.858 23,2 1.740 5.598         69        31 23,0 29,7 15,5

22           58 1.070 18,4 420 1.490         72        28 19,6 38,9 14,1

23            40 532 13,3 120 652         82        18 15,0 61,3 9,2

24            10 215 21,5         60           275         78        22 21,8 36,4 10,9

25           54 1.024 19,0 240 1.264         81         19 19,7 42,7 9,5

26            32 743 23,2 340 1.083         69        31 23,0 29,5 15,7     3
+I

27           77 1.626 21,1 400 2.026         80        20 21,4 38,0 9,9

29/31 124 3.182 25,7 2.340 5.522         58        42 24,4 22,5 21,2

32           46 1.006 21,9 460 1.466         69        31 22,1 31,4 15,7

33           38 1.047 27,6 800 1.847         57        43 25,5 20,6 21,7

34/35 202 4.597 22,8 920 5.517         83         17 22,8 36,6 8,3

36 116 2.909 25,1 640 3.549         82        18 24,7 32,7 9,0

37           81 1.867 23,0 420 2.287         82        18 23,0 35,4 9,2



1975

2x afschrij-  loonsom + 2x overig arbeids- kapi taal -

sectoren werknemers loonsom loonvoet vingen afschrijvingen loonquote ink.-  HC-indicatie intensiteit intensiteit
quote

20/21 161 4.236 26,3 2.020 6.256         68        32 26,0 25,7 16,1

22           53 1.081 20,4 460 1.541         70        30 21,9 34,4 14,9

23            33 499 15,1 120 619         81         19 17,0 53,3 9,7

24             9 212 23,6         60           272         78        22 24,0 33,1 11,0

25           51 1.076 21,1 260 1.336         81         19 21,9 38,2 9,7
3

26           31 777 25,1 380 1.157         67        33 25,2 26,8 16,4                T

27           75 1.812 24,2 460 2.272         80        20 24,5 33,0 10,1

29/31 121 3.454 28,5 2.720 6.174         56        44 27,2 19,6 22,0

32           43 1.030 24,0 540 1.570         66        34 24,4 27,4 17,2

33           38 1.137 29,9 920 2.057         55        45 27,8 18,5 22,4

34/35 197 5.016 25,5 1.060 6.076         83        17 25,5 32,4 8,7

36 114 3.203 28,1 760 3.963          81         19 27,6 28,8 9,6

37           81 2.060 25,4 480 2.540         81        19 25,4 31,9 9,4



1976

2x afschrij-  loonsom + 2x overig arbeids- kapitaal-sectoren werknemers loonsom loonvoet vingen afschrijvingen loonquote ink.-  HC-indicatie intensiteit intensiteit
quote

20/21 155 4.588 29,6 2.280 6.868         67        33 29,2 22,6 16,6

22            48 1.136 23,7 500 1.636         69        31 25,2 29,3 15,3

23            29 496 17,1 140 636         78        22 19,6 45,6 11,0

24             8 224 28,0         60           284         79        21 28,1 28,2 10,6

25           49 1.162 23,7 300 1.462          79        21 24,7 33,5 10,3

26           30        834    27,8 400 1.234 68 32 28,0 24,3 16,2  27           74 1.948 26,3 520 2.468         79        21 26,8 30,0 10,5

29/31 116 3.751 32,3 2.980 6.731         56        44 30,6 17,2 22,1

32           41 1.083 26,4 580 1.663         65        35 27,2 24,7 17,4

33           38 1.226 32,3 1.000 2.226         55        45 30,6 17,1 22,5

34/35 189 5.323 28,2 1.160 6.483         82        18 28,2 29,2 8,9

36 109 3.387 31,1 860 4.247         80        20 30,6 25,7 10,1

37           79 2.220 28,1 520 2.740         81        19 28,2 28,8 9,5
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Bijlage 3

