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For The Netherlands and Europe the past decade was
characterized by a substantial growth in prosperity
which resulted for a good part from an increase in
productivity. In the present article it is attempted to
quantify the economic and technical factors which
contributed to this development, such as growth,
economy of scale, lower costs of raw materials and
energy, but also lower earnings on capital investment
and inflation. An analysis of these factors shows that
we have now arrived at a cross-road, one of them
leading to stagflation, which is characterized by a high
rate of unemployment and strong inflation. If we
choose for the alternative road, which can lead to
continuing prosperity and/or welfare, special efforts
will be required to increase productivity. However,
since the growth will level off relatively and economies
of scale will reach a limit, the increase in productivity
will become ever more dependent on personal performance at all levels. Therefore, the professional skill
and necessary mentality will have to further developed, for example through special training and a
creative and realistic co-determination policy. Since
the possibilities of economies of scale are diminishing,
our technological efforts will have to be directed more
and more to process efficiency.
The Dutch authorities will have to create the climate
for the industry to accomplish its task properly, so
that it can successfully meet foreign competition. In
the field of industrial development, the government
will have to develop a highly progressive policy, being
constantly and thoroughly acquainted with developments in our neighbouring countries. To what extent
we shall succeed in overcoming the difficulties to be
expected in the years ahead will depend largely on
the attitude of each employee individually, and, in
particular, on the outcome of a critical self-examination of one’s own added value.

Samenvatting
De weg die Nederland en Europa de laatste tien jaar
hebben afgelegd werd gekenmerkt door een sterk
toenemende welvaart die voor een deel mogelijk werd
gemaakt door een hoge productiviteitsgroei. In dit
artikel is gepoogd de economische en technische
factoren, die hierbij een rol hebben gespeeld, zoals
groei, schaalvergroting, dalende grondstoffen- en
energiekosten, maar ook dalend rendement op geïnvesteerd vermogen en geldontwaarding, te kwantifi
ceren. Uit de analyse van deze factoren blijkt dat wij
op een tweesprong zijn aangekomen. De ene weg leidt
naar stagflatie, gekenmerkt door een hoge werkloosheid en een hoge inflatie. Verkiezen wij de andere weg,
de weg van een vergroting van ons welvaarts- en/of
welzijnspeil, dan zullen wij moeten blijven streven
naar vergroting van de arbeidsproductiviteit. Daar
echter de groei relatief afneemt en de schaalvergrotingen een limiet bereiken, zal de productiviteitsstijging

meer en meer afhankelijk worden van de persoonlijke
prestaties in alle gelederen. De deskundigheid en de
mentaliteit zullen hiervoor moeten worden opgevoerd
door o.a. opleidingen en creatief en realistisch
medezeggenschapsbeleid. Onze technologische kennis
zal zich meer en meer moeten richten op process
efficiency daar mogelijkheden tot capaciteitsvergroting
kleiner worden. De Nederlandse overheid zal het
klimaat moeten scheppen waarin de industrie haar
nieuwe taak naar behoren kan vervullen; een klimaat
waarin de industrie de concurrentie het hoofd kan
bieden door een evenwichtige ontwikkeling van lonen
en productiviteit t.o.v. het buitenland. Voorts zal de
overheid op het gebied van de industriële ontwikkeling
een zeer progressief beleid moet voeren, waarbij zij
zich voortdurend en intensief oriënteert op en aanpast
aan de ontwikkelingen in de ons omringende landen.
Hoe wij de komende jaren doorkomen en hoe wij
daarna verder gaan, zal in grote mate afhangen van
hoe iedereen zich individueel zal instellen en vooral
hoe iedereen zijn eigen efficiency kritisch zal onderzoeken.

1. Voorwoord
Het probleem van de kostenstijgingen en de rendementsdalingen in vele sectoren van de industrie houdt
ook de ingenieur bezig. Hij wordt ermee geconfronteerd door zijn rol bij het voorbereiden en uitvoeren
van investeringsprojecten; bovendien zijn vele inge
nieurs in slechtere tijden betrokken bij personeels
inkrimping in de constructie- en projectensector.
