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HOOFDSTUK 1. VOORWAARDEN TOT EN GEVOLGEN VAN TECHNISCHE INNOVATIE
De bedoeling van dit rapport is een schets te geven van de
voorwaarden voor en de economische gevolgen van technische
innovatie. Aanvankelijk hadden we voornamelijk gedacht aan een
onderzoek naar de invloed van technische innovatie op de
werkgelegenheid, maar dit verband is zo complex, dat zoln
onderzoek een te ambitieuze opgave bleek.
We hebben ons onderzoeK gericht op de voornaamste industrielanden
te weten: de Verenigde Staten, Japan, West-Duitsland, Frankrijk
en Engeland, om Nederland daarmee te kunnen vergelijken. Tevens
zijn' zoveel als mogelijk in de vergelijking Zweden en Zwitserland
betrokken. Zij zijn opgenomen,omdat ze evenals Nederland
internationaal een vooraanstaande plaats innemen als
industrieland en als Europese landen het best met Nederland
vergelijkbaar zijn.
'
De aanleiding tot dit onderzoek was in 1979 de steeds toenemende
roep om technische innovatie, die nodig zou zijn om ons land een
nieuw "industrieel elan" te geven en vooral ook om de groelende
werkloosheid tegen te gaan. Deze roep om innovatie leek ons wat
primitief. De industrie heeft, zeker sinds het begin van deze
eeuw, nimmer anders gedaan en er waren absoluut geen tekenen van
achteruitgang van R&D-inspanningen in Nederland! Bovendien leek
o.i. het verband met de werkgelegenheid vaak al te simper gelegd.
Het was niet onze bedoeling ons steentje bij te dragen aan deze
opkomende mode, maar veeleer te pogen dit vraagstuk tot zijn
re@le proporties terug te brengen.
Bij de bestudering van de literatuur over dit onderwerp bleek
ons, hoe betrekkelijk weinig er op dit terrein onderzocht is. Pas
sinds de jaren zestig wordt de techn010gie expliciet in
economische theorieln betrokken.
Innovatie is een terrein, dat multidisciplinair is. Op dit gebied
hebben de National Science Board in de VSA en de Science Policy
Research Unit van de Unlversiteit van Sussex in Engeland
bijzonder veel werk verzet, zodat er nu allerlel studleresultaten
zijn, gebaseerd op empirisch onderzoek. Ook is er veel onderzoek
door deze Unit verricht naar overheidsbeleid ter zake (soms samen
met de groep Beleidsstudies van TNO). Hierdoor is behoefte
ontstaan aan allerlei indicatoren, niet aIleen van
H&D-inspanningen, maar eveneens van de "output" van R&D, zowel
technische als economische.
De National Science Board heeft veel onderzoek gedaan naar
R&D-input- en output-indicatoren. De resultaten daarvan worden
sinds 1972 gepub1iceerd in de tweejaarlijkse Science Indicators.
Een belangrijke stimulans is de laatste jaren in deze tevens
uitgegaan van de OECD. Zij belegde in september 1980 een
conferentie over "output-indicatoren". Hier is met 58, vaak
uitvoerige, papers uit alle delen van de wereld vee1 materiaal
over dit onderzoek samengebracht; Tevens bleek op deze
conferentie hoe groot het onderzoeksveld is en hoe weinig er nog
geco~rdineerd is. Er is in ieder geval nu een zekere hoevee1heid
basismateriaa1 voor nader onderzoek over de relatie tussen

R&D-input, innovatie en economische effecten ervan. Ben theorie
hierover oritbreekt echter nog vrijwel geheel. Br moet nog veel
werk verzet worden om tot resultaten te komen, die vergelijkbaar
zijn en toegepast kunnen worden.
In Nederland heeft de zgn. Innovatienota, aangeboden aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1979-1980, door
minister A. van Trier, veel informatie over de stand van zaken in
Nederland verschaft.
We hebben ons in dit onderzoek gericht op de R&D-inspanning
(hoofdstuk 2), de resultaten daarvan (hbofdstuk3) en deze beide
met elkaar vergeleken (hoofdstuk 4).
In het laatste hoofdstuk (5) schenken we speciaal aandacht aan de
economische effecten van R&D en de werkgelegenheid, zonderdat we
de pretentie hebben causale verbanden tussen R&D, innovatie en
werkgelegenheid te kunnen geven.

.-

Weleggen de nadruk op technische innovatie, (hoewel dit formeel
maar ~~n van de R&D-outputindicatoren is) omdat dat het scharnier
is waar de geavanceerde.economie om draait. Onder technische
innovatieverstaan wij de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde
produkten en technische processen. Procesontwikkeling is nodig om
de nieuw~ produkten zodanig te produceren, dat ze als
massa-artikelen voor brede lagen betaalbaar worden. Technische
innovatie is de motor tot economische welvaart. Bewust hebben we
de positieve of negatieve neveneffecten ervan buiten beschouwing
·gelaten.
Men bedenke, dat de R&D-inspanning weliswaar een belangrijke
indicator is, maar dat ook zonder R&D innovaties mogelijk zijn •
. Ook de fasen na R&D - zoal~ mechanisering,
fabricage-voorbereiding, marktvoorbereiding, kwaliteitszorg en
. produktservice - zijn van groot belang voor de doorvoerinq van de
innovatie (zie lit. Organisatie rond de produktinnovatie, Kluwer,
1982). Uite~aard is vooral desociale, economische en
infrastructuur van de samenleving hier van doorslaggevende
betekenis. Men denke aan bijvoorbeeld de andere economische orde
en de and.ere cultuur in Japan en de VSA dan die in Europese
landen.
Sinds 1965 is de werkgelegenheid in Nederland in de
nijverheidssector geleidelijk teruggelopen van zoln l~400.000
personen naar zo'n 900.000 eind 1982. Met de beste innovaties ter
wereld komen wij in decennia niet meer op het oude pell, hoeveel
nieuw' industri@el elan we ook mogen tentoonspreiden.

..

HOOFDSTUK 2. DE R&D-INS PANNING INTERNATIONAAL VERGELEKEN
2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de R&D-inspanning look weI de "R&D-input"
genoemd) vande in hoofdstuk 1 vermelde industrielanden
vergeleken met die van Nederland. Deze inspanning is, zeker bij
de huidige stand en ontwikkeling van de techniek, een zeer
belangrijke factor voor het ontstaan en het succes van innovaties
(als output). Weliswaar komen ook innovaties tot stand door
individuele uitvinders, maar deze zijn zonder R&D van gering
belang, al geeft de uitvinding zelf soms de eerste stoot tot
belangrijke innovaties. Van belang voor het succes van innovaties
zijn tevens de fa sen van fabricage- en markt-voorbereiding, die
op R&D volgen en de kleinere verbeteringen In proces en produkt
tijdens het produktieproces.
De R&D-uitgaven en de omvang van het R&D-personeel vormen een
goede maatstaf voor de R&D-inspanning (kortweg
R&D-inputindicatoren genoemd). Definities en meting hiervan
bestaan reeds lang en zijn in de industrielanden de laatste
twintig jaar sterk verbeterd en geharmoniseerd. Het werk van de
National Science Board in de VSA is hierbij een belangrijke
stimulans geweest. Daarnaast verzet de OECD* veelwerk voor de
vergelijking van en de harmonisering tussen de leden. De OECD
geeft bijvoorbeeld een handleiding uit met definities, publiceert
landenstudies en maakt ook vergelijkingen tussen landen inzake de
R&D van ondernemingen en de wijze van financiering van R&D. V~~r
literatuur verwijzen we naar de bijlage.
Bij de meting van de R&D-inspanning worden drie hoofdsectoren
onderscheiden. te weten:
1. onderneminien (Engels "ind.ustry"), gesplitst naar die in:
- de primalre sector (landbouw en visserij);
- de secundaire sector (de industrie of "manufacturing",
waarbij de delfstoffenwinning, de openbare nutsbedrijven en
de bouwnijverheid meestal apart worden genoemd); en
- de tertiaire sector (de zake1ijke dienstverlening).
Wat R&D betreft is de industrie (manufacturing) verreweg het
belangrijkst.
2. speurwerkinstellingen, in Nederland voor 90% (semi)overheid
zoa 1 s 'l'NO.
•
3. hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen) •
Tot de k&D-uitgaven van een sector rekent men de uitgaven voor
R&D gedaan in eigen instelling of bedrijf.
Ben heel andere indeling is de,splitsing naar de bron van
financiering. Vooral subsidies van de overheid aan ondernemingen
zijn dan van belang (zie paragraaf 2.6.).
V~~r de overheidsfinanciering worden ook verdelingen gemaakt naar
doelstelling, zoals defensie, ruimtevaart, milieu, energie,
industri@le ontwikke1ing en algemene bevordering van kennis. Dit
onderscheid doorkruist weer dat naar "performance" en dat naar
*OECD: Org. for Economic Cooperation and Development, in·Parijs.

financiering ,-funding"). Daarnaast treffen wij een indeling aan
van de R&D-uitgaven naar bedrijfstakken.
Wij bezien in dit hoofdstuk eerst de totale R&D-uitgaven van
verschillende landen en de splitsing daarvan naar de d~ie
hoofdsectoren. Daarna gaan we nader in op de R&D-uitgaven van
ondernemingen. Vervolgens gaan we in op de omvang van het
R&D-personeel (totaal en van ondernemingen) en tenslotte op de
financiering van R&D.
Voor een samenvatting van de gevonden resuitaten per
R&D-indicator en per land verwijzen we naar hoofdstuk 4. Daarin
. worden tevens per land de trends van belangrijke
outputindicatoren weergegeven. Op deze wijze worden de input- en
outputindicatoren ·aan elkaar gerelateerd en conclusies getrokken.
2.2. R&D-uitgaven in enkele landen
Alvorens een overzicht te geven van de belangrijkste cijfers van
de R&D-uitgaven in enkele landen, dient eeninieidende opmerking
te worden gemaakt.
In het Kader van dit onderzoek zijn alleen die R&D-uitgaven van
belang, die betrekking hebben op de S-wetenschappen. In de
hoofdsektor ondernemingen worden aIleen R&D-uitgaven verricht op
het gebied van de B-wetenschappen. De cijfers van de twee andere
hoofdsektoren hebben echter betrekking op zowel S- ais
A-wetenschappen. Dit geldt eveneens voor de totale uitgaven aan
R&D.
In het vervolg zullen wij, mits anders staat aangegeven, met
R&D-uitqaven de uitgaven bedoelen gedaan op het gebied van de Aen B-wetenschappen. Dlt gebeurt omdat het een internationaal
gebruik is om deze uitgaven te combine~en (hetzelfde geldt voor
het R&D-personeel). Het aandeel van de A-wetenschappen is in het
totaal aan R&D-uitgaven gering (3% - 10%, hetgeen varieert van
land tot land). Aangezien dit vrij constant en gering is, geeft
hettotaal een goed beeld van de B-wetenschappelijke R&D-uitgaven
van de landen.
Uit cijfers omtrent de R&D-uitgavenin de OECD-landen (gegevens
uit de OECD databank per 30-9-1981 en uit Nat. Accounts of OECD
countries 1962-1979, Parijs 1981) kan men het volgende algemene
beeld afle iden.
In West-Duitsland, Japan en Zweden zijn de totale R&D-uitgaven
gemeten naar het SSp* in de loop der jaren sterk toegenomen (zie
figuur 2.1.). Frankijk en Engeland hebben een duidelijke terugval
in dit percentage gekend. De meestrecente cijfers geven echter
een stabilisatie in Frankrijk en zelfs een lichte verbetering in
Engeland te zien. Zwitserland is een land, waar het percentage
van het BSP dat aan R&D wordt uitgegeven zeer hoog is. Men is er
daar in geslaagd om dat percentage redelijk constant te houden.
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat het handhaven van een hoog
niveau op zichzelf al een probleem is, laat staan om het te
verhogen. De VSA vormen een aparte categorie. Na een periode
kBBP: Bruto Binnenlands Produkt.

(1964-1974) van groteteruggang in het percentage, is het tij
daarna gekeerd en kan men weereen stijgendelijnwaarnemen (zie
figuur 2.1.). De schattingen van de VSA-overheid voor het
percentage in de toekomstlaten eveneens een stijgende lijn zien.

·.

Wanneer men deze gegevens vergelijkt met de cijfers uit tabel 2.1
van Nederland, moet_men constateren, dat er in Nederland sprake
is van een ,geleideli jke ze'er geringe teruggang in het percentage
van het BBP, dat men aan R&Dspendeert. Of dit in de toekomst zo
zal b1ijven, of dat er een stabilisatiec.q. stijgende tendens
waar te nemen zal.zijn, is niet duidelijk.

'.

Men moet'enige voorzichtigheid betracht~n bij hetgebruik van de
berekende percentages. Een stijqing kan namelijk veroorzaakt
worden doordat de R&D relatief meer stijgt of minderdaalt dan
het BBP. Bij een daling van het BBP kan een stijgingvan het
percentage betekenen, dat de R&D-uitgaven gelijkzijn gebleven of
minder zijn gedaald dan het BSP. lets dergelijks heeft zich
waarschijnlijk de laatste jaren ~oorgedaan in de sector
ondernemingen bij het R&D-personee! als percentage ~an aIle
arbeidskrachten. Sijeen econamische teruggang zoals de laatste
jaren, zullenbedrijven eerder gewone werknemers afstaten dan
H&D,-personeel. Ook het omgekeerde kanzich voordoen. Het
,_
percentage·daalt d~n omd~t de R&O-uitgaven minder st1jgen of meer
dalen danhet BBP.
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Figuur 2 •. 1. Totale R&D-uitgaven als percentage van het Bruto Binnenlands
Produkt
.
(Bron: OECD. Science and Technology Indicators Unit, databank 30-9-1981,
SPR/81-21 Annex 2)
.
Uiteraard 15 er ook verband in die zin tussen R&D-uitgaven enhet
BBP, dat·een stijging van de R&D-uitgaven op den duur wellicht
tot een groter BSP leidt. Ook kan een stijging van het BBP
omgekeerd de ·midde1en verschaffen om meer aan R&D te doen. Maar
dez~ verbandenzijn zeer complex en hebben slechts betrekking op
zeer lange termijn, zodat wa dit vraagstuk laten ru~ten. In
hoofdstuk 5 komen we terug op de economische effecten ervan.
Ook kanwellicht·op lange termijn het percentage veranderen door
de groei van de kwartaire sector, waarin weinig R&D wordt gedaan.
2.3. Splitsing

~

hoofdsectoren

Het v60rafgaande geeft een te algemeen beeld van de situatie,
omdat we daar aIleen de totale uitgaven aan R&D alspercentage
vanhet BBPhebben bekeken. Voor innovatie, produktiviteit,
werkgelegenheid etc. zijn nl. vooral de R&D-uitgaven van belang,
die door hetbedrijfsleven worden gedaan. Hier wordt het grootste
deel van gerichte R&D verricht. Ook passen de ondernemingen het
grootstedeel van de vooral fundamenteleresearch toe, die bij de
overheid en het hoger onderwijs wordt verricht. Tevens valt te
verwachten, dat het nuttig effect van R&D in de onderneming .
groter zal zijn dan binnen d. overheid en het hoger onderwijs.