Arbeidsplaatsentoeslag, innnovatietoeslag, structuurverbeteringstoeslag

Ten aanzien van de arbeidsplaatsentoeslag kan de volgende ontwikkeling wor-den opgetekend :
In de memorie van toelichting op het Wetsontwerp Investeringsrekening d.d.16 februari 1977 heeft de Regering haar ideein kenbaar gemaakt inzake re-gels volgens welke de hoogte  van de investeringsbijdragen mede afhankel ijk
zal zijn van de ontwikkeling van de werkgelegenheid per onderneming : het
zogenaamde arbeidsplaatsencriterium. Geopteerd werd voor een stelsel  met
variabele basispremies, waarbij, uitgaande van een spilpercentage voor in-vesteringen die resulteren in een gelijkblijvende werkgelegenheid in de be-trokken onderneming, het premiepercentage tot aan een bepaalde grens wordtverhoogd bij uitbreiding van de werkgelegenheid en tot aan een bepaaldegrens wordt verlaagd bij een vermindering van de werkgelegenheid. In cij-fers weergegeven betekenden deze gedachten :

Werkgelegenheidsmutatie Variabele basispremie gebouwen

+  10%                                   15
+ 4% 15 (maximum)
+   3% 14
+   2% 13
+   1% 12

0%                                     11 (spil)
-   1% 10
-   2%                                    9
-   3%                                      8
- 4% 7 (minimum)
-  10%                                      7

(Dit cijfervoorbeeld is toegespitst op de basispremie voor gebouwen zoalsdie voorkwam in het eerste ontwerp van wet). Als meetlat voor de werkgele-genheidsmutatie werd in de memorie van toelichting gekozen voor de gede-fleerde loonsommutatie.
In het op 17 december 1976 uitgebrachte advies inzake de eerste fase vanhet systeem van de investeringsrekening (1) heeft de SER reeds aandacht ge-schonken aan dit arbeidsplaatsencriterium. Hoewel de Raad de opvatting on-derschreef bij het bevorderen van de investeringen zoveel mogelijk rekening
te houden met de bestaande werkloosheidssituatie, was de Raad niet eenslui-dend met betrekking tot een mogelijke invoering van het arbeidsplaatsencri-terium. Een meerderheid van de Raad (werkgeversvisie) was van mening dathet aanbeveling zou verdienen eerst meer zekerheid te verkrijgen omtrent depraktische realiseerbaarheid.Tevens had deze meerderheid bezwaar tegen het

(1)  dit advies is opgenomen in Tweede Kamer 1976-1977, 14377, nr. 4.
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ontbreken  van een oorzakel ijk verband tussen de gepleegde investeringen  en
de genoemde loonsommutatie. Een minderheid van de Raad (werknemersvisie)
stond opname van het arbeidsplaatsencriterium voor bij de invoering van de
eerste fase van de WIR.
De regering heeft het meerderheidsstandpunt van de Raad gevolgd en op 23
februari 1977 een separaat advies gevraagd aan de SER met betrekking tot de
toepassing in het kader van de Investeringsrekening van een criterium ter-
zake van de creatie van arbeidsplaatsen. Het betreffende SER-advies werd
vastgesteld op 17 februari 1978 (2). Ook dit advies was niet unaniem. De
meerderheid van de Raad (werknemersvisie) wees weliswaar het door de re-

gering in de memorie van toelichting geschetste systeem voor een arbeids-
plaatsencriterium van de hand, maar stelde zich positief op ten opzichte
van een andere vorm van een arbeidsplaatsentoeslag. Deze meerderheid gaf
er de voorkeur aan de absolute stijging van het aantal arbeidsplaatsen (te
berekenen aan de hand van de loonsommutatie en het gemiddelde loon in het
bedrijfsleven als geheel ) als maatstaf voor premidring te nemen en de ar-

beidsplaatsentoeslag het karakter te geven van een vast bedrag per arbeids-
plaats (bijvoorbeeld fl.3.500,-). Deze toeslag zou slechts bij een positie-
ve mutatie  in  het aantal  arbeidsplaatsen gegeven moeten worden, zonder
"straf" bij negatieve mutaties. De basispremie zou verlaagd moeten worden
om financi le ruimte te scheppen. De minderheid van de Raad (werkgeversvi-
sie) stelde dat de hier voorgestelde arbeidsplaatsentoeslag niet kon vol-
doen aan de, ook in de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp, genoem-
de eisen van doelmatigheid, objektiviteit, rechtszekerheid, vooruitbereken-
baarheid en uitvoerbaarheid. Tevens  stel de deze minderheid  dat  het  voor-