Iedereen voelt wel dat wij aan een grens van de mogelijkheden van kostenstijgingen zijn gekomen: tot nu
toe werden deze op een of andere manier opgevangen,
maar de ruimte daarvoor lijkt nu minimaal te worden.
Waaraan ligt dat? Wat kunnen wij eraan doen? Hoe
staat Nederland ervoor in verhouding tot andere
landen van Europa?
Dit artikel probeert zoveel mogelijk de verschillende
factoren te kwantificeren die een rol spelen in deze
problematiek en te bezien tot wat voor conclusies
dit leidt. Gezien de complexe aard van het probleem
kan men er niet aan ontkomen dat niet alle factoren
behandeld worden, noch dat de behandelende factoren
niet relatief worden gewogen; het is de bedoeling om
een paar uitgezochte hoofdlijnen en de invloed
daarvan op het geheel te bespreken.
Het zal de lezer opvallen dat vrijwel uitsluitend de
economische en technische factoren behandeld worden. Het doel van dit artikel is namelijk zoveel mogelijk te kwantificeren wat de resultaten van ons economische en technisch functioneren zijn. De vraag of een
verbetering hiervan maatschappelijk gewenst is, hoe
de mens zich daarbij ontwikkelt en welke sociale
consequenties daaraan verbonden zijn, wordt hier en
daar maar kort aangetipt; zij vereist een nadere
beschouwing, die minstens even belangrijk is. Er wordt
bijvoorbeeld bewust niet ingegaan op de consequenties
van de verschillende benaderingen in Europa, van een
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nieuwe wetgeving voor de ondernemingsstructuur.
De nadruk zij echter gelegd op het feit dat het technisch-economisch optimaal functioneren in onze
maatschappij een keiharde voorwaarde is voor zowel
welvaart als welzijn.

2. Inleiding
Op grond van waarnemingen van ontwikkelingen – zowel op macro-economische schaal als per specifieke
bedrijfstak – kan worden vastgesteld dat aan het einde
van de ontwikkeling van de laatst 5 à 10 jaar een
nieuwe fase in Europa en speciaal ook in Nederland is
ingeleid. Kenmerken van de eerste fase van de afgelopen 10 jaar waren:
• Sterk stijgend aandeel van lonen en sociale lasten,
dat mede mogelijk werd gemaakt door de volgende
factoren:
• Kostendekking door stijgende omzetten, dus groei;
• Technologische schaalvergroting en efficiëntere
productie, fusies;
• Dalende grondstoffen- en energiekosten, terwijl
voor zover de kostenstijging hierdoor niet werd
opgevangen, dit leidde tot:
• Dalend rendement op geïnvesteerd vermogen;
• Geldontwaarding.
In de fase waarin wij de laatste jaren in versneld
tempo terecht zijn gekomen, gaan alle bovengenoemde
factoren, behalve de eerste, een grensgebied in waar
een omslag van positief naar negatief plaatsvindt. Dit
artikel beoogt de achtergronden van deze faseveran
dering zoveel mogelijk kwantitatief te benaderen;
vervolgens wordt aangetoond dat het opvangen van
deze kritieke ontwikkeling alleen mogelijk is door:
• Een mentaliteitsverandering bij alle leden van de
maatschappij tot een bereidheid om enerzijds afzwakking van de groei te aanvaarden en anderzijds
de persoonlijke productiviteit en discipline aanzienlijk te verbeteren.
• Radicale sanering of sluiting van onrendabele,
arbeidsintensieve bedrijven.
• Verschuiving van arbeidsintensieve industrieën
naar landen met lagere loonkosten.
• Betere fiscale mogelijkheden voor het bedrijfsleven
om met zelffinanciering te groeien.
• Intensieve studies tot verdere technologische
efficientieverbetering en innovatie van processen
en producten, met extra aandacht voor milieu
problematiek.
• Steeds meer nadruk op internationale aanpak van
genoemde problemen.
Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, is
het moeilijk in te zien hoe Europa en Nederland (nog
afgezien van de monetaire situatie) een andere periode
tegemoet kunnen zien dan een van sterke inflatie en
werkloosheid. Met recht kan men zeggen dat mens en
industrie op een tweesprong staan.