~

•

'rabel 2.1. Uitgaven R&D (B-wet) in Nederland, verrichtmet eigen
personee1 (in mIn. gulden) •

..
"

1967

1971

1973

1975

1977 1 ) 1979

1980

81.846 130.040 169.410 209.080 275.340 314.140 332.340
BNP
-4.052 .4.687
2.620
3.109
5.354
5.724
tota1e R en D 1.775
1,70
1,70
1,72
2,17
1,84
1,94
2;02
% van BNP

,

bedrijven-R&D
van totaa1
% van I:)NP
overheid - R&D
% van totaa1
van SNP

,

1.790
57
1,-06

2.327
57
1,11

2.632
56
0,96

3.000
56
0,95 .

3.227

961
24
0,46

1.126

1. 296

24

0,44

735
24
0,43

0,41

24
. 0,41

1.396
24
0,42

521
20
. 0,40

584
19
0,35

764
19
0,37

929
20

1.058
20
0,34

1. 055

1. 525

60
1,29

58

380
21
0,46

onderwij s - R&D 340
19 .
% van totaa1
0,41
% van BNP

1,17
574
22

. 0 ,34

56

0,97

1.101
20
0,33

1) Het I:)NP is in 1980 vanaf 1977 gereviseerd. Dit is daardoor c~.
5% hoger geworden. De R&D is ais percentage daarvan daardoor
ca. 5% lager geworden. Het t6tale R&D-percentage is op de oude
basis in 1977 en 1979 1,79. Dat.van de R&D van bedrijven 1%
(Bron CBS).
Het bedrijfsleven, met name de industrie is, zoals thans weer
algemeen wordt inge~ien, economisch gezien de kurk waarop •
ontwikkelde landen drijven. Een economisch herstel isop delange
duur vooral afhankelijk van de R&D-inspanning en de ~verige-.
innovatie-activiteiten van de ondernemingen. Daaromzulen .we met
name de R&D~uitgaven, gedaan door het bedrijfsleven, nader bezien
om zodoende tot een betere vergelijking te komentussen Nederland
ert andere l a n d e n . ·
.
We hebben daartoe de totale R&D-uitgaven gesplitst in drie delen,
te ~eten: het deel besteed door ondernemingen, door de overheid
en door het hoger onderwijs. Om welke soort overheidsinstituten
het bijv. in Nederland gaat, valt te lezen in de genoemde ..
Innovatienota in bijlage 6.
.
In tab~l 2.2. kan men zien, hoe de totale R&D-uitgaven in de
diverse landen verdeeld zijn over deze drie categorie@nin
percentages. Een grafische uitwerking van deze gegevens voor het
bedrijfsleven geeft figuur 2.2 •. (Voor nadere gegevens willen wij
eveneens verwijzen naar de Inno~atienota, pag. 21U e.v.)
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Tabel 2.2. 'rota Ie R&D-uitgaven in percentage per hoofdsector.

ond.

"

w.

Duitsland
Frankrijk
Engeland
Nederland
Japan

1967
ov. h.o.

(1 )

= 1968

~1

1974
ov. h.o.

64
50

16
32

19
16 (1)

57
54

20
12

21
32

55
59
67

75
87

10

15

69

18
24
26
20
12
15
8

4

8

82

5

(2)

= 1975

59
60

VSA

Zweden
Zwitserland

ond.

(3 )

21
15
10 (2)
23
26
14
23 (2)
12

ond.

1979
ov. h.o,.

65
S9
fi4

17

18

21

11

50

26

57
68

12
14

24
29(3}
15

76

6

= 1978/79

Bron: OECD-databank per 30-9-1981; voor 1979 ook Newsletter nr.
6, p. 4, 1981.
In de categorie die ons het meest interesseett, het
bedrijfsleven, valt het volgende OPe In de meeste landen neeint
het aandee1 van het bedrijfsleven in het totaa1 aan R&D-uitgaven
toe ofb1ijft constant. Uitzondering hierop vormen Nederland en
Zwitserland. 'fussen beide landen is echter een groot verschi!. In
Zwitserland bearoeg het aa~deel van het bedrijfsleven in 1967
87%; dit daalde tot 76% in 1979 (in 1974: 82%). Dit is echternog
steeds.uitzonderlijk hoog. In Nederland daarentegen ~as dit
percentage in 1967 rel_tief al laag. Door de terugval tot 50% in
hetjaar 1979 is Nederland wat betieft het aandeel van het
bedrijfsleven in het totaal van de R&D-uitgavert, in vergelijking
met de bekeken landen, gezakt naar de onderste plaats! Oak
bedenk,e men daarbij nag, dat diE grotendeels'wordt besteed door
slechts vijf grate multinationals in Nederland!
Hoe de R&D-uitgaven van het bedrijfsleven zich verhouden ten
opzichte van het BSP valt te zien in figuur 2.2. Voor Nederland
een daling van 9% van 1964-1979 (in' van het BNP, 6% op oude
,basis en 11% op nieuwe basis sinds ,'77). Na 1965 valt er een
duidelijke teruggang waar te ~emen, terwijl et in andere landen,
zeker de laatste jaren, sprake is van stijging in het percentage!
In Nederland vindt ,dus eenverschuiving, plaats. Terwijl, het
totale ,percentage van het aBP dat aanR&O wordt besteed sterk
daalde na 1975 (zie figuur 2.1. en tabel 2.1.), neemt het aandeel
~an het bedrijfsleven hierin langzaam af en het aandeel van de
sectoren overheid en hager onderwij. toe.
Dit kan een reden zijn tot verontrusting, tenzijmen van mening
is, dat in Nederland meer (vooral' fundamentele) research, die
vooral 'bij overheid en hager onderwijs plaats vindt, :noodzakelijk
is. Oit echter lijkt niet het geval, omdat bij ons ~ooral de
toepassing in de praktijk en de ef'fectiviteit van innovatie
tekort schiet, vooral in bepaalde sectoren.
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Het bovenstaande cijfermateriaal geeft uiteraard niet meer dan
een indicatie van de R&D-activiteiten van de landen. Als men deze
input-indicatie in verband brengt met de resultaten van
R&D-activiteiten (de R&D-output), is het misschien mogeUjk om
nog beter conclusies over de Nederlandse situatie (vergeleken met
die in andere landen) te trekken.
Tot slot van deze paragraaf nog een enkele opmerking over de
H&D-activiteiten van de verschillende sectoren. Wij hebben
gesteld, dat de R&D-activiteiten, gedaan door het bedrijfsleven,
het belangrijkst zijn voor innovatie, werkgelegenheid,
produktiviteit, etc. Hoe groot de invloed van de sectoren
overheid en hoger onderwijs hierop is, is moeilijk te zeggen.
R&D-inspanningen door de overheid bijv. op het gebied van de
ruimtevaart werken ook door in het bedrijfsleven. Dit geldt
eveneens voor die van het hoger onderwijs. In welke mate deze
diffusie echterplaatsvindt is nag niet voldoende onderzocht.
Aangezien de activiteiten van de sectoren van land tot land
verschillen, moge het duidelijk zijn, dat oak op dit punt de
nodige voorzichtigheid bij een vergelijking tussen landen moet
worden betracht.
Wanneer men enkel naar de meest recente gegevens over de totale
R&D-uitgaven van de door ons gekozen laoden kijkt, blijkt dat
Zwitserland, Japan, West-Duitsland en de VSA een hoger percentage
van hun SSP aan R&D besteden dan Nederland. Zweden en Frankrijk
liggen lager wat betreft hun percentages. Over Engeland valt
vanwege de leemten in het cijfermateriaal niet veel te zeggen.
Het beeld wordt voor Nederland nog ongunstiger ,indien men het
verloop van de R&D-uitgaven in de tijd beziet. In Zwitersland,
West-Duitsland, Japan, deVSA en Zweden vertoont het percentage
een stijgende lijn. Nederland daarentegen heeft steeds een
constante daling gekend. De meest recentecijfers ov~r Nederland
duiden op een stabilisatie, maar het is vooralsnog onduidelijk
hoe zich dit zal ontwikkelen in de toekomst.
¥rankrijk vertoont een z~lfde beeld als Nederland, echter met dit
verschil, dat in Frankrijk ondanks een jarenlange teruggang van
het totale percentage de categorie bedrijfsleven zeer constant is
gebleven in zijn R&D-uitgaven.
Al met al ontwikkelingen, die tot nadenken moeten stemmen voor
t>lederland.
2.4. R&D-uitgaven van ondernemingen in diverse .landen
In tabel 2.1. en 2.2. zijn R&D-uitgaven opgenomen, die betrekking
hebben op alle ondernemingen. Deze ondernemingen opereren zowel
in de primaire, secundaire als tertiaire sector. Zij omvatten dus
ook de openbare nutsbedrijven en de bouwbedrijven. Men zou een
poging kunnen ondernemen om gegevens van de industrie
(manufacturing industries) apart te verzamelen. Dit is ondermeer
gedaan in de Innovatienota(1979-1980) van de Nederlandse
regering (zie pag. 237). Deze gegevens geven voor ons doel echter
niet veel meer informatie, daar de industrie ongeveer 91 tot 97%
van aIle R~D-uitgaven van de ondernemingen besteedt. Bovendien

ZlJn internationaal verqelijkbare gegevens moeilijk te
verkrijgen. We hebben ons daaromin het voorafgaande beperkt tot
de R&D-uitgaven van de ondernemingen in percentage van hetSruto
Sinnenlands Prod~kt (SSP). We menen, dat men zoeen redelijk
betrouwbaar beeld krijgt van de trend in e~n land eh van de
vergelijking tussen landen van de R&D-inspanning van de
onderriemingen .en de industrie.
Men kan de R&D-uitgaven ook specificeren naar bedrijfstakken en
afzonderlijke bedrijven(zle bijv. Innovatienota, pag~ 237). Maar
bij cijfers per bedrijfstak zijn ar pr6blemen van afbakening, met
name door diversificatie. Voor een ver<;elijking tussen landen
stuit men daarbij op verschillen insamenstelling van de
bedrijfstakken per land en op de grote diveisiteitbinnen
multinationale ondernemingen.
.
8ij afzonderlijke bedrijven spelen deze problemen een nog grotere
rol, want in ean bedrijfstak heffen ver.chillen elkaar vaak
enigermate OPe Sijindividuele ondernemingen worden de
H&D-uitgaven meestal gerelateerd aan het percentage van de omzet
(bij Philips + 7%). Het iou echter b~ter zijn dit te relateren
f~·
aan de toe<;ev~egde waarde.
Wegens ,het ontbreken van materiaal moeten wijwat· de
bedrijfstakken betreft, volstaan met indexcijfers van
R&D-uitgaven van twee belangrijke bedrijfstakken en·van·het
totaal van aIle bedrijfstakken (inclj;landbouw en zakelijke
diensten)in enkele landen.
. .
'rabel 2.3. R&D-ui tgaven in 1977. ten· opzichte van 19?5 (1975=100).

machines (i ncl. c.omputers)
elektrisch/elektronisch
alle bedrijfstakken

VSA

Japan

111

134
120
III 1 ) 104
ill
108

105
III

.W.Dld.

Fr.
112

Ned •

91 2)149

101 1)
107

Big.

115
98

116

1) incl. computers
2) incl. electrisch/electronisch
Bron: OEeD Science Resources Newsletter nr. 5, 1980.
eijfers van afzonderlijke bed~ijfstakken en· van ander~landen
zijn niet gepubliceerd. Zij zijn weI bij de OEeD aanwezig, maar
hetzij niet voor inflatie gecorrigeerd, hetzij aIleen i~ dollars
(dusni et in eigen val uta) •
..
Uit tabel 2.3. kan men de conclusie trekken, dat Nederland,
tenminste over enkele recente jaren, nlet vooraan lo~pt wat de
H&D-uitgaven in de industrie betreft.
Een vergelijking wereldwijd vanondernemingen in een bepaald~
sectork'an zeer belangwekkend zijn. Maar gegevens hierover zijn
eveneens erg schaars. Bovendien zijn zij niet altijd relev8nt
voor een vergelijking tussen landen, omdat het vaak om grote

bedrijven gaat met multinationale activiteiten. Wij kunnen
s1echts ~~n voorbeeld geven uit een be1angrijke en zeer
internationa1e sectorj nl. electrische en electtonische.
bedrijven.
utt een intern rapport van Philips (Ontwikkelingscoerdinatie
Bureau) biijkt, dat de R&D-uitgaven als percentage van de omzet
van Europese bedrijven misschien even hoog scoren als de
Amerikaanse en beduidend hoger dan de Japanse (zie tabel 2.4.).
Meet men echter deze uitgaven in verhouding tot de toegevoegde
waarde, dan blijft Japan niet achter en llggen twee
vooraanstaandeVSA-bedrijven op het niveau van de Europese.
Tabel 2.4. R&D-uitgaven van enkele electronische concerns gerelateerd
aan omzet en toegevoegde waarde (in 1978)
% toegevoegde
waarde van de
omzet**

R&D/omzet

R&D/toegev.
waarde

Ph iIi ps
AEG/'£e1efunken
Siemens
CGE

49

6,9

42
46
41

7/6

7,8

15,2
17,4
17,5

7,2

20

Gene'ral Electric
RCA

44
39

Matshush i ta .
Sony
NEC

22
25

3,3
5,8

.15,7
23,7

22

3,6·

16,3

2,7/6,5*
2,1/5,1*

6,5/15,9*

6,5/14,3*

* incl. overheidsopdrachten
**gedeeltelijk schattingen •.
Bron: Intern -rapport Philips (oktober 1978).
Het inhalen van andere landen door Japan op dit gebied blijkt ook
uit hetfelt, datover 1979/1980 Japan voor het eerst meer dan 2%
van het BBP, n1. 2,04% aan H&D uitgaf (zie fig. 2.l.).
2.5. R&D-personeel

Het aantal werkn~mers, dat in een land birinen R&D wetkzaam is, is
een goede indicator voor de k&D-inspanningen die een land zich
getroost. am enig inzicht te vetkrijgen in de omvang v~n het
k&D-personeel in Nederland in vergelijking met andere landen zijn
de grafieken 2.3. en 2.4. bijgevoegd. Grafiek 2.3. geeft de .
absolute·aantallen van de verschillehde landen door de jaren
heen. Het blijkt dat in deze landen, behalve Nederland, een
geleidelijke stijging van de omvang van het H&D-personeel plaats
heeft. am .een voll~d iger beeld te kr.i jgen kan men deze absol ute
aantallen.relateren aan de beroeps~evolking. Dit beeld is te
vinden in grafiek 2.4. Deze grafiek geefteen gelijksoort.ig
beeld. Al1e landen vertonen een lichte stijging of een constant
niveau. Nederland qaarentegen 1aat ~en lichte daling zien.
De VSA geeft aIleen cijfers van.hethogere R&D-personeel en deze

vertonen een

vo~rtdurende

stijging.