stel, als pure loonsubsidie niet zou passen in de WIR. Zowel meerderheid
als minderheid van de Raad brachten, in dit advies, de gedachte naar voren
na te gaan of het mogelijk is in het kader van de WIR een sectoraal gedif-
ferentieerd stimuleringsbeleid te voeren.
Op 28 september vroeg de regering de Raad een advies uit te brengen over
een arbeidsplaatsentoeslag op projektbasis in de WIR. Het regeringsvoorstel
hield in : een toeslag van fl. 10.000,- per arbeidsplaats die tot stand
komt via een projekt waarbij ten minste voor fl. 0,75 mln. aan nieuw te
bouwen gebouwen of installaties wordt gebouwd. Voorgesteld werd verder een
drempel te hanteren van 15 arbeidsplaatsen, de toeslag te maximeren op 20%
van de totale investeringssom van het betrokken projekt en de toeslag niet
te laten gelden voor zogenaamde gevoelige sectoren zoals textiel, kleding

en schoeisel. Ook hier reageerde de Raad weer zeer verdeeld (3). Een deel
van de Raad (werkgeversvisie) wees de voorgestelde projektmatige arbeids-
plaatsentoeslag af met als belangrijke argumenten dat met de voorgestelde
regeling in veel gevallen niet wordt aangesloten bij de gangbare  praktijk
in het bedrijfsleven met betrekking tot de totstandkoming van projekten en
dat de invoering van de arbeidsplaatsentoeslag waarschijnlijk zou leiden

(2)  advies inzake toepassing van een  arbeidsplaatsencriterium in  het ka-
der van de investeringsrekening, SER, 17-2-1978. Dit advies werd in
1980 opgevolgd door het SER-advies inzake de invoering van een ar-
beidsplaatsentoeslag op projektbasis in de Wet Investeringsrekening,
20-6-1980.

(3)  advies inzake de invoering van een arbeidsplaatsentoeslag op projekt-
basis in de Wet Investeringsrekening, ibid.
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tot een verlaging van de basispremie. Ten aanzien van dit laatste verwacht-
te dit deel van de Raad dat het saldo-effect van verlaging van de basi spre-
mie en invoering van de toeslag nadelig zal uitvallen voor de werkgelegen-
heid. Een ander deel van de Raad (werknemersvisie) vond het door de rege-
ring gedane voorstel  aanvaardbaar. Dit deel verwachtte dat een dergelijke
toeslag gunstige gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid,  al  tekendezij daar tevens bij aan dat deze gevolgen niet moeten worden overschat. Een
derde deel van de Raad (voornamelijk kroonleden) tenslotte stelde voor om,
ter ondervanging van een aantal  algemeen erkende problemen die verbonden

zijn aan de voorgestelde toeslag en om praktische ervaring met een derge-
lijke toeslag op te doen, de projektmatige arbeidsplaatsentoeslag op be-
perkte schaal in te voeren, in die zin dat deze toeslag alleen zal gelden
voor bepaalde nader aan te duiden sectoren.
Tot op heden heeft een nadere standpuntbepaling van de regering noch ten
aanzien van een arbeidsplaatsentoeslag in het algemeen, noch ten aanzien
van een projekmatige arbeidsplaatsentoeslag, noch ten aanzien van een op
beperkte schaal  in te voeren projektmatige arbeidsplaatsentoeslag, plaats-
gevonden.