3. Nadere uitwerking
3.1 Bruto nationaal product, lonen en sociale lasten
Het is nuttig eerst een beeld te krijgen van de ont
wikkeling van het nationaal product van een aantal
Europese landen en van het belang van de industriële
productie. Dit beeld wordt gekenmerkt door een sterke
groei op alle fronten, waarbij vooral de ontwikkeling
in Nederland van een bijzonder forse groei getuigt (zie
tabellen 1 en 2 verderop in dit artikel).
Wanneer wij nu kijken naar het aandeel van de lonen,
salarissen en sociale lasten in de sterk stijgende
nationale inkomens, blijkt dat dit aandeel regelmatig
groter wordt, vooral in Nederland, Zweden en Duitsland (fig. 1). Voor wat de samenstelling van de netto
toegevoegde waarde van bedrijven in Nederland
betreft, heeft deze ontwikkeling tot gevolg dat lonen,
salarissen en sociale lasten hiervan een groter deel
vormen; dit is vooral ten laste gegaan van de winsten
van de bedrijven en natuurlijk nog sterker ten laste
van het rendement op het geïnvesteerd vermogen, dat
door investeringen steeds groeide (fig. 2). Het is in het
bedrijfsleven gebruikelijk dergelijke grootheden uit te
drukken als percentage van de waarde van de omzet.
Als wij voor dit laatste begrip de productiewaarde van
de bedrijven kiezen, blijkt dat de post lonen, salarissen
en sociale lasten van 19,5% in 1960 (15 – 10 gulden)
tot 25,2% in 1970 (50 – 109 gulden) is gestegen:
de brutowinst daalde in dezelfde periode van 11,4%
(9,4 – 109 gulden) tot 8,1% (16,2 – 109 gulden). Een
en ander betekent dat de financiering van de inves
teringen ook in Nederland een veranderd beeld
vertoont (tabel 3).
De aan deze ontwikkeling ten grondslag liggende
stijgingen van lonen, salarissen en sociale lasten
worden in tabel 4 geïllustreerd. Deze sterke loonstijgingen hebben in Nederland de arbeidsproductiviteitsstijging ver overschreden; in de verwerkende industrie
in Nederland is bijvoorbeeld een gemiddelde loon
stijging in 1963 … 1971 van 11,2% gepaard gegaan
met een productiviteitsverbetering van 6,7% (fig. 3).
Hierbij moet wel bedacht worden dat deze produc
tiviteitsstijging niet voor de hele werkende bevolking
geldt, met name niet voor de overheids- of de dienstensector. Beide percentages zijn sneller gegroeid dan in
de omringende landen, maar de loonkosten per eenheid product zijn in Nederland het sterkst gestegen
(tabel 5).
Om aan te tonen dat deze gemiddelde cijfers nog niet
het beeld geven van concrete functies in concrete
bedrijven, volgen hier twee overzichten van Philips
en Akzo, betreffende een vergelijking van kosten van
eenzelfde functie in verschillende landen in 1970.
De in tabel 6 opgenomen loonkosten geven de contractuele loonkosten per uur weer, waarmee Philips
rekent. De Nederlandse vakman ligt qua loonkosten
in het midden. De Akzo-cijfers (tabel 7) geven de
loonkosten per werkelijk gewerkt uur weer van de
werknemer, werkend in volcontinudienst in een

vergelijkbare functie in een aantal landen. Volgens
deze ervaring is de Nederlandse werknemer bijna even
duur als zijn Amerikaanse collega. Dit komt, behalve
door hoger ziekteverzuim, hoofdzakelijk omdat de
ploegendienst in Nederland aanzienlijk meer kost dan
in veel andere landen; bij de Nederlandse arbeider in
ploegendienst is bijvoorbeeld de ploegentoeslag 17%
van de totale loonkosten (fig. 7), in de VS is dit slechts
8%. Het is ons niet bekend of ook andere industrieën
dezelfde ervaring hebben opgedaan.
Als laatste factoren van de ontwikkeling in de sector
arbeidskosten moeten nog vermeld worden ziekte
verzuim, stakingen en vrije dagen, zoals die zich in
Nederland en omringende landen in de laatste jaren
ontwikkeld hebben. Het ziekteverzuim in Nederland
is toegenomen van 4% in 1950 tot bijna 8% in 1970.