'l'er illustratie volgt hier nog een vergelijking van het
k&D-personeel: tussen ·landen~ in percentage van het totale>
~&D~personee1 van de OECD-1anden in 1967 en 1975 (zie OECD 1979,
p. 104).

VSA
Groot Br i ttannH~
West Duitsland
Japan
. F'rankrijk
Nederland
Zweden
Zwitserland

1967

1975

51,9

46,2
10,8
11,2

13,2

8,7
12,5
6,9
1,8
1,2

1,3 1)

18,6
7,3
1,7
1;4

1,7 1 )

1) alleen wetenschappelijk personeel.
Voor een vollediger beeld van de R&D~input is het ~enselijk om
over gegevens te beschikken van het R&D-persorieel, dat werkzaam
is in ondernemingen. Deze gegev~ns zijn voor Nederland te vinden
in grafiek 2.5. Hieruit blijkt, dat het aandeel vanhet
H&D-personeel vande ondernemingen in het totaal door de jaren
heen geleidelijk is afgenomen.
Tot slot kan mennog de ontwikkeling binnen de industrie in
Nederland vindenin grafiek 2.6. Hieruit blijkt, dat de
R&D-inspanning (gemeten naar het R&D-personeel) de laatste j~ren
daarrelatief niet is gedaald maar zelfs is gestegen. De oorzaak
·ligt z.eer waarschijnlijk in de versnelde daling vande
werkgelegenheid in de industrieover de beschouwd~jaren. In
paragraaf 2.2. wezen wij reeds op ditverschijnsel~
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~. 6. D,,= ti nand e ri "g ~. H&D- inspann i ngen

Naast deR&D-uitgaven en het R&D-personeel is het ook van belang
te weten wie de R&D, uitgevoerd in bedrijven, financiert, met
name of dat door de overheid of door de bedrijven zelf geschiedt.
Per land kan mendit het beste bezien aande hand va~ cijfers
over een reeks vanvele jaren. Een voorbee1d van de VSA geven wij
met figuur 2.7. (uit Science Indicators 1978).
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R&D-uitgaven naar financieringsbron

Voor Nederland worden slechts summiere gegeven gepubliceerd op
dit gebied, o.a. in de jaarlijkse uitgave van het CBS, Speur- en
ontwikke1ingswerk 1978 (CBS 1982).
Indien de financiering door de overheid verandert -en dit
geschiedt uit de aard der zaakmeesta1 ge1eidelijk - behoeft dit
niet te betekenen, dat de totale R&D-uitgaven veranderen. Zo is
in de VSA de H&D-inspanning van de ondernemingen cngeveer op peil
gebleven ondanks het feit, dat het aandeel van de overheid in de
financiering daarvan tussen1960-1965 en 1977 daalde van ruim 50%
tot 35%.
Het is de vraag of meer .financiering door de overheid tot meer en
tot effici~nter R&D-inspanning leidt. Oat hangt van vele factoren
at. Wel geeft een onderzoek van Neil M. Kay aanleiding tot de
gedachte, dat overheidsfinanciering van R&D in het bedrijfsleven
de eigen H&D-uitgaven van de bedrijven niet vervangt, maar juist
aanvult en dus versterkt.

Het peilvan de overheidsfinanciering blijkt per .land zeer
verschillendte zijn en weI van ca. 5 tot ca. 40%. Daarom is de
financiering van R&D voor een vergelijking van landen niet direkt
van bel~ng. Daarvoor is het bijv. beterde R&D-Uitgaven te bezien
als percentaqevan SSP, zoals in het voorafgaande g~daan.
Voor: het effect van de R&D-uitgaven kan het weI belangrijk zijn
te weten voor welke doeleinden R&D wordt uitgevoerd, bijv. voor
defensie; ruimtevaart of civiele doeleinden. Als voorbeeld Z11
genoemd de R&D in de VSA De overheidsuitgaven van 1969 en 1979
waren voor defensie resp. 53 en 48%, voor ruimtevaart resp. 24 en
12% en voor civiele doeleinden resp. 23 en 40%, van de totale
overheidsuitgaven voor R&D. De overheidsfinanciering van R&D naar
doeleinden valt. helaas internationaal niet in te delen naarsector van uitvoering bij gebr~k aan data.
Uiteraard is de financiering van de R&D in een bepaald land mede
een politieke zaak, die voor de resultaten van de R&D van
bijzonder belang kan zijn. Maar deze financiering hangt af van
velerlei factoren, zoals de structuur van het R&D-systeem (de
R&D-inftastructuur), het politieke systeem en de verbindingen
~aartussen. Ook de mate van risico, inclusief d~
financieringsmogelijkheden in het bedrijfsleven,zijn dan van
bijzonder belang. Men zie voor dit complex van problemen de
literatuur (Rothwell en Zegveld, 1981).

HOOFDSTUK 3. DE RESULTATEN VAN R&D IN EEN INTERNATIONAAL KADER
3.1. Combinatie

~

H&D-output-indicatoren

Na de R&D~inspanning (de "R&D-input") in het vorige hoofdstuk,
schenken wij in dit hoofdstuk aandacht aan de meer directs
resultaten daarvan, de "R&D-output". In hoofdstuk 4 zullen we
vervolgens deze "input" en "output" aan elkaar relateren.
Vroeger bezag men vrijwel uitsluitend de R&D-input, omdat aileen
daarvan statistieken aanwezig waren. Men veronderstelde een
proportionele relatie tussen inspanning en resultaten. De laatste
jaren vooral poogt men de effecten van R&D te meten door middel
van verschille~de "H&D-output-indicatoren". De input-indicatoren
geven immers geenindicatie over de"effectiviteit van R&D. De
meting van deze output staat echter nog in de kinderschoenen. Ook
het verband tussen de R&D-input ende -output is nog nauweIijks
onderzocht.
Output-indicatoren van R&D zlJn van groot belang,want zij kunnen
een indruk geven van de resultaten van de activiteiten van
wetenschap en technologie, zawel de meer directe effecten als de
~canomische gevolgen. Zij kunnen basisinformatie leveren voor
veleriei beslissingen zoals voor wetenschaps- en industriebeleid
en oak voor het ondernemingsbeleid. Zij dienen dan weI relevant,
begrijpelijk en tijdig beschikbaar te zijn met opgave van de
waarde en de beperkingen van elke indicator.
In verband met de wensen van de verschillende soorten gebrulkers
kunnen de output-indicatoren het best in overleg met hen worden
opgesteld en uitgewerkt. Elke indicator zou vergelijking mogelijk
moeten maken tussen de landen, maar door het vaak grote verschil
in omstandigheden en definities is dit nog zelden het geval.
Kan men bij input-indicatoren eventueel volstaan met ~en
statistiek, voor output-indicatoren is dit niet doelmatig. De
reden hiervan is, dat een output-indicator hoaguit een indicatie
kan geven van een bepaald soort feit. Daarom zijn er
verschillende sao~ten indicatoren nodig. Pas via een combinatie
van deze indicatoren is een indruk te krijgen van de effecten van
R&D en van de ontwikkeling daarvan in de tijd. Daarbij kunnen ook
Kwalitatieve gegevens van belang zijn.
Output-indicatoren kunnen een beeld geven van de invloed van
.wetenschap en technologie op innovaties en op de econ~~ie, ook
door specificatie naar sector en bedrijfstak. Zij houden meer in
dan statistieken, die slechts een aspect van de onderliggende
realiteit zijn. Output-indicatoren vervangen deze niet, maar
bouwen erop voort.
De ontwikkeling van output-indicatoren is nog in een pril stadium
en er is zelfs nog geen algemeen aanvaarde definitie van deze
indicatoren. De reikwijdte, de doelstellingen en de verwachte
uitkomsten zijn pas sinds kort volop in discussie. Er is daarbij
vaak meer behoefte aan gaede begrippen en methoden dan aan nieuwe
data. Mede daarom wordt er voor gepleit nlet aIle aandacht te
besteden aan output-indicatoren, maar ook aan verbetering van de

R&U-input~statistieken.,

dij 'output:'indicatoren lijkt een universeel systeemniet mogeUjk
door de complexiteit van de problemenen de diverse wensen van de
gebruikers. Het beste kan menzich toeleggen ~p bela~grijke
wensen van enkele hoofdcategorie~n van gebruikers zoals bij
wetenschapsbeleid en in de economische politiek.
Het onderzoek naar output-indicatoren isbegonnen in de jaren
zestig en daarna met krachtvoortgezet. Vooralprof. C. Freeman
en zi j n sta f in de Se lence Policy Resea rch Uni.t van de.
universiteit van Sussex hebben hierbij baanbrekend werk verricht
en zijn thans nog zeer a~ti~f~ De laatste jaren w~rken zij op
bepaalde terreinen nauw samen met TNO, StafgroepS~rategische
Verkehningeh. In de VSA heeft de National Science Board veel
onde{zoek gedaan over input- enoutput-indicatoren. De resultaten
daarvan omtrent de VSA en andere ind ustr ielanden wO.rden
gepubliceerdin de tweejaarlijkse Science Indicators vanaf 1972.
De OECD heeft hierop voortgebouwd, h~tgeen culmineerde in de
reeds vermeldegrote conferentie ~anoutput-indicatoren in
september1980~De voornaamste conclusie, die toen ~etrokken is,
1uiddej dat het onderzoek nog in de kinderschoenen staat en dat
men voor een goed beeld van de ontwikkeling per land vetgelijking tussen landen is nog niet g6ed mogelijk - altijd
,verschill.ende indicatorennodig heeft. Deze moeten d'an, samen met
R&D-gegevens,~ebruik~ worden in combinatie met andere, zoals
economische en, sociale indicatoren.Hierbij. is een. g~zond
priktisch oordeelvan ev~n groot belang als goede data, begrippen
enmethoden.
"
.'
.
De OBCD wil trachten dit verder te,s~imuleren, zodat uit ~e
v~elheid vanonderwerpen en gezichtshoeken, op de con~erentie te
b~rd~gebracht, een duidelijk overzicht van de vermelde f~lten en
opvatting~n ontstaat. Het blijkt, dat aIleen dit al enkele jaren
kost •. Een echte synthese van deze problematiek is een
mammoettaak, waarvoor de tijd nog nlet rijp is. Daaro~ kuhnen we
in dit hoofdstuk niet meer doen dan de belangrijkste indicatoren,
waarvan onderzoek bekend is, kort te behandelen. Hierblj hebben
we getracht at en toe het verband~ussen enkele indlcatoren aan
te geven.
Achtereenvolgens zullen we de volgende Indicatoren voor een
aantal landen behandelen:
publicaties en cltering ervan;
octrooien;
de technologie-balans (licenties en know how);
technische innovaties;
de hand~l in kennisintensieve goederen; en
produktivi te it.
3.2.Wetenschappelljke publicaties en de cltering daarvan
Publicaties van nieuwe wetenschappelijke en t'echnische ,kennls in
een bepaald tijdvak geven eenvrij directe indicatie van de
resultaten van R&D en zijn tevens een belangrijk

,'

•

communicatiemiddel voor de verdere ontwikkeling daarvan. Men kan
publicaties beschouwen als een produkt van onderzoek, zoals ook
een fabricageproces goederen voortbrengt, ten gebruike door
anderen. Het produkt van onderzoek, neergelegd in publicaties, is
nieuwekennis, die vervolgens via andere media, zoals onderwijs,
octrooien en innovaties tot ~ositieve effecten voor de economie
kan leiden.
Citering kan men zien als gangbare munt, die de uitwisseling van
kennis bevordert en daardoor tot nieuwe kennis leidt. Vaak
geciteerde artikelen zijn te vergelijken met veel verkochte
goederen en het aantal citeringen kan een indicatie zijn van het
effect van research. Er blijkt uit onderzoek dan ook een
belangrijke positieve correlatie te zijn tussen het aantal
citeringen en de waardering door deskundigen van de research
daarvoor (zie rapport OECD, SPT (80)24, 1980).
Publicaties vormen een tamelijk betrouwbare graadmeter van
wetenschappelijke en technische kennis, omdat zij de neerslag
zijn van onderzoek, dat in beginsel de onderzoeker graag wil
publiceren.
.
Br bestaan ongeveer 25.000 B-wetenschappelijke tijdschriften met
ongeveer een miljoen artikelen per jaar. De inhoud van 80% van
internationaal belangrijke wetenschap is echter 6pgenomen in ruim
2100 tijdschriften met 400.000 artikelen en 5 miljoen citeringen.
Deze worden verwerkt in de Science Citation Index (zie eerder
genoemd rapport p. 25).
Men houdt dit aantal tijdschriften zoveel mogelijk constant om
vergelijkingen per land in de tijd mogelijk te maken. Een zekere
beperking is gelegen in het feit, dat voor sommige gebieden
tijdschriften uit de VSA beter zijn vertegenwoordigd dan die uit
Husland en Japan (zie Sience Indicators 1978).
Uiteraard is een vergelijking tussen landen minder betrouwbaar
dan tussen verschillende tijdvakken van hetzelfde land, omdat in
elk land de gebruiken en de mogelijkheden van uitgave van
tijdschriften en van de publicaties van artikelen verschillen.
De beschikbaarheid van H&D-fondsen voor de noodzakelijke research
voor publicaties kan ook per land verschillen al naar gelang de
waarde, die men aan publicatie hecht en het beleid van
ondernemingen en instellingen hierbij.
Met deze voorbehouden volgt hier een weergave van enig onderzoek
in de VSA en Nederland.
Vereniqde Staten
Dit land is uiteraard van groot belang voor de wetenschappelijke
publicaties. 40% Van deze publicaties is van VSA-oorsprong. Zij
worden 30% meer geciteerd dan hun aandeel in de wereldproduktie
zou do en vermoeden (Science Indicators 1978). Het aantal
VSA-Nobelprijzen is ook hoog; sinds 194n constant, ongeveer 50%
van het totaal.
Het aandeel van VSA-auteurs in pub1icaties is in de loop der
jaren iets gedaald, namelijk van 39 naar 38%. Dit ge1dt vooral in
de wiskunde (van 48 naar 41%), de fysica (van 33 naar 30%) en de
biologie (van 46 na~r 42%). Er worden oak meer buiten1andse