Ten aanzien van de innovatietoeslag kunnen de volgende standpuntbepalingen
worden geschetst :
Op 27 juni 1978 vroeg de regering de Sociaal-Economische Raad om advies

over een innovatietoeslag. Voortbouwend op het gestelde in de sectornota
(4) meende de Raad dat, ondanks het ontbreken van een duidelijk geformu-
leerd regeringstandpunt, de regering in hoofdzaak dacht aan een toeslag op
investeringen in vaste aktiva ten behoeve van research en ontwikkeling. Zo-
wel de meerderheid van de Raad (werknemersvisie) als de minderheid van de
Raad (wergeversvisie) waren van mening dat het ongewenst is om voor het
subsidi6ren van innovatie-aktiviteiten gebruik te maken van meerdere naast
elkaar staande regelingen, te weten een toeslag op materiale investeringen

binnen de WIR en eventuele andere regelingen buiten de WIR. De praktische
uitwerking van deze unanieme mening was echter voor beide delen van de Raad
verschillend. De meerderheid (werknemersvisie) gaf de voorkeur aan 66n re-
geling die zowel een premie kent voor materi6le investeringen als voor an-
dere kosten, die voortvloeien uit research- en ontwikkelingswerk ; deze re-
geling zou buiten de WIR tot stand moeten komen op basis van een wet op de
innovatiebevordering.  De minderheid (werkgeversvisie) stelde zich op het
standpunt dat de subsidioring van innovatie-aktiviteiten in haar totaliteit
zoveel mogelijk onder de WIR dient te worden gebracht. De te hanteren me-
thodiek ten behoeve van dit laatste zou dan dienen te zijn een verruiming

(4)  sectornota, 1979, p. 46 (overigens eerst uitgebracht nd het aanvragen
van een SER-advies over de innovatietoeslag). Naast een mogelijk te
introduceren WIR-innovatietoeslag worden in de sectornota de volgende
steunverleningsmaatregelen ten behoeve van research en ontwikkeling
voorgesteld
-  een loonkostensubsidie, met name gericht op kleine en middelgrote

bedrijven.
-  een subsidie op de personeelskosten van  in Nederland uitbesteed

speur- en ontwikkelingswerk.
-  een subsidie op de verwervingskosten van licenties en octrooien.
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overigens uitsluitend voor de toepassing van de innovatietoeslag, van het
investeringsbegrip in de WIR, door het bedrag van de totale research- en
ontwikkelingskosten gelijk te stellen aan aanschaffings- en voortbreng-
ingskosten van bedrijfsmiddelen (5). Tot op heden heeft een nadere stand-
puntbepaling  van  de  regering  ten  aanzien  van de  innovatietoeslag  niet
plaatsgevonden.

Zoals reeds gesteld,  is de structuurverbeteringstoeslag nog niet verder
uitgewerkt dan enkele orianterende opmerkingen in de sectornota (6). De be-
doeling van een dergelijke structuurverbeteringstoeslag, volgens deze nota,
zal moeten zijn om via stimulering van investeringen de versterking van de
structuur van bedrijfstakken en daarmee indirect de werkgelegenheid te be-
vorderen. Aansluiting zou hiertoe gezocht kunnen worden bij doelstellingen
die in het sectorbeleid een belangrijke plaats innemen, zoals bevordering
van modernisering en overschakeling naar nieuwe technieken en afzetmoge-
lijkheden. Hiertoe heeft de regering globaal de mogelijkheden onderzocht om
bedrijfsmiddelen, die voor sectoren specifiek zijn, als premiegrondslag te
hanteren. Deze methodiek kan namelijk in beginsel een oplossing vormen voor
het probleem van de afbakening van sectoren : door een omschrijving van de
in een betrokken sector exclusief te gebruiken bedrijfsmiddelen, behoeft de
sector als zodanig niet zelf te worden omschreven. De mogelijkheden voor
een dergelijke aanpak zijn in de nota in grote lijnen verkend, waarbij de
volgende varianten in de beschouwing zijn betrokken :
-   een benadering via naar aard specifieke bedrijfsmiddelen ;
-    een benadering via naar bestemming specifieke bedrijfsmiddelen ;
-    een benadering via sectorspecifieke projekten.
Gezien de te verwachten technische probleem en de problematiek rond de
E.E.G.-voorschriften inzake sectorsteun, komt de regering in de sectornota
tot het oordeel dat nader onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkhe-
den van deze toeslag noodzakelijk is.  Tot op heden is dit nader onderzoek
nog niet zo ver gevorderd dat een meer uitgewerkte standpuntbepaling van de
regering en/of een adviesaanvrage terzake aan de SER het licht heeft ge-
zien.
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V