Internationale gegevens over ziekteverzuim zijn er
spaarzaam. Bovendien brengt de aard van het verschijnsel mee dat verschillen ook veroorzaakt kunnen
zijn door afwijkende industriële structuren of door een
betere statistische waarneming. Dat er toch vrij grote
verschillen bestaan, blijkt uit tabel 8.
Onze indruk (ook aan de hand van andere gegevens) is
dat in Nederland het ziekteverzuim hoog ligt, maar het
aantal stakingsdagen is na Duitsland het laagste. Wel
dient nog aangevuld te worden dat in Duitsland sinds
1970 en in Frankrijk sinds 1971 de ziekteverzuim
percentages sterk gestegen zijn na invoering van de
uitkering van 100%. Het is wel interessant te vermelden dat 1% minder arbeidsverlies voor Nederland een
besparing van 500 miljoen gulden betekent, zoals het
VNO-rapport ‘ziekteverzuim’ becijfert.
Resumerend kan uit de bovenstaande gegevens
worden geconcludeerd dat in Europa de loon- en
salariskosten en sociale lasten sterk zijn toegenomen
(sterker dan de productiviteit) en dat in verband
daarmee het aandeel ervan in het bruto nationaal
product is gestegen.
In vele gevallen zijn de kosten en lasten in Nederland
sterker gestegen dan in het buitenland. De vraag is:
waar is de ruimte voor deze stijging vandaan gekomen? Natuurlijk zijn er prijsstijgingen geweest, maar
tabel 10 toont aan welke reële inkomensverbetering
er in de periode 1961 tot 1969 toch is geweest.
De ruimte voor deze ontwikkeling is er tot nu toe
schijnbaar geweest – zij het met pijn en moeite - maar
nog zonder grootscheepse gevolgen met betrekking
tot bedrijfssluitingen en werkloosheid. In de volgende
paragrafen wordt besproken wat er echter op verschillende gebieden intussen toch aan diepgaande struc
turele veranderingen heeft plaatsgevonden; wij blijken
de ruimte gekocht te hebben voor een prijs die ons nu
duur komt te staan.
3.2 Groei
Groei is een van de belangrijke middelen om de
productiviteit te verbeteren en daardoor hogere
kosten op te vangen. Bovendien kan deze groei behalve
autonoom ook door fusies worden bereikt. Wij zijn
gewend geraakt aan groei en tabellen 1 en 2 zijn er

indrukwekkende voorbeelden van, met name voor wat
betreft de industriële ontwikkeling van Nederland. Fig.
5 – overigens een volslagen open deur – is toch vaak
nodig om aan te tonen wat het gevolg is van een
afnemende groei.
Afgezien van het feit dat in Europa nu reeds in verschillende sectoren een afvlakking van de groeicurve
is waar te nemen – hetgeen directe consequenties heeft
voor de mogelijkheid tot groei van het reële inkomen
– is het afvlakken van groei een absoluut zeker te
voorspellen fenomeen. Nogmaals een overduidelijke
figuur die aantoont wat er gebeurt, wanneer men
aanneemt dat een groei van bijv. 10 % per jaar wordt
aangenomen (fig. 6): dit is per definitie een exponen
tiële curve, die onmogelijk zo kan blijven lopen. Het
percentage stijging zal na verloop van tijd onherroe
pelijk lager worden; hierop moet en kan men zich
kwantitatief en kwalitatief voorbereiden. Wanneer
men aan de afneming van de groei in één bepaald del
van de wereld wil ontkomen, moet men per bedrijfstak
en/of bedrijf op tijd naar nieuwe groeimogelijkheden
zoeken. Dit zal dan echter altijd ten koste van andere
deelnemers in het economische proces van dat deel
van de wereld gaan, behalve wanneer men naar andere
gebieden gaat.
De kans bestaat dat wij in een nieuwe fase zullen
komen, waar groei van de welvaart in het algemeen
en voor het individu niet meer zo gewenst is en wordt.
Dit zal onmogelijk een keer moeten gebeuren; de
maatschappelijke en industriële consequenties daarvan
worden op het ogenblik nauwelijks beseft. Parallel met
de economische en technologische ontwikkelingen zal
daarom ook een intensivering van het zelfbewustzijn
moeten worden bevorderd ten einde dit soort fundamentele mentaliteitsveranderingen te kunnen voorbereiden. Daar zal echter nog veel tijd voor nodig zijn.