artikelen in VSA tijdschriften gepubliceerd (1973: 9.329 ~n 1977:
13.801), wat als gunstig voor de VSA wordt beschouwd, orndat dit
een verspreiding van buitenlandse kennis betekent in de VSA. Maar
het betekent OOK, dat het aantal publicaties van VSA-auteurs in
de VSA afneemt. Oit wordt niet gecompenseerd door een even grote
toename van publicaties in het buitenland gezien de totale
teruggang van VSA-auteurs (zle Science Indicators 1978).
Wat citering betreft worden artikelen uit VSA-tijdschriften door
buitenlandse tijdschriften meer geciteerd in 1977 dan in 1973
(Science Indicators 1976).
Nederland
Uit een onderzoek van A. van Heeringen blijkt, dat Neder1andse
auteurs tussen 1974 en 1977 relatief meer pub1icaties op hun naam
kregen (uit de tijdschriften van de Science Citation Index). In
zijn onderzoeK kan hij voor de B-wetenschappen de mening van De
Solla Price (uit 1976) bevestigen, dat het aantal publicaties,
hoe onbetrouwbaar en niet ter zake op het eerste gezicht lijkend,
heel goed correleert met alle andere indicatoren en theorie~n.
Hij acht voor ons nationaal wetenschapsbeleid de resultaten uit
de Science Citation Index een betrouwbare basis voor het schatten
van de relatieve bijdrage tot de wetenschappelijke kennis van de
verschillende Nederlandse research-g~bieden. Ook hij wijst op
beperkingen bij het doorvoeren van vergelijkingen tussen landen
(zie rapport OECD, A. van Heeringen, STIC/80.l9).
3.3. Octrooien
Het aantal octrooien is een belangrijke indicator van de "output"
van R&D, zij het ook van minder directe aard dan publicaties.
Octrooien geven namelijk een zeer betrouwbare documentatie van
technische kennis, zoals die in de meeste landen bestaat. (De
eerste echte octrooiwet is die uit 1790 in de VSA. De Nederlandse
octrooiwet is uit 1YIO.)
Uiteraard is het technisch belang van e1k'octrooi verschillend,
maar door het grote aantal per land is dit van minder belang,
zeker voor moderne industrielanden. Ook de economische effecten
van een octrooi zijn niet gelijk. Dit manifesteert zich vaak pas
na langere tijd.
Het gebruik van octrooien als indicator kent nog andere
beperkingen. Soms worden octrooien niet actief gebruikt, maar
aIleen uit voorzorg ter bescherming gedeponeerd. Ook worden
uitvindingen niet altijd geoctrooieerd door onvoldoende belang
zoals bij de overheid, of omdat de bescherming niet opweegt tegen
het nadeel van publicatie en van de kosten. Dit is vooral bij
snelle veroudering van uitvindingen en bij procesinnovaties het
geval.
•
Veel onderzoek inzake octrooien is gedaan in de VSA. Daar blijken
binnenlandse octrooien een betrouwbare graadmeter van
innovatie-activiteiten te zijn en goed te correleren met de
H&U-uitgaven. Hierbij blijken octrooien een iets betrouwbaarder
graadmeter te zijn voor de innovatieprestatie van Kleine
bedrijven dan de R&D-uitgaven. Voor de grote bedrijven is -het

omgekeerde het geval •
. Ook per sector is er .en belangtijke mate van correlatie tussen
octrooien en H&D-uitgaven (beide in verhoudlng tot het totaal van
de bedtijven). In speciale sectoren als ruimtevaart en
.
motorvoertuigen corre1eren zij beter dan in metaa1bewerking en
machinebouw (K. . Pavitt,
1980).
I.
Wat de R&U-vergelijking van laoden betreft, blijkt deponeren door
buitenlandersvan 6ctrooien in de VSA een goede graadmeter te
zijn voor de innovatie-actlviteiten van die 1anden (zie K.pavitt,
1980). Het aandeel van een OECD-land in de totale
R&D-inspanningen b1ijkt uitstekend te correleren metdiens
aandeel inoctrooi.n in de VSA. Ditgeldt zowel voor de industrie
alsgehee1 als voor de drle sectoren chemie, elektrische en
elektronische bedrljven, en de overige machinebouw. In deze drie
sectoren heeft meerdan de heltt van aIle lnnovatleve
activiteiten plaats.
.
In figuur 3.1. zijn de l~nge termijn trends v~n buitenlandse
octrooien toegekend in de VSA opgenomen. Wij zien hieruit de
enorme groei van JapAnse oetrooien tussen 1952 en 1972.
Cljfers per land over de jaren 1966-1971 en 1972-1917 zijn
vermeld in Science Indicators 1978. We hebben daaruit het aantal
in de VSA verkregen oetrooien per land tussen 1966-1971
vergeleken met dat van de periode 1972-1977 en de veranderingen
weergegeven in tabel 3.1. In deze tabe1is tevens de ontwikkeling
over die twee pe~ioden van het aantal nieuwe elgen nationale
octrooien in de desbetreffendelanden zelf opgenomen.
Uit deze tabel blijkt, dat het aantal nbinnenlandse" octrooisn is
achtergebleven bij dat wat in de VSA door buiten1~nders is
verkregen, behoudens voor Japan.
Tabe1 3.1.
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Figuur 3.1. Lange tennijn trends van buitenlandse octrooien toegekend
in de VSA

Wat de octrooi-situ~ti~ van de VSA betreft, is het aantal
octrooien aan binnenlandse uitvinders in dejaren zestig gestegen
en in de jaren zeventig gedaald. Die van ondernemingen daalden
met 27% in vrijwel aIle sectoren, zodat een teruggang in
uitvindingen heel wa~rschijnlijk lijkt. Als oorzaken worden
genoemd (zie Science Indicators 1978):
'
- minder behoefte aan nieuwe uitvindingen door voldoende
"voorraad" uit de jaren zestig;
- veel investeringen nodig voor bestaandeprodukten en processen,
vooral in de kapitaalintensieve chemische technologie,.die
tevens research-intensief is;
- voldoende winst te behalen met bestaande produkten en processen
om veel te investeren in R&D voor innovatiesi
- te weinig winst om veel te kunnen investerenin belangrijke
vernieuwingen;
- meer nadruk op bedrijfsgeheimen. Vooral procesinnovaties zijn
gemakkeIijk te imiteren en worden dus minder geoctrooieerd. Dit
is vooral een factor, a15· in dejaren 70 deneiging tot
kleinere procesinnovaties opko~te termijn met weinig risico

toeneemt, mede door overheidsvoorschriften inzake veiligheid,
grondstoffen, energie en milieu;
de aanwezigheid van multinationale ondernemingen in een land.
Deze hebben namelijk de keus om de octrooien aan te vragen
vanuit de concerntop of vanuit een buitenlandse
dochtermaatschappij. In de VSA vraagt men, in tegenstelling tot
vee 1 andere landen, geen jaarlijkse Kosten van handhaving van
een octrooi, hetqeen internationale bedrijven kan stimuleren
hun octrooiering in de VSA door een dochteronderneming aldaar
te laten doen;
- betere organisatie van R&D ~n innovatie kan tot meer gerichte
research en meer effectieve innovatie leiden, waardoor zowel de
R&D-uitgaven als het aantal octrooien daalt. Gebleken is, dat
vooral de fundamentele research in de jaren zeventig is
gedaald, ook in andere landen dan de VSA. De oorzaak hiervan
kan, behalve een betere gerichtheid van research, ook liggen in
het zich, mede door andere oorzaken, meer beperken tot kleinere
vernieuwingen. Ook dit zal waarschijnlijk tot minder octrooien
leiden. Octrooien vormen immers niet aIleen een belangrijke
verbindingsschakel tussen R&D en innovatie, maar vinden ook
plaats tijdens de levenscyclus van een produkt, zij het in vaak
veel mindere mate. Het aandeel van buitenlandse octrooien in de
VSA is van 20% in 1965 gestegen tot 36% in 1977 (12.525 van
6~.857 en 23.766 van 65.218), waarvan de helit West-Duitse en
Japanse. Wat Japan betreft is er we11icht een verband met de
steeds meer negatieve VSA-handelsbalans in kennisintensieve
goederen met Japan (Science Indicators 1978).
3.4. Ba1ans

~

technologische betalingen

Onder technologische betalingen verstaat men voornamelijk
betalingen van lieentierechten en know how. Het gebruik van de
balans van technologische beta1ingen ais indicator voor het
technisch kunnen van een land brengt enkele problemen met zieh.
Op het terrein van technologische betalingen .zijn er n1. nage~oeg
geen internationaal verge1ijkbare data beschikbaar. Dit maakt een
vergelijking tussen 1anden erg moeilijk. Ook de wisselkoersen
spelen een rol: de invloed daarvan op de technologiebalans is
onbekend.
Een ander belangrijk probleem vormen de 1icenties binnen de
internationale ondernemingen. De betaling hiervan gaat vaak in
andere vormen dan geld, zoals dividend, kapitaaltransacties en
leveringen van goederen en diensten en dit kan een vertekend
beeld van de werkelijke situatie geven.
.
Verder is het niet duidelijk in hoeverre de be1ans van
technologische betalingen een goede indicatie geeft van de
technologische Kracht van een land. Men kan zeker niet zonder
meer stellen, dat een positieve belans gunstig is en een
negatieve ba1ans ongunstig. Dit is mede afhankelijk van tal van
economische factoren. Een positieve technologiebalans is op
zichzelf een goede zaak/ wijzend op veel octrooien en know how.
Het Kan echter ook een aanwijzing zijn, dat men zelf deze kennis
te weinig benut en toepast, en niet voldoende gebruik maakt van
de voorsprong in kennis die men heeft. Ook als deze kennis binnen
een concern wordt verkocht of geruild, - 80% van de

,.

technologie-overdtacht vindt aldusplaats -, kan
dat voor een land nadellg zijn, indien de toepassingen van in
eigen land verworven know-how in buitenlandse vestigingen
plaatsvindt en daar winst en werkgelegenheid brengt.
Zo kan meri ook niet in het algemeen stellen,dat eenri~gatief
saldo nadelig is. Indien men een achterstand heeft op een bepaald
gebied kan mennamelijk trachten deze in te lopen door het
aankopen van technologie. Door op deze manier eenfase-in de
ontwikkeling van een produkt over te slaan zal men eerder tot een
produktiviteitsstijging komen. Oit zal dan later weer een
positieve invloed hebben op de handelsbalans. Hierbij dient te
w6rden opgemerkt, dat men niet kan volstaan met het kopen van
techriologie aIleen. Men zal t6ch altijd in eigen land aan
toegepaste research en ontwikkeling moeten doen. Met name Japan
heeft met deze werkwijze opmerkelijke resultaten geboekt.
interna~ionale

.'

De meeste land~n hebben een negatieve balans: zij geven meer aan
technologie uit dan zij ontvangen. Zoals boven reeds vermeld, is
het echter niet mogelijk am een vergelijking tussen delande~ te
geven aangezien de gegevens van de landen nlet goed ver~elijkbaar
zijn. 20 zitten in de Nederlandse statistieken van betalingen
voor oetrooien, licenties en,royalties oak debetalingen,voor
auteurs-, muziek- en filmreehten. Oeze laatste eategori~ beslaat
1/3 deel van de totale bedragen.
In andere landen worden weer andere criteria gehanteerd~ Tabel
3.2. geeft de ontwikkeling van de genoemde betalingen weer sinds
1970 in Nederland.
'
Tabel 3.2. 'fechnolog iebalans van Nederland
Inkomsten

.

,

1970

360

1971

370

1972
1973
1974

333

1975

lY76
1977
1978
1979
198,0

Uitgaven
417
408
491

397
431

532

465
552

709

567

881-

633
940

630

963

744
831

1.115
' 1. 275

Soldo
57

38

- 158
- 135
202
-

244
388
314

-,-- 333
-- 371
444

(in mil joenen guldens)
Bran: Neder land sche Bank.
Uit de tabel valt opte maken, dat Nederland, gecorrigeerd vnor
inf1atie, in 1980 ongeVeer 15% meer inkomsten heeft sinds 1970 en
40% meer uitgaven. lIet saldo is dus in de loop'der jaren
negatieve~ geworden. De meeste andere ,landen vertonen een
soortgelijk beeld. AIleen de VSA, Engeland en Zwitserland hebben
eenpositieve balans en van Engeland enZ~itserland stijgen de
ontvangsten meer dan ge uitgaven. Hierbij kan voor die landen van

invloed ZlJn, dat zij nogal wat hoofdzetels van grote
internationale ondernemingen tellen en dat zij problemen hebben
om de eigen research toe te passen.
Een belangrijk punt, dat mee speelt bij het beschouwen van een
technologiebalans is met welke Ianden men handel drijft. Japan
werkt meer met behulp van joint-ventures in opkomende
industrielanden, zodat ze van aanwezige marktkennis en lage lonen
gebruik kan maken, terwijl landen als West-Duitsland en de VSA
meer geneigd zijn om hun kennis te verkopen of een volledig eigen
vestiging in een aoder land te plaatsen, hetgeen minder voordelen
oplevert dan met joint-ventures.
wil men nog enigszins vergelijkbare gegevens hebbben, dan zal men
een onderscheid moetenmaken tussen betalingen uit nieuwe
contracten en die uit bestaande overeenkomsten. Het blijkt dan,
dat bijVoorbeeld Japan op nieuwe contracten een overschot heeft.
Deze. splitsing wordt echter in praktisch geen enkel land gemaakt.
uit het voorgaande blijkt, dat op het gebied van technoloqieoverdracht weinig eenduidigheid heerst. Ieder land hanteert wat
betreft zijn gegevens andere criteria. Er zijn momenteel nog
steeds niet veel gegevens over dit onderwerp voorhanden. Dit
alies maakt, dat de balans van technologische betalingen een
nuttige indicator voor de effectiviteit van R&D kan zijn in
combinatie met andere indicatoren, maar dat de balans als
losstaand gegeven nlet veel waarde heeft.
3.5. Technische innovaties
Uiteraard behoren. technische innovaties tot AAn van de
belangrijkste indicatoren van de R&D-output. Maar het is pas
sinds kort dat ze systematisch worden gemeten. Zij behoren
evenals publicaties tot de direct indicatoren, o~dat ze als
resultaat het sluitstuk vormen van innovatieve activiteiten.
Volgens de definitie van de DECO in het zgn. Frasc~ti Manual lY80
(Parijs, 1981) is technische innovatie de transformatie van een
idee in eente~hnisch nieuw of verbeterd verkoopbaarprodukt of
operationeel technisch proces. Innovatie in het algemeen omvat
tevens aIle commerci@le en financi~le stappen, die nodig zijn
voor de succesvolle ontwikkeling, marketing of gebruik van deze
produkten of processen.
Het onderzoeK naar deze innovaties is voornamelijk beg onnen in de
jaren zeventig. Daarom zijn er nog weinig cijfers bekend over
kwantiteiten kwaliteit van innovaties. In enkele landen wordt
hiernaar weliswaar onderzoek qedaan, zoals de VSA, W.-Duitsland
en Engeland, maar dit geschiedt incidenteel of op beperkte
schaal_ V~~r Nederland is geen cijfermateriaal voorhanden, zodat
een v~rgelijking van Nederland met andere Ianden niet mogelijk
is. Wij kunnen dan ook niet meer doen dan het weergeven van de
cns bekende onderzoekingen in enkele landen, om een inzicht te
geven wat er gaande is.
Achtereenvolgens zullen we onderzoek in West-Duitsland, Engeland
en de VSA bespreken en daarna een schets 'geven van internationale
trends.