STELLINGEN

VI
Het globale macro-beleid (zonder een marktruimend prijsmechanisme) zal in In Denison's onderzoek staat centraal  de verklaring van de groei van hettheorie minder effectief zijn dan het direct op de problemen toegesneden,

nationaal inkomen uit de toename van de verschillende produktiefactoren.gerichte sectorenbeleid. Anderzijds zal het er ook weer niet zover naast Als Ook de kwaliteitsverbetering van de geproduceerde goederen en dienstenzijn als een foutief specifiek beleid kan zijn.
A.H.J. Kolnaar : "Macht en onmacht van een methode". in : Over macht

toeneming van de factoren arbeid en kapitaal groter, maar de door hem ge-

in de beschouwing wordt betrokken, wordt niet de, door Denison, berekende
en wet in het economisch gebeuren, H.E. Stenfert Kroese B.V., Leiden- toonde residu-factor en met name het element  technologische vooruitgangAntwerpen 1979, p. 215.

daarbinnen. Daarmee neemt de rol van human capital als groei-beinvloedende
factor toe.

II

Een sectorstructuurbeleid is te vergelijken met het beleid van een onderne- VII
mingsleiding ten aanzien van de verschillende bedrijfsonderdelen. Daar dit Indien werkel ijk' prioriteit wordt gegeven aan herstel  van een adequaat  ren-beleid van een ondernemingsleiding berust op de verantwoordelijkheid van                        dementsniveau, dan zou jaarlijks allereerst dienen te worden vastgestelddeze leiding voor de onder haar beheer staande produktiemiddelen, dient een                ·        welk deel van het nationaal inkomen beschikbaar dient te zijn voor het rea-sectorstructuurbeleld eveneens te berusten op een verantwoordelijkheid van

liseren van dit adequaat rendementsniveau. Tussen overheid en vakbewegingde overheid voor de dan onder haar beheer staande produktiemiddelen. Natio- kan dan vervolgens worden onderhandeld over de verdeling van het resterendenalisatie is hiervoor in principe de aangewezen weg.
gedeelte van het nationaal inkomen tussen de collectieve sector en de loon-inkomens van de werknemers.

III

De, onder andere door Stevers beschreven, werking van het politieke systeem
VIII

in een democratische samenleving, maakt een industrieel structuurbeleid ge- Het is niet het niveau van de collectieve lastendruk als zodanig of de ont-baseerd op een economisch verantwoorde keuze tussen concrete sectoren of wikkeling daarvan dat de economische groei  in veel  landen remt, maar deaktiviteiten vrijwel onmogelijk. kennelijk geringe individuele bereidheid om de lasten te dragen van door
een meerderheid wenselijk geachte collectieve voorzieningen.

IV

Groeperingen van economische aktiviteiten, en dus ook sectoren, zijn in een IX

bepaald opzicht vergelijkbaar met menselijke samenlevingen : zij zijn zeer In 1911 formuleerde Robert Michels de zogenaamde ijzeren wet van de oligar-heterogeen en dynamisch. Aan een statistische weergave van deze sectoren en chie : democratie voert tot oligarchie via een ingebouwd welmatigheid. De-economische aktiviteiten kan dus slechts beperkte en tijdgebonden waarde centralisatie van de besluitvorming kan wellicht bijdragen tot het doorbre-
worden toegekend.

ken van deze wetmatigheid.

V                                                                                                                     X
Terecht bestaan in de huidige tijd diepgewortelde morele en filosofische De  motivatie voor niet-wetenschappel ijk medewerkers  orn het schrijven  van
weerstanden tegen een benadering van mensen als zijnde voorwerpen met een een proefschrift niet alleen te starten maar ook te volbrengen, kan metverkoopbare waarde. Ondanks deze weerstanden verdient het aanbeveling orn in recht voer voor psychologen worden genoemd.de jaarverslaggeving van ondernemingen melding te maken van de hoeveelheidhuman capital waarover wordt beschikt.
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