Eén ding lijkt zeker: in vele sectoren zal de groei van
de afzet afnemen en dit betekent ook het afnemen van
de groei van het inkomen. Veel tijd om dat te beseffen is
er niet meer.
3.3. Technologische schaalvergroting
Met name in de zware chemie – zowel de petroche
mische als de anorganische sector – maar ook bij
andere industrieën heeft men de afgelopen 10 jaar een
revolutionaire schaalvergroting kunnen waarnemen.
Deze was onder andere noodzakelijk om de relatief
stijgende loonkosten op te vangen, zoals die bijv.
blijken uit tabel 11.
Dit is dus extra ruimte die moet worden geschapen
boven de ruimte die door groei als zodanig wordt
mogelijk gemaakt, zodat een aantal kosten nog minder
dan proportioneel afnemen dan alleen door groei al
zou gebeuren. Hierdoor wordt óf het handhaven van
rendement mogelijk óf het bereiken van lagere prijzen,
waarvan de verwerkende industrie weer gebruik kan
maken. Bovendien kunnen door schaalvergroting de
sterk stijgende bouwkosten worden opgevangen;
voorbeelden van schaalvergroting zijn de minimum
grootten voor nieuwe fabrieken (tabel 12).
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Toelichting: Onder loonkosten zijn begrepen bruto loon,
ploegentoeslag, extra uitkeringen (als vakantietoeslag
en gratificaties) en de sociale lasten en pensioenpremie
die voor rekening van de werkgever komen. Bij de
berekening van de loonkosten per effectief gewerkt
uur zijn zowel de loonkosten als de gewerkte uren per
jaar bepaald. Verzuimde dagen als gevolg van ziekte,
vakanties e.d. zijn op het aantal werkdagen per jaar in
mindering gebracht.
Bron: Akzo.
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Toelichting: De gegevens zijn
ontleend aan de jaarverslagen
van de betrokken bedrijven.
Hoewel deze kengetallen
volgens dezelfde definitie zijn
berekend, konden verschillen
in waarderingsgrondslagen niet
worden geëlimineerd.
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Dat bij deze grote eenheden een grensgebied wordt
genaderd heeft verschillende economische en technische oorzaken.
Allereerst is er een grens aan het technisch uitvoeren
van grotere eenheden met betrekking tot:
• besturing en controle;
• t ransport en fabricage van te grote onderdelen voor
de constructie;
• materiaalproblemen.
Verder zijn er grenzen met betrekking tot:
•m
 arktgrootte binnen bereik, zonder te hoge transportkosten;
• milieuverontreiniging;
•z
 eer grote en dure tailor-made reserveonderdelen,
wegens het risico van tijdelijk te lange productiestop;
•h
 et steeds moeilijker te verzekeren materiaal- en
bedrijfsschaderisico.
Dan is er nog het probleem van de financiering, want
niet veel bedrijven hebben:
•c
 ash flow of leenvermogen tot het investeren van
100.000.000 à 500.000.000 gulden per eenheid;
•d
 e omvang om het risico van ondercapaciteitver
liezen of tijdelijke stilzetting op te vangen: dit kan
100.000 à 500.000 of meer guldens per dag kosten.
Voor alle genoemde producten geldt momenteel een
accumulatie van deze factoren. Nu kan tegengeworpen
worden dat er altijd weer een doorbraak geweest is
naar weer grotere eenheden, maar ook hier geldt weer
dat exponentiële groei niet kan doorgaan. Het is een
feit dat wij voor alle factoren een grensgebied ingaan;
de consequentie hiervan is zeer goed geïllustreerd in
fig. 7, geldend voor vele producten van de zware
chemische industrie. Deze tendens, die samenhangt
met de stijgende bouwkosten, geldt ook voor andere
producties; de bouwkostenstijging blijkt uit fig. 8. In
de toekomst komen daar nog extra investeringskosten
voor de milieuhygiëne bij. Het zal duidelijk zijn dat de
onontkoombare consequentie van bovenstaande is, dat
in de komende jaren niet alleen geen ruimte meer uit
de technologische schaalvergroting beschikbaar is,
maar dat zelfs de prijzen zullen moeten stijgen: fig. 9
toont aan dat als gevolg van slechts matig stijgende
kosten vrij grote prijsstijgingen nodig zullen zijn om
de rentabiliteit te handhaven als verdere schaalver
groting niet mogelijk is.