Vooraf nogeen enkele opmerking. Reeds de identificatie van een
innovatie is niet eenvoudig: wanneer is.een produkt- of
procesinnovatie voldoende nieuw of verbeterd en wanneer voldoende
verkoopbaar of operationeel bruikbaar? Ook het tellen van
innovaties is vaak een probleem, omdat vele innovaties en
verbeteringen met elkaar verbonden zijn. Na een be1angrijke
innovatie volgen vaak veel nieuwe aanpassingen en verbeteringen
als oplossingen voor problemen tijdens het innovatieproces. Dit
gebeurt nlet aIleen voor en bij de introductie van deze
innovatie, maar ook tijdens latere fasen van de levenscyclus van
de innovatie. Moeten die worden gerekend tot de eerste innovatie
of als andere innovaties? Voorts moeten innovaties, wi1 het
tellen enige zin hebben, worden beoordeeld naar belangrijkheid,
in technisch opzicht en zo mogelijk ook economisch, maar h~t
laatste is vaak pas na lange tijd mogelijk en behoeft niet samen
te gaan met het technische belang van de innovatie.
In technisch opzicht onderscheidt men weI. vier hoofdcategorie~n:
radicale doorbraak, belangrijke technologische verschuiving,
verbetering, imitatie zonder nieuwe technologie (zie hieronder
in za ke de VSA).

..

West-Duitsland
In het IFO - Institut f~r Wissenschaftsforschung te Manchen
is
in 1979 een innovatietest opgesteld, die aan ongeveer 1750
bedrijven ,is toegezonden (zie OECD-paper STIC/80.40). Deze
bedrijven hadden een produkt- of procesinnovatie gerealiseerd. Er
dient te worden opgemerkt, dat de resultaten van de test zeer
voorlopig zijn.
Zonder verder op de methodiek van het onderzoek in te gaan,
willen wij hier de resultaten geven.
Men onderscheidde op R&D qebaseerde produkt- en procesinnovatie
enroutine-innovatie door constructie en ontwerp (dezete
vergelijken met de vierde categode zojuist genoemd). Uit de
gegevens van 4UO bedrijven (waarvan de resultaten binnen waren
gekomen) blijkt het vo1gende: van de produktinnovaties vereiste
51% research, 94% ontwikke1ing en 97% constructie en ontwerp
(waarvan in het bedrijf zelf resp. 36, 74 en 75%). Van de
procesinnovaties vereiste 36% research, 7~% ontwikke1ing en 75%
constructie en ontwerp (in eigen bedrijf resp. 21, 66 en 52%).
De "ontwikke1ing", nodig voor constructie en ontwerpwijzigingen,
die van groot be1ang zijn, worden niet tot de R&D gerekend. Een
ander interessant gegeven is, dat slechts 150 van de 400
bedrijven hun innovaties octrooieerden: dusgemiddeld nog geen
40%. In de machine-industrie was dit echter 65%1
Engeland
De voorlopige resultaten van het instituut van Sussex, qemeld op
de OECD-conferentie van sept. 1980 (STIC/80.39 van F.Henwood, G.
Thomas en J. Townsend) zijn afgerond tot het rapport van'dec.
1981 "Science and Technology Indicators for the UK. Innovations
in Hritain since lY4~", samen met K. Pavitt en S. Wyatt.
Hieruit b1ijkt, dat globaal het aantal belangrijke jnnovaties tot
1957 ongeveer 40 per jaar was en daarna, tot 1980, ongeveer 80
per jaar, met een lichte teruggang in de jaren zeventig. Men
heeft, ook via 160 experts, lo sectoren bezien, met 58% van de

industri~le produktie. Veel materiaal is bijeengebracht naar
verschillende gezichtspunten, maar voor beleidsbeslissingen
erkent men ook andere gegevens nodig te hebben alsmede een
causale theorie, die thans nog ontbreekt.
LIe innovaties bij kleinere bedrijven blijken niet te stijgen,
terwijl er weI een verschuiving is van middelgrote naar grote
bed.rijven. De innovaties ontstonden voor 76~ in Engeland zelf,
dit met een stijgende trend. Die uit het buiteniand ge!mporteerd
waren kwamen voor bijna de helft via buitenlandse muitinationale
bedrijven en voor de rest via import van kapitaalgoederen,
licensies en H&D gedaan door Engelse bedrijven in het buitenland.
Men meent, dat de gevonden innovaties nog niet als representatief
kunnen worden beschouwd voor aIle innovaties, ais geheel en naar
sectoren.

Het verband met R&D-uitgaven en octrooien lijkt aanwezig. In
beide zijn geen belangrijke verschuivingen opgetreden tussen 1964
en 1976, al zijn er per sector grotere verschillen tussen deze
indicatoren. Zo steeg in de electronische sector de R&D
aanzienlijk, maar het aantal Engelse octrooien in de VSA nam
flink af.
~roblemen liggen er vooral in de relaties tussen sectoren,
wanneer innovaties van machines en materialen in geheel andere
sectoren worden gebruikt.
Uok de economische oorzaken en gevolgen van innovaties zijn nog
weinig onderzocht. Aanzetten hiertoe leverden de
neo-technologische theorie~n, vooral inzake de levenscyclus van
een piodukt, waarvoor we verwijzen naar hoofdstuk 5.
In het rapport wordt gepleit voor een beter inzicht in de
H&U-inspanning en in het gebruik van buitenlandse innovaties en
technologie. Wij voegen daaraan nog toe de rol van internationale
directe investeringen doo~ multinationale ondernemingen, die van
steeds groter belang worden en waarvan het verbano met innovaties
in de theorie nog weinig is onderzocht (zie S. Hymer, 1976 en
19 7Y) •

Verenigde Staten
In de Verenigde Staten werd op uitgebreide schaal aan onderzoek
naar innovaties gedaan voor de National Science Board door
Gellman Research Associates (zie Science Indicators 1976). Hier
werd onderzocht: het aantal innovaties per industrietak op grond
. van de grootte van een bedrijf, het belang van de innovatie en de
soort H&D. Het 1ijkt niet zo nuttig om in dit bestek deze
resultaten uitgebreid te beschrijven. Vandaar dat wij ons
beperken tot de weergaven van enkele trends. Uit het
Gellman-rapport blijkt, dat tussen 1953 en 1973 kleine bedrijven
(tot 1000 werknemers) in de VSA ongeveer vier keer meer
innovaties per dollar doorvoeren dan middelgrote bedrijven (1.000
- 10.000) en zelfs ongeveer 24 keer meer innovaties doorvoeren
dan grote bedrijven (meer dan 10.000 weiknemers).
De industrie~n, waar het meest aan R&D wordt gedaan, hebben ook
de meeste innovaties~ echter per dollar R&D zou de opbrengst
minderzijn dan in de minder R&D-intensieve bedrijven. Verder

valt er van 1953-1973 ~en verschuiving waar te nemen van de
categotie geheel vernieuwende innovaties naar de categorie
belangrijke technQlogische veranderi~gen. De categorie@n
technisChe verbeteringen aan bestaande produkten of processen en
imitaties,vertonen geen opvallende wijzigingen.
.
Oit zijn globaal de ontwikkelingen die gaande zijn in de genoemde
landen. Webespreken nu kort de internationale trends in
technische innovatie.
Internationale ttends
Het blijkt, dat de VSA nietmeer die leidende rol op het ~ebied
van innovaties speelt als in de jaren vijftig (zie grafiek 3.2.).
Met name Japan roaar o~k frankrijk en West~Duitsland komen naar
voren.
Het moge duidelijk ZlJn, dat met deschaarse gegevens di~
voorhanden zijn, geen betrouwbare conclusies of zeffsmaat een
globale vergelijkingkan ~orden gegeven. Degegevens zijn dan ook
meer illustratief bedoeld. Het laat duidelijk zien hoe weinig er
over deze problematiek bek~nd is. Wij willen hiernog enkele
opmerkingen aan toevoegen.
Te.chnische innovatLe wordt, door velen als het rediniddel 'voor de
economie gezien. Men verklaart de economische teruggang dan ook
door een gebrek,aan innovaties sinds 1965. Men stelt dat bij
vergroting van de ~&D- inspanningen het aantal 1nno~a~ies z~l
toenemen en de economie weer op het rechte spoorzal komen~
Echter, H&D-inspanningen vormen weliswaar een naodzakelijke
voorwaarde voor innovaties, maar het precieze verband tus~en
beide is nauweli ks aantbonbaar.
(!'trcenlage 01 totaO

':lOr
I

40
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Figuur 3:2. ~erloop.van.pro~~ntuele verdeling van het aantal belanQri.ike
lnnovatles 1n v1Jf belangrijke indust.rielanden
. (Bron: Science Indicators'1976)

Verder zijn er geen duidelijke aanW1JZlngen, dat met name de
Neder1andse innovatie-activiteit speciaal na 1965 tekort is
geschotenw WeI is de R&D-activiteit (de uitgaven als percentage
van het nationale produkt) wat afgenomen, maar die is een
internationaal verschijnsel. In Nederland wordt bovendien de
H&D-inspanning van het bedrijfsleven voor ruim 70% verricht door
.vijf multinationals en deze lijken niet tekort te schieten in
innovatie-activiteit en concurrentievermogen.
net lijkt er dus op, dat de economische terugganq voornamelijk
door andere (conjuncturele of structurele) factoren wordt
bepaald.
Het yoorafgaande houdt in, dat bij het hanteren van innovaties
als H&D-output-indicator of als graadmeter van de economie enige
voorzichtigheid zeker op zijn plaats is, gesteld al dat voldoende
betrouwbare gegevens voorhanden zijn.
In onderstaande tabel staan resultaten weergegeven van de
ontwikkeling van het aantal be1angrijke innovaties tussen 1962 en
1973.voor enke1e landen. In dit tijdvak is het absolute aantal
innovaties ongeveer gelijk gebleven (zie Science Indicators
1976).
Tabel 3.3. Trend aanta1 belangrijke innovaties van 1962 tot 1973
VSA

Japan

+

West-Duitsland

o

Frankrijk

Groot k3rittanie

+

3.6. Handelsba1ans van kennis-intensieve goederen
A1s definitie van kennis-intensieve goederen hanteren wij die v~n
A. van Heeringen (RAW~, nov. 1979). Deze deelt goederen in drie
Klassen in, namelijk:
1. goederen, die voor produktie weinig research vergen;
2. goederen, die midde1matig veel research vergen;
3. goederen, die veel research vergen.
Goederen van de laatste categorie worden kennisintensieve
goederen qenoemd. Het CBS onderscheidt acht categQrie~n goederen,
die kennis-intensief zijn (zie A.van Heeringen). De in- en
uitvoer van kennisintensieve goederen beslaat slechts 5 a 6% van
onze totale buitenlandse handel.
Het saldo, dat de handelsbalans van kennisintensieve goederen
vertoont, kan een beeld geven van hetinnoverend vermogen en de
effectiviteit van R&D van dit land. Men mag aannemen, dat het
aantal s90rten Kennisintensieve goederen waaraan behoefte is,
voor ieder industrie1~nd (waar het hier om gaat) ongeveer gelijk
is. Oit houdt dus in, dat als men bepaalde goederen niet zelf
maakt, mendeze zal moeten importeren. Naarmate het saldo op de
balans negatiever zal zijn, betekent dit, dat het land
afhankelijker wordt wat zijn technologie betreft van het

..

buitenland. Als men het saldo relateert aan de R&D-inspanning,
krijgt men enig inzicht in de effectiviteit van de R&D. Dit saldo
aIleen (al dan niet gerelateerd aan de R&D-inspanning) zegt niet
alles. Van groot belang is n1. met wie men hande1t. Indien de
uitvoer van een land specifiek gericht is op bijvoorbeeld de
derde wereld en men de lnvoer verkrijgt uit een
hoog-ge!ndustrialiseerd land, dan moge het duidelijk zijn, dat
een positief saldo niet al te veel aanleiding geeft om te
veronderstellen, dat men op zeer hoog technologisch niveau
produceert. Het omgekeerde is eveneens het geval.
Verder zijn er nog enkele factoren die dit saldo be!nvloeden.
Deze zijn:
1. De prijs van het produkt
Deze factor is van groot belang. De PflJS van een produkt is
voor een groot dee1 bepalend voor het succesvol zijn van het
produkt. Indien de prijs van het produkt (door hoge loonkosten
bijvoorbeeld) veel te hoog ligt, zullen"de verkopen
waarschijnlijk slecht uitvallen. De te hoge prijs kan 1iggen
aan het algemene loonpeil, maar ook aan te weinig efficiency.
Dit laatste kan een gevolg zijn van te weinig procesinnovatie.
(Dit kwam in de vorige paragraaf aan de orde.) De
handelsbalans wordt hierdoor negatief be!nvioed. maar de
prestaties zijn dan vaak weI technisch, maar ni~t economisch
succesvol geweest. Ue remedie is dan niet meer innovatie, maar
lagere prijzen.
2. Bffectiviteit van de marketing
l"ilervoor geldt eenredenering analoog aan 13. Kwaliteit van het produkt
Ueze factor-ipreekt voor zich. Hieronder vallen, behalve
technische oorzaken, ook levertijden en service en het
aangepast .zijn van het produkt aan de markt.
4. Overheidsmaatregelen
Dlt kunnen zijn nationa1e regels inzake kwaliteit,prpduktie,
heffingen en subsidies en internationale overeenkomsten (GATT,
EG) •

Samenvattend kunnen wij stellen, dat het gebruik van de balans
van kennis-intensieve goederen als middel om de effectiviteit van
k&D-input te meten zeer nuttig kan zijn, indien men rekening
houdt met genoemde overwegingen. Voordat wij nu enkele cijfers
geven over Nederland en andere landen nog enkele opmerkingen.
Tot dusver zijn aIleen de kennis-ihtensieve ~oederen ter sprake
gekomen. Aangezien de algemene opvatting is, dat Nederland zich
op deze categorie moet concentreren, is dit,in het licht van ons
rapport bezien, logisch. Dit houdt echter niet in, dat er in
andere categorie~n niet aan R&D wordt gedaan. In het algemeen kan
men echter stellen, dat het grootste deel van R&D in de sectoren
van kennis-intehsieve goederen wordt verricht, zodat het
verwaarlozen, althans bij deze indicator, van de andere
categorie~n acceptabel lijkt.
In het volgende zijn enkele grafieken over de in- eh uitvoer van
Nederland van kennis-intensieve goederen opgenomen. (Bran: A. van
Heeringen, ESB, 5-11-1980). Uit figuur 3.3. blijkt, dat Nederland
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nog steeds meer kennis-intenslevegoederen exporteert dan
importeert. E( is echter geen sprake van een stijgende tendens in
het in- en uitvoersaldo. Men kan dus stellen, dat de wens om de
teruglopende export in traditionele markten op te vangen door
exportoverschotten bij de.kennisintensieve goederen niet vervuld
lijkt te wprden.
De grafieken in 3.4. geven de aandelen van diverse landen/regio's
weer in de Nederlandse in- en uitvoer. Het blijkt, dat Nederland
wat.betreft zijn k~nnis-intensieve goederen steeds afhankelijker
wordt van de VSA en Japan. Met ~wit~erland en d~ g.E.G. zijn geen
grote verschillen te zien.Met Zweden en de categorie overige .
landen heeft de handel in kennis-intensieve goederen zich gunstig
'ontwikkeld.
.
Al met al kan men st~llen, dat sinds 1976 de Nederlandse positie
La.v. de handel in kennis-intensieve goederen is·versiechterd.
In navolging van A. van Heeringen geven wij daar de volgende
mogelij~e oor~aken voor aan:
.
- bedrij.fsexterne factoren; de sterke positie van de gulden, het
rel,tief hoge loonkoStenpeil, protectionisme, etc~ leveit geen
goede concurrentiemogelijKheden op.
.
het bedrijfsleven heeft zich bewust de laatste jaren minder
gericht- op kennisintensieve goeder~n;
-het bedrijfsleven is niet alert qenoeg.
Van Heeringen stelt, dat de belangrijkste oorzaak waarschijnlijk
moet worden gezocht bij het onvermo~en c.q. te geringe altertheid
van het bedrijfsleven. Het relatief hogeloonpeil speelt
natuurlijk mee, maar o~dat kennis-intensieve goederen mind~r
prijsgevoellg zijn dan het gemiddelde export-produkt, kan de
slechte positie van Nederlandslechts ten dele uit
kostenverschillen methet buitenland worden verklaard.
Tot slot van daze paragraaf wordt in onderstaande tab~l de trend
weerg egeven, die in versch i llende 'I anden val t waar te nemen met
betrekking tot de handel in kennis-intensievegoeder~n.
Nederland

w.-Duitsl.
++

Trend
Tijdvak

73-79

Japah

Frankrijk

o

++
65-77

+

o

65-77

65-77

;'5-77

65-77

G.~rittanie

VSA

ue+ en - geven de trend weliswaar goed aan, maar verschaffeo
geenduidelijkheid omtrentde verschillen tussen de landen.
Vandaar tenslotte de graflek3.5., waarinde handelsbalans van
~~>'nn i ,i- i il tens i eve qoede..r:en van enkele OECD-I anden is opgenomen.
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3.7. Produktiviteit
Ook de produktiviteit wordt ~eschouwd als een indicator van
R&D-output. Het valt nl. moeilijk te ontkennen, datR&D een
belangrijke positieve rol vervult bij produktiviteitsverhoging.
Uiteraardzijn ook aridere ~actoren van groot belanq bij het
verhogen van de produktiviteit (economische groei)en de
welvaart. Men denke hierbij aan scholing en opleiding, de
organisatie van de produKtie, i~port van technologie ~n wegne~ing
van sociale bezwaren tegen efficiency-verhoging.
Onder produktiviteit wordt doorgaans verstaan de
arbeidsproduktiviteit, want die van kapitaal en arbeid samen is
moeilijk meetbaar. Zij verloopt boVendien blijkens onderzoek
parallel aan de arbeidsproduktiviteit (zle Science Indicators
1976).

Het verloop van de arbeidsproduktivitelt lnde clviele sector
voor enkele OECD-Ianden in vergelijking met de VSA over de jaren
1960-1976 is weergegeven in figuur3.6. (Science Indicators,
1976).
"nels, United Slain ~] cQ
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Figuur 3.6. Arbeidsproductiviteitsverloop in de eiviele sector jn diverse
landen in vergelijking met de VSA
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Grafiek 3.7. qeeft eeninzicht in hetproduktiviteitsverloop per
manuur in de industrie voor verschillende landen van 1960 tot
1977 met index 1967 = 100 (Science Indicators 1978). Hierult
blijkt, dat er quaproduktiviteitsgroei grot.e veCschil1en waren
tussen landen. Wij geven deze verschillen globaal in ·de volgende
tabel weer waarbijde afwijkingenvan het gerniddelde worden
aangegeven ,zowel voor de periode van 191;0-1969 als voor
1970-1977.
~

'rabel 3.4. Productiviteitsgroei in een aantal landen
Periode

USA

19fiO-1970
1970":'1977

Japan

W. Dui tsl.

++
+

..,

+
+

Frankrijk
+
+

G.B.
0
-'

Can.

Ned.

0

+
+

Hierbij dient wei opgemerkt, dat de VSA in 1960 reeds een hoge
produktiviteit had, zodat snelle groel daarvan moeilijker te
verwezenlijken was dan voor opkomende industrielanden zo~ls Japan
in de jaren zestig. In ieder geval kan de wijziging in de
produktiviteit tuss~n landen sinds 1960 ernstige gevolgen'hebben
voor de relatief achterblijvende landen.
'.
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Figuur3.7. Productiviteitsontwikkeling in de industrie in diverse landen

Vergelijking tussen landen wordt bemoeilijkt door
valuta-wijzigingen. In de onderstaande grafiek, figuur 3.8., Is
getracht de produktiviteit van de industrie van.de VSA,
West-Duitsland en Japan te vergelijken (zie Zeitschrift far
Betriebswirtschaftliche Forschung, januari 1982). Wat opvalt is
de grote relatieve produktiviteitsstijging in Japan, ook in de
jaren 70, ten opzichte van beide andere landen.
Op te merken valt, oat er ook grote verschillen.qua
productiviteitsgroei bestaan tussen sectoren en bedrijfstakken.
Zo heeft de Amerikaanse auto-industrie, behalve veel hogere lonen
dan het gemiddelde in de VSA-industrie, ook te kampen met een
vee1 lagere produktiviteit dan die in Japan. Tevens dient
vermeld, dat de concurrentiepositie vaneen land zeer snel kan
veranderen door verschil in inflatie en door valutawijzigingen •
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Figuur 3,B, Verloop BBP per werkende van 1960 tot 1979 in VSA-dollars
van 1970.

HDDFOSTUK 4. VERBANO TUSSEN R&D-INSPANNING EN R&D-RESULTAT£N
In de voorafgaande hoofdstukken is eenbeeld gegeven van de
situatie van enkel~ landen met betrekking tot de R&D-input en
-output. In dit hoofdstuk zal worden getracht een verband te
leggen tuss~n de R&D-input en de -output met behulp van de
geschetste indicatoren. Daartoe geven we deresultaten, ge~onden
in hoofdstuk 2 en 3, weer in twee tabellen. Tabel 4.1. geeft de
output~indicatoren weer; tabel 4.2. de input-indicatoren.
'rabe14.1. Trends van enkele R&D-outputindicatoren na 1965

Japan W. D.

Fr.

Zw!.

G.B.

Publicaties
Citering van
publica ties
Dctrooten:
in VSA'
in eigen land

--

Ned.
+

+

++
++

+

+

+

+

0

0

Technologie-balans

..

VSA

'rechn •. lnnovaties

+

0

+

Balans van kennisintensieve· goederen

++

++

+

-

Productiviteit:
1960-1970
1970-1.977

++
+

+
+

+
+

Alge.hele indruk

++

+

+

0

+

+

0

+

0

0

0

+

+

o

De weergave van de R&D-outputindicatoren in de tabel 4.1 levert
enkele problemeri Ope Ue plussen en minnenin deze tabel geven nl.
slechts de ontwikkeling van de indicatoren in d~ tijd aan. Zij
gevengeen uitsluitsel over de verge1ijking van deze indicatoren
tussen landen! Nog minder worden de indicatoren onder1ing gewogen
of wordt een duidelijk verb~nd tussen deze aangegeven. Ook zijn
er, zoals we in hoofdstuk 3 gezien hebben, directe indicatoren
van R&D-output, zoals pub1icaties,en octrooien en indirecte,
zoals handel in kennis-intensieve g6ederen en produktiviteit.
Globaal bezien staan lnnovaties in het midden tussenuitv~ndingen
en de economische gevolgen.
Hoe meer indirect, een indicator is, hoeverder hij verwijderd is
van R&D en hoe moeilijker ook het verband met R&D is. Maar deste

meer heeft hij te maken met eeonomisehe effeeten. In de tijd
gezien 11ggen deze laatste vaak ver verwijderd varr de
H&D-inspanning en de innovaties.
Als voorbeeld noemen we een stijging in het oversehotop de
balans van kennisintensieve goederen. Daaraan kan men op zichzelf
meer waarde hechten dan aan een stijging v,an het aantal
oetrooien. Want het laatste houdt nlet bij voorbaat in, dat de
vi~ding in de praktijk gerealiseerd wordt. Het kan zelfs voor een
land voordelig zijn; althans voor een bepaalde tijd en in
bepaalde seetoren, om de fase van oetroooiering over te slaan
door aankoop van technologie,mensen en activa, of door ~aankoop"
van bedrijven in het buitenland of vestiging van een buitenlands
concern in eigen land. Men denke hierbij aan Japan na 1945. Ook
voor andere indicatoren kunnen derqelijke overweqingen gelden.
Het gebruik van wegingsfactoren am het belang van een in9icator
te meten, levert enerzijds teveel problemen op en kan anderzijds
geen recht doen aan het onderlinge verband tussen de indicatoren.
Of een innovatie ook ecene~isch belangrijk is, valt vaak pis veel
later te vootepellen of achteraf te constateren.
Men kan dus slechts volstaan met het. constateren van globale
tendensen en daarnaast trachten deze in verhand te brengen met de
H&D-inputcijfers.
De veornaamste conelusie van de OEeD-conferentie over
output-indicatoren van september 1980 was, dat een zekere tendens
aIleen aE te Ie zen is, als men m.erd~re indicatoren beiiet ~n
voorlopig weinig of geen illussies heeft, dat output-indicatoren
een vergelijking tussen landen opleveren.
Uit de output-tabel blijkt, dat voor Japan de stijgende tendensen
het meest voorkomen en de grootste omvang hebben"vWest-Duitsland
is een goede tweede en Frankrijk vertoont globaal ~en lichte
stijging~ Engeland bleeE ongeveer op gelijk nivea~. De Verenigde
Staten laa~ een duidelijke daling zien .evenals Nederland. Van
Zwitserland en Zweden is te weinig mat.riaal voerhanden om een
duidelijke uitspraak te kunnendoen.

.'

Tabel 4.2. Overzicht van trends in de R&D-input
Fr •

Ned.

VSA

A B

A B

A B

A 8

. +

++ 0

- 0

o -

--

0

- +

+ -

o

o -

-

0

W.O.

Zwe.

Zwi.

C.B. Japan

1:)=1974-1979 A B

A B

A 8

A 8

++ +

+ +

o

+ +

+ +

totaal . R&Dpersoneel ++ +

+0

+ +

+ 0

++ ++

•
A=1964-1974

to taal R&DI
. BSP 1)

H&D-ondernemingen/
BBP 1)

+

0

+ 0

o

0

+ 0

o

-

0 .

+

o

++ +

2)

to taal H&D- .
. personeel!
arbeids.- . + +
volume 3)

0

.

"

Algehele
indruk

++

+

+

+

1) ++: > 0,5 procentpunt; +: tussen 0,05 en 0,5 procentpun~
2) ++: ) 50% stijging,,(van het begingetal); +: U-50% stijging
3) ++: > 25% stijging: +: 0-25% stijging.
Als men naast deze resultaten de cijfers van de. R&D-input van de
verschillende landen leg't, kan men een indicatie krijgen in
hoeverre de H&D-inspanning effectief is geweest per land. Meer
daneen indicatie ~an de meer directe R&D-output kan het nlet
zijn, omdat het verband tussen de R&D-input en -output enorm
ingewikkeld is.
De cijfers van de R&D~inspanning, die een larid zich getroost,
zijn duidelijker en betrouwbaarder. uit tabel 4.2. blijkt, hoe de
R&D-input door de jaren heen is geweest. In hoofdstuk 2 is al het
een en ander gezegd over 'de betrouwbaarheid van deie cijfers,
zodat wij ons hier beperken tot het geven van de cijfermatige
trend. Delanden Japan en West-Duitsland, maar ook Zweden en
Zwitserland hebben in de loop der jaren hUn R&D-inspanningen
vergroot en reeds nu ~ag worden opgemerkt, dat de werkgelegenheid
in deze landen relatief een goed figuur slaat. Frankrijk is

ongeveer gelijk -gebleven in R&D-inspanningen over de jaren. In
Ned~rland en in deVSA viel een dalende tendens waar te nemen tot
circa 1978.
Wanneer we de R&D-inputcijfers vergeIijken met die van de
~&O-output, dan valt direct Gp, dat de landen die intoenemende
mate aan ~&Ddoen, (J~pan, West-Duitsland, Zwitserland en Zweden)
in het a1gemeen output-indicato~en bezitten die stijgende
tendensen vertonen. Een ,land als de VSA, d~t d~ laatste jaren
minder aan H&U heeft gedaan, vertoont inzake zijn R&D
output-indicatoren dalende tendensen.
Hierbij dient echter een opmerkin~ te worden gemaakt. In het
voorafgaande zijn tendensen in de tijd bezien. Het is moeilijk
ean absolute wa~~de hieraan toe ta kennen. Indien een larid dat
yael aan H&D doet aan geleidelijke dalingin zijn activiteiten
last zien, dan kan dit betekenen, dat ar tach nag- op aen redelijk
niveau gewerkt wordt. Men kan echter in het algemeen stellen, dat
stijgende tendensen in de output-indicatoren (op ,den duur)
gunstig zijn~oor een land.
Uit heiv~orafgaande mag men zeker niet zander meer concludereri,
dat e.n yetgroting van de R&D-inspanningen directleidt tot
gunstige effecten in de R&D-output. Toch kan men stellen, dat een
verhoqing van de H&D-inspanningen weI een gunstigeinvloed heeft
op de R&D-output.
Hoe di~_ soort zaken doorwerken op de werkgeleganheid en de
~conomi~ van aan land is een uiterst gacompl'iceerd vraagstuk.
Hierop zal in hoofdstuk ~ nader worden ingegaan.