Dit gaat alleen niet op wanneer de grondstoffenprijzen
dalen, maar deze zijn veelal afhankelijk van dezelfde
factoren. Hier is dus sprake van een vicieuze cirkel,
die samenhangt met het feit dat de chemische industrie de grootste klant van de chemische industrie is.
De behandeling van deze paragraaf is wat eenzijdig
gericht op deze industrie, hetgeen samenhangt met
de achtergrond van de auteur. Desalniettemin is het
een ontwikkeling in een belangrijke bedrijfstak van
de Europese en ook de Nederlandse economie.
Een voorbeeld van aflopende kostendaling bij schaalvergroting is echter ook in een geheel andere sector
te vinden, nl. het ruwe olietransport (fig. 10).

3.4. Grondstoffenkosten
Deze factor in de economie hangt natuurlijk - zoals al
eerder is vermeld – ook ten dele samen met de voorgaande factor; hij heeft veelal ruimte geboden voor
vergroting van de loonfactor, of althans door een
schijnbaar constant blijven (ondanks inflatie) niet tot
een prijsstijging geleid. Naast de onder 3.3. genoemde
factoren, die dit effect zullen doen omkeren, hebben
wij ook te maken met stijgende oliekosten die een grote
invloed op de kostprijs van de energie en de petrochemie hebben (fig. 11).
Tot nu toe heeft het plafond in de aardgasprijs in
Nederland voor wat dit laatste betreft nog enige
verlichting geboden, maar de uitspraken van het
Ministerie van Economische Zaken doen vermoeden
dat dit niet meer van lange duur zal zijn. T.a.v. fig. 11
moet wel bedacht worden dat de index is gebaseerd op
werkelijke prijzen, hetgeen – in verband met de inflatie
– in feite lagere prijzen betekent.
3.5. Rentabiliteit van de industrie
De onder 3.1 genoemde ontwikkelingen van kosten en
lasten, alsmede het aandeel daarvan in het nationale
product, hebben niet kunnen plaatsvinden zonder
invloed op de rentabiliteit en financieringsstructuur
van het bedrijfsleven in Europa en in Nederland. De
uiterlijke verschijnselen ervan zijn in tabel 13 en de
figuren 12 en 13 weergegeven.
Wanneer de rendementen op geïnvesteerd vermogen
voor belasting in de buurt van de rente op leenkapitaal
komen is de gevarenzone betreden, waarbij dan nog
bedacht moet worden dat het rendement op langlopende staatsleningen een goede indicatie is van het algemeen renteniveau, maar dat de rente voor leningen
voor het bedrijfsleven vaak hoger ligt. Normaal moet
men voor rendement op het geïnvesteerd vermogen
streven naar 8% na belastingen, terwijl vele indus
trieën nu op ca. 4% zitten (tabel 14). Voor een gezonde
continuïteit moet bovendien de totaal te betalen
rentelast minstens gedekt worden door 5x de winst
voor belasting en rente. Over het algemeen gaat dit
samen met een financieringsstructuur met een eigen/
vreemd vermogen – verhouding van minstens 1 op 1.
Bovendien is het gewenst, dat men het dividend ruim
uit de winst kan betalen.
De genoemde streefgetallen worden in zeer vele
industrietakken in Europa bij lange na niet meer
gehaald. Dientengevolge begint men met kostenbe
sparingen en personeelsreducties om het rendement
te verbeteren en met investeringsbeperkingen en
bedrijfssluitingen om de eigen/vreemd vermogen–
verhouding te saneren. De investeringen kunnen niet
meer gefinancierd worden uit de cash flow (na dividend) en de leencapaciteit is gedaald. Tabel 15 toont
aan hoe de nieuwe investeringen op de cash flow
van de bedrijven zijn uitgelopen, terwijl hier nog
geen rekening is gehouden met dividendbetaling.