HOOfDSTUK 5. ECONOMISCHE

EFFECT~N

VAN TECHNISCHE INNOVATI8

5.1. Inleiding
Het doel van dit hoofdstuk is het bezien van de economische
gevolgen van technische innov~tie. Met name zijn wij
ge!nteresseerd in de gevolgen op de produktiviteit en economische
groei alsmede op de internationale hander en investerlngen.
Hierbij kunnen dan ook de gevolgen voor de werkgelegenheid aan de
orde komen, hetgeen de oorspronkelijke doelstelling van onze
studie was.
Het zou ideaal zlJn, als uit de trends van de R&D-input en de
-output per land direct de economische groei en de
werkgelegenheid verklaard en voorspeld konden worden. Maar we
hebben al gezien, dat dit een onmogelijke opgave is omdat de
gevolgen van innovatie in de tijd te zeer gespreid zijn. Uit een
lijst van III basis-innovaties van 1800 tot heden (bij J.J. van
Duijn, 1979) blijkt bijvoorbeeld, dat er vaak een groot
tijdsverschil is tussen uitvinding en toepassing (innovatie),
soms weI 100 jaar en regelmatig, - ook in de jongste tijd nog -,
10 a 20 jaar. De economische gevolgen, die per innovatie en per
land van heel verschillende duur zljn, liggen soms weer ver af
van de eerste toepassingen.
Sij innovaties wordt vaak een indeling gemaakt in. drie of vier
soorten, al naar gelang het technische gehalte van de innoyatie.
81j onderzoek naar innovaties neemt men dan meestal aIleen de
belangrijke innovaties. De overige zijn nl. veel moeilijker te
onderkennen, vooral per hedrijfstak en per land.
Men kan bovendien ook niet volstaan men het bestuderen van de
innovaties aIleen, want een land kan weinig inventief zlJn en
toch economische successen boeken door innovaties van elders snel
over te nemen en effectief toe te passen, zoalsJapan na 1945.
Daarom zijn ook andere output-indicatoren van belang zoals de
handel in kennisintensieve goederen en de produktiviteit. In
hoofdstuk 3 wezen wij daar al op.
Omdat soms veel belang wordt qehecht aan het verschil tussen
produkt- en procesinn6vatie, zullen we daaraan eerst aandacht
besteden in de volgende paragraaE. In plaats van daarna de weg
van H&D over innovaties en andere output-indicatoren naar de
economische eEfecten af te leggen, - hetqeen in het huidige
stadium van kennis niet mogelijk is -, willen we beginnen met
werkgelegenheidscijfers te tonen in paragraaf 5.3. Veoral
procesinnevatie heeft immers via produktiviteitsverhoqing grote
invloed op de werkgelegenheid.
Daarna wordt in paragraaf 5.4. afgesloten met een globaal
overzicht van factoren, die van helang zijn voor economische
groei en werkgelegenheid, speciaal voor Nederland.
5.2. Produkt- en procesinnovaties
um de problemen te schetsen betreffende de invloed van produkten procesinnovatie op de werkgelegenheid, beginnen we met twee
extreme benaderingswijzen van dit vraagstuk. In de eerste plaats,

zo stelt men weI, kan produktinhovatie weliswaar nieuwe vraag
stimuleren, maar het daarmee verbonden werk kan bijv. in lage
lonenlanden worden uitgevoerd. Het levert daarmee geen nieuwe
werkgelegenheid in eigen land. Dit geldt eveneens bijna steeds
voor procesinnovatie. Procesinnovatie vermindert als regel de
werkgelegenheid niet aIleen in eigen land, maar overal. Conclusie
hieruit is, dat innovatie geen werkgelegenheid bevordert.
Een tweede daar tegenover gestelde wijze van benadering stelt,
dat produktinnovatie weliswaar een concurrentievoorsprong op
andere landen kan geven, maar op zichzelf de totale vraag naar
goederen slechts doet verschuiven. De werkgelegenheid hangt dan
af van de arbeidsinhoud van het nieuwe tegenover die van het
bestaande produkt. Procesinnovatie leidt tot hogere
produktiviteit, dus tot goedkopere produkten en derhalve naar
meer vraag van de betrokken produkten. Afneming en toeneming van
werkgelegenheid veroorzaakt door technische innovatie kunnen
elkaai daarmee compenseren. Beide visies zijn o.i. te statisch.
Als een aanzet tot een wat genuanceerdere behandeling van deze
problematiek willen we eerst enkele lijnen trekken vanuit de
gedachtevan de levenscyclus van een produkt.
In de groeifase van een nieuw produkt is de markt betrekkelijk
gesloten, de prijzen kunnen vrij hoog zijn en de series zijn nag
niet zo groot, dat grate voordelen met procesinnovaties kunhen
worden behaald. Via geheime know how of octrooien kan deze
voorsprong soms gedurende lange tijd worden uitgebuit. De
productie zal in eigen land geschieden, want het contact van de
fabriek met de ontwikkelingsafdeling is in deze groeifase nag
essenti~el. Zowel omzet ais efficiency en procesinnovatie zijn in
deze fase nog niet groot en belangrijk.
Pas later, in de rijpheids- ~ verzadigingsfase spelen een
uitgekristalliseerd ontwerp en een scherpe kostprijs een grote
role Oe markt-is open en lage lonenlanden kunnen soms een grote
voorsprong krijgen. In de rijpheidsfase kan procesinnovatie tot
massaproductie in deze landen leiden; men denke aanradio's en
textiel. Bij sommige produkten zijn echter de transportkosten
vaak van beslissende betekenis am lokaal te bIijven produceren.
In de verzadigingsfase is de tehnologie vaak dermate
uitgekristalliseerd, dat aIleen modernisering en 8utomatisering
nag zin heeft. Maar dan zijn de hoge kapitaalkosten .en de geringe
hoeveelheid benodigde aebeid vaak weer een stimulan~ om de
produktie te repatri~ren naar het land van oorsprong. Grote
kapitaalintensiteit vraagt ook goedonderhoud door
hooggekwalificeerd personeel. AIleen oude uitgeteste machines
zijn dan goed genoeg voor ontwikkelingslanden. Hiermee kunnen
deze landen vaak wel hun lokale behoeften dekken, maar zijn zij
door de veel geringere produktiviteit van hun uitrusting nlet in
staat op de wereldmarkt te concurreren.
Een voorbeeld is de textielindustrie, die in de VSA weer opleeft
door voortgaande innovatie van machines en uitrusting. Vooral
Japan blinkt, ondanks sterk gestegen lonen in het laatste
decennium, uit in kapitaalintensieve productie door vergaande
automatisering, waarbij de productiviteit per werknemer soms 2 a
3 maal zo groot in als in de VSA en Engeland.
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Geste1d wordt weI, dat de huidige malaise te wijten is aan
structurele oorzaken, zoals oliecrises en opkomst Van nieuwe
industrielanden. Oit zou samenvallen met een tekort aan
belangrijke doorbraak-innovaties, zodat de nadruk in de
gefndustrialiseerde landen de laatste jaren, vooral na 1970, meer
ligt op proces- en produktinnovaties, die veel arbeid besparen en
weinig Kosten. Oit betekent dan volgens sommigen, dat te veel
bestaande produkten in de rijpe Easen van hun levenscyclus
verkeren, waarbij standaardproductie (op grote schaal) arbeid
uitstoot en tevens uitwijkt naar nieuwe industrielanden.
Um dit nader te toetseri· geven we hier enkele resultaten uit een
recent rapport van de Science Policy Research Unit (Universiteit
van Sussex, dec. 1981).
Het aantal belangrijke innovaties, - totaal 2293 van 1945 tot
1980 -, bleef sinds 1960 ongeveer constant, per vijf jaar 400 a
470, volgens dit rapport. Het aandeel van produkt- en
procesinnovaties was resp. 79 en 16% en bleef in de tijd ook
vrijwel constant (Innovaties in materialen daalde van 7 naar 2%).
WeI vond er binnen bepaalde bedrijfstakken een verschuiving
plaats, soms naar meer produkt-, soms naar meer procesinnovaties.
AIleen in duidelijk "rijpe n bedrijEstakken vond men een tendens
naar meer procesinnovatie, maar niet uniform. Procesinnovatie
vond men dan ook meer in sectoren met standaardproductie op grote
schaal en bij materialen. Produktinnovatie kwam meer voor bij
kapitaalgoederen, farmacie en vervoermiddelen.
.
Qpgemerkt zij echter, dat de zwaarte van de proCesinnovatie in
deze cijfers o.i. zwaar wordt onderschat, want nieuwe machines
(produkten) en materialen worden tensiotte door de kopers ervan
voor nieuwe productieprocessen gebruikt. Slechts ais deze door de
gebruikers zelf worden ontwikkeld, rekent men ,ze in de
statistieken tot proces- of materiaalinnovatie.Verder worden
procesinnovaties, ook helangrijke, vaak geheim gehouden, omdat ze
gemakkelijk over te nemenzijn. Procesinnovatie is dan ook
moeilijker te controleren. Tenslotte vergen produkt- en
materiaalinnovaties vaak belangrijke wijzigingen in processen in
de bedrijven waar deze innovaties plaats grepen.
.
Van andere landen dan het Verenigd Koninkrijk zijn geen cijfers
bekend over de trends in produkt- en procesinnovati~ '(~el over
aantallen innovaties, zie figuur 3.2.). Uit de ons bekende
gegevens valt dus niet hard de conclusie te trekk~n, ~at er de
laatste jaren relatief meer procesinnovaties zouden plaats
hebben. Het is trouwens de vraag of de levenscyclustheorie,
waarbij de innovatie in de rijpheidsfase gestandaardiseerde
massa-productie oplevert met uitstoot van arbeid altijd opgaat.
Oaarom voIgt er eerst iets over bezwaren tegen deze theorie via
een Korte uiteenzetting van de geschfedenis van de economische
productie-theorie~n.

ue fysiokraten in de 18e eeuw zagen het land en de natuurlijke
hulpbronnen als deenige produktiefactor-:-sTnds Ricardo in de 1ge
eeuw werd de arbeid als productiefactor vooropgesteld (de
arbeidswaardetheorie). Pas in de jaren dertig van deze eeuw kwam
het. kapitaal er als derde produktiefactor bij: het
Hekscher-Ohlin-model met mathematische produktiefuncties, waarbij

de technologie als statisch werd verondersteld. De prijzen zouden
volgens deze theorie vari@ren per land naar de relatieve
beschikbaarheid van arbeid en kapitaal. Handel zou plaats vinden
op grond van de wet van de comparatieve kosten. Een kapitaalrijk
land als de VSA zou dan kapitaalintensieve goederen moet
uitvoeren en arbeidsintensieve invoeren.
In 1953 yond Leontief echter, dat de VSA-exporten meer
arbeidsintensief waren dan de importen (de zgn.
Leontief-paradox). Hij meende, dat de oorzaak lag in verschil in
kwaliteit van de arbeid, hoewel oit niet voldoende k~n worden
aangetoond-.-- -Als vervolg hierop kwamen de neo-technologische theorie~n. Eerst
de "technology-gap"-theorie (Posner, 1961), waarin de nadruk werd
gelegd op technische vooruitgang door research terwille van de
concurrentiepositie. Daarna kwam de "product-life-cycle"-theorie
(Hirsch,lY65; Vernon, 1966). De technologie werd daarbij niet
meer als een gegeven beschouwd, maar als een eigen vierde
productiefactor, die in personen en/of kapitaalgoederen
belichaalOd is.
Nader onderzoek heeft deze twee theorie~n echter nlet zonder meer
bevestigd. Omdat ook het onderscheid in produkt- en
procesinnovatie hierbij een ro1 speelt, zullen we hierop kort
ingaan aande hand van het boek van Walker (1979).
Walker,geeft de volgende voorbeelden om de twee laatste
te toetsen.

theorie~n

1. Textie1machine-industrie. Hier bestaat geen ievenscyclus met
een rijpe periode van standaardproductie. Door voortdurende
vernieu~ing van ontwerp en productie-expertise ontstaat steeds
weer een riieuwe voorsprong op anderen en wordt de toegang tot
de markt voor nieuwelingen belemmerd. Wel blijven de kosten
van de productiefactoren en de productiviteit van belang. De
vestiging~plaats, dus het comparatieve voordeel, hangt vooral
af vaneen combinatie van innovatief vermogen en snelle
productlviteitsgroei. Daardoor hoeft de bedrijfstak niet naar
lage lonenlanden te verdwijnen, mede ook door kapitaal- en
kennisintensiteit, oligopolie van het aanbod en een relatief
prijs-inelastische vraag.
Soortgelijke trekken vertonen v01q~ns Walker vele andere
geav~nceerde bedrijfstakken zoals de.vliegtuigbouw, zware
electrische machines, computers, kernenergie, speciale
~ereedschapmachines en wetenschappelijke instrumenten. De
overheid speelt soms hierbij een belangrijke en
doorslaggevende role
2.

Chemicali~n (ha1ffabrikaten).
produ~t-levenscyclus aanwezig.

Hierbij is wel een
Evenwel is de
procestechndlogie, ook in het rijpe produktstadium, even
onstabiel als de produkten van de zojuist genoemde groepen.
Ook hier vindt geen verp1aatsing van de productie naar andere
landen plaats, hoewel de vraag in het rijpe stadium zeer
prijs-elastisch is. Maar kostenoverwegingen op het punt van
lonen worden gecompenseerd door voordelen inzake kapitaal,
geschoolde arbeirl en de grootte van de thuismarkt.

3. Consumentenelectronica. De keuze is hier bij massa-productie
tussen verplaatsing naar elders en automatisering.
Aanvankelijk leek bij standaardiserig van de componenten
verplaatsing voordeliger, maar computer-gestuurde
automatisering kan het voordeel weer naar de
kapitaalintensieve Ianden terug brengen.

•.