Het is interessant en benauwend, uit tabel 16 af te
lezen dat – macro-economisch – voor Nederland de

investeringen in de afgelopen 5 jaar door kapitaal
import worden aangevuld, dit in tegenstelling tot de
daaraan voorafgaande 5 jaar. Ook is opvallend dat
daarnaast de mindere relatieve eigen financiering door
de bedrijven wordt gecompenseerd via pensioenfondsen, die worden gefinancierd door hogere sociale lasten
bij de bedrijven! Het is duidelijk dat er op het gebied
van rendement en financiering ook een grensvlakoverschrijding plaatsvindt in Europa: het alom in Europa
afnemende investeringsniveau en het personeels
reductieproces dragen natuurlijk ook sterk bij tot het
afnemen van de onder 3.1. genoemde groei van het
nationaal product. Er zal moeten worden gezocht naar
maatregelen om dit proces niet te ver te laten doorschieten.

De deskundigheid en de mentaliteit hiervoor moeten
behoorlijk worden opgevoerd, hetgeen o.a. door opleidingen en creatief en realistisch medezeggenschaps
beleid kan worden bevorderd. Parallel hieraan wordt
daardoor tevens de persoonlijkheidsontwikkeling
mogelijk gemaakt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat
de welvaartsruimte én de persoonlijkheidsontwik
keling ook door de mens gewenst wordt en dat hij
voorlopig op groeiende welvaart rekent!
De concurrentiepositie van Nederland komt steeds
meer in gevaar naarmate de lonen en salarissen de
productiviteitsstijging meer overtreffen dan in andere
landen het geval is. Arbeidsintensieve industrieën,
waar de toegevoegde waarde per werknemer laag is,
zullen moeten verdwijnen en/of worden overgeplaatst
naar andere landen, waar dit mogelijk en gewenst is.

3.6. Geldontwaarding en werkloosheid
Aangezien de som van de procenten van het bruto
nationaal product 100% moet zijn, zullen binnen
deze 100% veranderingen moeten kunnen worden
opgevangen en afgewenteld, zodat te hoge eisen uit
de ene tot mindere mogelijkheden in een andere hoek
leiden. Indien in alle sectoren overspanning ontstaat,
leidt dit tot geldontwaarding en uiteindelijk tot werkloosheid. Een indruk van de geldontwaarding geeft
fig. 14; van werkloosheid is Europa nog redelijk verschoond gebleven.
In Zweden beginnen de cijfers echter op te lopen tot
de hoogste na de oorlog (150.000); men verwacht daar
voor 1972 een nog ernstiger ontwikkeling. In Engeland
is de situatie ernstig (1.000.000 werklozen); ook in
andere landen van Europa kunnen de werkloosheidscijfers gaan oplopen in verband met de overspan
ningen binnen het nationaal product en verslechtering
van de betalingsbalans.

4. Consequenties en conclusies
Uit de voorgaande gegevens blijkt, welke aspecten
moeten worden overwogen bij het beleid voor de
toekomst. Hierbij moet ook gebruik worden gemaakt
van de ervaringen in de VS en Zweden, die alweer
een fase verder zijn, zoals uit verschillende cijfers is
gebleken. Op grond hiervan kan het volgende programma worden opgesteld, waarbij als uitgangspunt wordt
genomen dat men de sluitposten inflatie en werkloosheid zo klein mogelijk wil houden.
a. De arbeidsproductiviteit is de laatste 10 jaren
gestegen ten gevolge van de industriële groei, de
technologische ontwikkeling en de daarmee samenhangende diepte-investeringen. Enerzijds zal ook op
deze weg verder worden gegaan, maar aangezien de
groei zal afnemen en de technologische schaalver
groting in een omkeerfase verkeert, zal anderzijds de
productiviteitsstijging nu meer en meer afhankelijk
worden van de persoonlijke prestatie. De ruimte zal
minder door de omgeving en kapitaalsinvesteringen
worden gecreëerd, maar veeleer door een efficiënt
gebruik van middelen en mensen die dit zelf moeten
inzien en willen.

b. De technologische ontwikkeling moet krachtig
worden ontwikkeld in de richting van verdere process
efficiency en technologische vernieuwingen. Omdat
louter en alleen de grootte niet veel ruimte biedt zal
zij steeds meer afhankelijk worden van verfijning en
vernuft.
Daarnaast zal de milieubescherming en de daarmee
samenhangende regeneratie van grondstoffen bijdragen tot het economisch gebruik van de basisgrondstoffen en tot een beperking van alléén maar de uitbreiding van bestaande processen.
Coördinatie van capaciteitsplanning en fysieke verbindingen tussen bedrijven zijn in toenemende mate
noodzakelijk in verband met de grote financiële risico’s
van grote eenheden. De overheid moet bevorderen dat
deze maatregelen in Europa tot stand kunnen komen.
Nederland moet optimaal gebruik maken van de
schaalvergrotingsmogelijkheden en zijn industrie
beleid daarop richten door gebruik te maken van de
strategische kracht van zijn grondstoffen en zijn
ligging aan Rijn en Noordzee.
c. De rentabiliteit en financiële structuur van de
industrie moet op een gezond niveau liggen voor een
evenwichtige economische ontwikkeling van de maatschappij, aangenomen dat de ondernemingsgewijze
productie de basis van deze maatschappij is. Een
voorwaarde hiertoe is de mogelijkheid tot een evenwichtige zelffinanciering, dividenduitkering en
inkomensverdeling. De fiscale mogelijkheden om dit
evenwicht te bereiken zijn momenteel onvoldoende;
de overheid moet hier – zoals dat ook in Frankrijk en
Zweden het geval is – veel meer mogelijkheden bieden
voor wat afschrijvingen en reservevorming betreft.
In deze twee landen wordt bijv. afschrijving in 5 jaar
toegestaan, alsmede vergaande mogelijkheden tot het
vormen van fiscaal vrije reserves.
Verder zal de overheid er op moeten toezien dat de
exportkredietverzekeringsregelingen niet slechter
zijn dan die van de andere landen om de exportmogelijkheden optimaal te benutten. Voorts zal zij op het
gebied van de industriële ontwikkeling van Nederland
een zeer progressief beleid moeten voeren voor wat
betreft de:
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• infrastructuur (havens, pijpleidingen, enz.);
• elektriciteitsprijspolitiek;
• subsidieregeling investeringen (premies en rente
subsidie);
• milieuvoorschriften.
Daarbij zal zij zich voortdurend en intensief moeten
oriënteren op en aanpassen aan de voorwaarden op
dit gebied in de omringende landen, aangezien anders
belangrijke industriële ontwikkelingen ons land
voorbij gaan die nodig zijn in verband met de arbeids
productiviteit en de schaalvergroting. In het bijzonder
valt hierbij te denken aan het noorden van Nederland
in relatie tot het daaraan grenzende noorden van
Duitsland, waar in Emden, Wilhelmshaven, Stade,
Brunsbüttelkoog en Hamburg geografisch vergelijk
bare vestigingsmogelijkheden zijn. Ter illustratie geeft
tabel 17 een paar belangrijke verschillen met onze
buurlanden Duitsland en België, zoals die in 1971
gelden.
d. De grondstoffenvoorziening zal voortdurend
moeten worden bekeken op optimaal gebruik. Voor
Nederland betekent dit het actief exploiteren van zijn
eigen grondstoffen en een import- en accijnspolitiek,
die zorg draagt voor een concurrerende positie t.o.v.
het buitenland.

5. Slot
De conjunctuur is momenteel ongunstig in Europa;
hoe wij de komende jaren doorkomen en hoe wij
daarna verder gaan hangt in sterke mate af van het
beleid van overheid, werknemersorganisaties en
bedrijfsleven. Vooral echter zal iedereen zich indivi
dueel nieuw moeten instellen en vooral de eigen
efficiency kritisch moeten onderzoeken.
Voor Europa en voor Nederland zijn er nog vele mogelijkheden om tot een evenwichtige ontwikkeling te
komen; daarvoor is echter een goed inzicht in deze
mogelijkheden en haar beperkingen noodzakelijk.
Hiertoe moet men naast de feeling ook kennis van feiten
en cijfers bezitten: dit geldt ook voor de organisatie én
voor het individu. Hopelijk zal het dan gelukken, het
beleid integraal en in goed overleg te ontwikkelen.