Ueze voorbeelden leren, dat ~en stabiel produkt nog geeh stabiel
productieproces behoeft te betekenen, zodat ook de definitie van
standaardisering van produkten, componenten, materialen of
processen ter discussie staat.
Walker trekt de volgende conclusies:
- Stabiliteit van een produkt, - waarop de neo-technologische
theorie!n zich baseren -, is eerder uitzond~rinq dan regel.
Verplaatsing van de productie is een antwoord op velerlei
politiek-economische situaties, zowel in eigen land als elders.
- Innovatie is weI een noodzakelijke, maar geen voldoende
voorwaarde voor concurrentiekracht. Daarnaast zijn van belang
productieve hulpbronnen en de efficiency van de' productie, maar
vooral ook de infrastuctuur van een land ais "external
economies".
- Er is geen algemeen gedragsmodel inzake produtie voor
. kennisintensieve bedrijfstakken. Naast de relatieve input van
productiefactoren moet gelet worden op kwalitatieve aspecten
zoals de aard van de vraag op de markt,' de afhankelijkheid van
de ihfrastructuur en de concurrentiedruk.
- Inzakede stelling van Vernon e.a., dat aIle wegen naar een
.relatie Ieiden tussen R&D en exportpositie stelt Walker: dit
moge zo zijn, maar exportkracht behoeft geen goede indicator te
zijn voor comparatief voordeel. Er komt meer kijken voor de
economische effecten dan R&D en levenscyclus via de
exportpositie.
Bovendien, aldus Walker, is de periode van 1945-1973 afgesloten
en is het mogelijk, dat bij de gewijzigde omstandigheden na
1973 innovatie een ~walitatief andere invloed heeft op het
handelspatroon.
Een algemene conclusie is naar onze mening, dat investeringen en
loonkosten alternatieven zijnbinnen een complexe infrastructuur.
Men kan concurreren met lage lonen, maar ook onder gratere
risico'smet hoge investeringen, die minder arbeid en een
ontwikkelde infrastructuur vragen, zodat werkgelegenheid in de
industrielanden behouden blijft.
Daarom gaan we nu eerst de ontwikkeling in de productie en de
werkgelegenheid in verschillende industrielanden bezien, aok
tegen de achtergrond van de verschuivingen wereldwijd.
5.3. Productie en werkgelegenheid
~en probleem bij het bestuderen van verbanden tussen innovatie en
werkgelegenheid is, dat deze laatste pas sinds het voorjaar 1980
in de meeste landen snel is gaan stijgen en dat de effectsn van
innovatie zich vaak pAS vele jaren later laten gelden. 20 heeft
het SIBB (Bundesinstitut fOr Berufsbildung in Berlijn}
geconstateerd, dat de effecten van de invoering van

micro-electronica pas 5 tot 10 jaren later duidelijk worden. Het
blijkt echter bijzonder nuttig om zowel de productiecijfers als
de werkgelegenheidscijfers over een bepaa1de peripde per land te
bezien. Want een interessantekwestie is, of de tendenzen in
K&D-input en -output, - die thans hooguit tot 1980 beschikbaar
zijn -, een weerspiegeling vinden in de werkgelegenheidscijfers
v66r en vooral na 1980. Als namelijk R&D input- en outputgegevens
iets zeggen over het concurrentievermogen, zal dat op den duur,
en zeker na de tweede oliecrisis van 1979, moeten blijken uit de
werkgelegenheid vanaf 1980. Hierbij moeten uiteraard ook andere
factoren dan alleen die van R&D en technische innova~ie e.d. aan
de orde komen. Factoren trouwens, die zelf ook weer de
innovatie-activiteiten bepalen.
In de tabellen 5.1. en 5.2. zijn ~e gegevens vermeld omtrent de
verdeling van de productie en van de werkge1egenheid over de
hoofdsectoren landbouw, bedrijven (met apart de industrie) en
diensten. Deze gevens slaan op de jaren 1960 en 1978 en wel
inzake drie categorie~n landen (arme, matige inkomens- en
industrielanden) alsmede van verschillende industrielanden
afzonderlijk. Hierin ziet men de voortdurende verschuiving van
productie en werkgelegenheid van de landbouw naar bedrijven en
van beide naar de diensten.
In ~abel 5.3. is de jaarlijkse groei v~n de productie per sector
opgenomen over de perioden 1960-1970 en 1970-1978.
Tabel 5~4. geeft de bruto-productie per hoofd van enke1e landen
uit de jaren 1960 en 1976.
We zien uit tabel 5.1., dat de productie van de bedrijven in de
industrie1anden tUBsen 1960 en 1978 relatief afnam. De
werkgelegenheid nam in de meeste landen in de industrie echter
nog sterker af. Uit blijkt uit tabel 5.2. Men krijgt een goed
inzicht in de relatieve afneming van de werkgelegenheid in de
industrie uit tabel 5.5. Hieruit b1ijkt, dat sinds 1971 de
industri~le werkgelegenheid overal, beha1ve in de VSA en Japan,
flink is gedaald, het sterkst echter in Nederland. Omdat de
dienstensector niet voldoende k~n expanderen, werd de totale
werkloosheid groot met Nederland en Engeland aan de top. Kleinere
.landen als Zwitserland, Zweden en Oostenrijk, die goede
R&D~input-en outputindicatoren vertonen, kennen daarentegen een
zeer geringe werkloosheid evenals Japan.
De groei van productie en arbeidsproductiviteit b1ijkt uit de
tabellen 5.3. en 5.4. Vooral de sterke positie van Japan en de
zwakke positie van Engeland vallen op; lage productiviteit gaat
gepaard met hoge werk100sheid en omgekeerd.
Uit onderzoek b1ijkt, dat Nederland een s1echt industriepakket
heeEt. Zo is het sterk vertegenwoordigd in de slechtste sector,
n1. chemie. Het is aIleen sterk in de sterke sector voeding. Ons
land zit het slechtst in de sterke sector machines. Qua pakket
producten blijkt Nederland slechter te zitten dan Engeland en
veel slechter dan bijvoorbeeld Zweden. De VSA hebben een
gemidde1d pakket evenals West~Duitsland. Japan blinkt uit in
machines.
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Tabe1 5. 1a • SSP naar secto ren, in 1960 en 1978 in %
arme landen
landbouw
bedrijven.
( i nd us t r i e)
diensten.

50
17
. (11

33

matlge lnkomenslanden industriele ianden

38

22

24

31

13 )
38

( 22

16

37
27)
59

40
(30
54

25 )
50

47

4

6

34

Tabe1 S.lb. BBPnaar· sectoren in 1960 en 1978 in %
Ned.
1andbouw
9
bed r i jven
46·
( i nd us t r i e ) . ( 34
45
diensten

(29

3
34
24)

58

63

4
38

4

34
29)
62

w. D.

Japan

VSA

13

5

45 40
(34 29)
42 . 55

Fr.

6
53

3
48

( 40

38)
49

41

10

38
(29
52

U.K.
5
37
27)
58

4

2

43
(32
53

36

25)
62

'rabel 5. 2a. Werkgelegenheidnaar sectoren in 1960 en 1978 in %
arme land en
landbouw
bedrijven
diensten
gem. groei

matige inkomenslanden industriele 1anden

77

72

58

45

9

11

23

14

17

17
25

32

3'8
45

1,7

1,9

2,0

2,4

1,2

17

6
39
55

.

1,1'

'fabel 5.2b. Werkge1egenheid 'naar sectoren in 1960 en 1"978 in %
Ned.
landbouw
bed ri jven
d i'ensten

Ii

6

42

45

47

49

gem. groei*1,6

Japan

W.O •.

2

33

13

14

4

33

30
37

39

48
38

48
48

VSA

~,

7
36
57
3

65

1,7 1,5

48

1,8 1,3

Fr.

0,2 0,7

22
39
,39

U. K.

.9
40
51

0,6 1,1

4
48
48

2

43
55

0,6 0,3

(Bron: World Development Report 1980, tabe11en 1, 2, 3, 6 en 19,
Wereldbank, Washinqton 1981 )
* gemidde1de groei gedurende de per ioden 1960-1970 en 1970-1978.

~abel

5.3a. Jaar1ijkse groei ~an de productie per sector over
resp. 1960-1970 en 1970-1978 in %
arme 1anden

landbouw
bedrijven
industrie
diensten

3,4

2,0

2,5
6,1
6,6
4,4

gem. groei 3,9
BNP in $
van 1978
per hoofd

Tab~l

matige inkomens1anden industriele landen

4,5

7,8

4,2
4,3

7,6
5,7

3,6

6,0

200

3,1

1,2

1,0

7,1
6,8

5,8

6,1
6,2
4,8

3,4
3,3
3,7

5,7

5,1

3,2
8070

·1250

5.3b... Jaa r1 i j kse groet van de product1e per sector over
resp. 1960-1970 en 1910-1978 in %
Ned.

VSA

Japan

w. D.

Fr.

U.K.

3,6
3,3
3,6
3,3

0,3
5,2
5,3
4,3

0,9
2,7
2,9
3,4

4,0 1,1

1,5 1,6

1, 8, 0,4

10,9 6,0
11,0 '6,2
11,7 5,1

5,2 2,1
5,4 2,0
4,2 1,7

6,4 3,5
6,6 3,9
5,7 4,3

2,3 0,8
3,1 1,3
3,4 0,6
2,7 2,4

gem. groei 5,5 3,2

4,3

0,:3

10,5 5,0

4,4 2,4

5,7

~,7

2,9 2,1

1andbouw
bedrijven
i ndustr ie
diensten

2,9
6,8
6,6
5,1

BNP in $

van 1978
per hoofd

8410

9590

9580

7280

8260

5030

Tabel 5.4. Bruto productie per hoofd in industrie in de jaren
1960 en 1976 (prijspeil 1970 in dollars)'
Ned.

VSA'

'Japan,

w. D.

2.137 2.391· 2.586 3.126 I.S1S 2.561 2.184 2.636

Fr.

U.K.

-- 2~429 1.493 1.640

Tab.l 5.5. Werkgelegenheid en wijziging 1971-1980
. aantaI . xIM
VSA
Japan
W.Duitsland
Frankrijk

I~80

. totaaI In %

97,3
55,4
25,3
21,2
24,4
4,6
4,2

U. K.

Nederland
Zweden
Zwitserland

+23
+ 8

-

+10

-

4

-

+ 4
+ 2
0

-

1

7
5

-15
-18

-

+10

. 3,0

,

industrie 1n %

3

-16

5

Werk100sheid in procenten van de beroepsbevolking

VSA
Japan
w•• Dui tsland
Frankrijk.
U.K.
Nederland
Zweden
Zwitser1and
(Bron:

(~ron:

ul t • 174

ult.'79

ult.'80

ult.'81

ult.'82

5,3
1,4
2,7
2,7
2,7
3,0
2,0

5,8
2,3
3,8
6,1
5,2
4,6
1,8

7,5
2,3
4,8
6,8
9,3

8,5
2,2
6,7
9,0
11,7
10,6
3,6
1,0

10,1
2,4
. 6 ,. 9
8,9

6,6.,

2,2

13,0

13,1

~earbook of Labor Statistics 1981, ILO Geneve1981)
ult. 1982~ okt. 1982, The Ecbnomist)

Wat d~ werkgelegenheid in Nederland betreft, zie men.tabel 5.6.
Het totaal nbedrijv~nn blijkt sedert 1965 am~er op peil te zijn
gebleven en de industrie is met ruim 30% gedaald; m~er dari d~
landbouw. De groei.bij diensten en overheid was 9nvoldoende om
deze teruggang en d~ aanwas van de bero~psbevolking op te vangen,
zodat de werkloosheid stee~ van 34 •. 000 in 1965 tot 450.000 einde
1981. (paarnaast zijn er ongeveer 700.000 arbeidsongeschikten.)
Deze cijfers tezamen mogen veel hoger lijken dah Tn welk a~dei
industrieland, maar een internation'ale vergelijking van
werkgelegenheidsstatistieken is echter nog steeds moeilijk do.or
verschillen in criteria en voorzieningen. Zo leidde wijziging van
de regels voar uitkering volgens dsskundigen (zie Chri~tiano~
1980) tot een stijging van hei werkloosheidspercentage m~t 2,5
proceht inde VSA in de jarenzeventig en met 5 in Engeland inde
jaren dertig.

Tabel 5.6. Arbeidsvolume in mensjaren x 1000, per sector, in
Nederland (1960-1980)
170

, 75

'77

'79

t80

329
299
279
277
1andbouw/visserij
388
289
43
45
45
45
45
openbare nutsbedr.
42
977
industrie
1.381 1. 224 1. 092 1. 019
962
505
436
bouw
464
442
459
446
. diens~en
1.711 2.0282.154 2;196 2.269 2.302
totaal bedrijven
overheid

3.986 4.129 4.026 3.991 4.029 4.032

totaal (a)

4.502 4.696.4.656 4.6594.723 4.734

516

567

werklo zen 1) . (b)

34

55

in % va n (a + b)

0,8

1,2

630

206

668

694

702

218

225

263

4,24,5

4,6

5,3

1965-1980

- 28,6%
7 %

+

- 30,4%

0,4%
+ 34,5%

+ 1,1%
+ 36,0%
+

5, 1 %

(Bron: Statistisch Zakboek 198U, 1899-1979 Taehtig jaren statistiek
.in .. tijdsreeksEm, en Het jaar 1980 in cijfers)
1) Inclusief werkzaam op sociale objecten en aanvullende wecken
(de laatste jaren ca. 15.000 personen).
5.4. Nabeschouwing
Uit ~~ beide tabellen in hoofdstuk 4 komt naar voreh, dat
Nederland zowel. bij de R&D-input- als bij de outputindicatoren
vrijwel op ~e laagste plaats staat. Tevens valt tezien aan de
cijfers van de werkloosheid in ~e vorige paragraaf, dat deze in
.Nederland, samen met Engeland, tot de hoogste behoort van de
'moderne industrielanden. Uiteen rapport van het European
Management r'orum te Geneve "Report on Industrial Competitiveness
1981" blijken evenees de zwakke punten van het Nederlandse
bedrijfsleyenA Oaarin hebben Japan, Zwitserland, de VSA en
West-Ouitsland. een grote voorsprong op Nederland. Z~eden,
. Frankrijk en Nederland komen ongeveer gelijk uit. Engeland en
Oostenrijk scoren lager.
.
Keith Pavitt heefthet-(in future~, februari 1980)zo uitgedrukt,
dat inde eer~te divisie West-Ouitsland, Zwitserland .en Zweden
zitien, met t~ijfels over de VSA.Nederland degradeertuit da
eerste divisie naar de tweede en Japan promoveert naarde eerste.
In de tweede divisie zitten oak Belgi@, Canada en Frankrijk,
terwijl Itali~ en Engeland degraderen naar de derdedivisie.
Deoorzaken, die voor ~eze poslties en verschuivingen worden
gegeven, zijn velerlei en zijn deels van geheel andere aard dan
die van innovatie. Zoals we eerder reeds opmerkten, zijn de
verbanden tussen innovatie en de economische effecten, waaronder
de werkgelegenheid, weI aanwezig, maar te vaag en te complex om

duidelijke lijnen te kunnen trekken. Een economische theorie
hierover is niet voorhanden, hooguit aanzetten hiertoe.
Empirische studies zijn er weI, maar de uitkomsten daarvan zijn
mede afhankelijk van de specifieke omstandlgheden.
Ook is het moeilijk om conjuneturele en structurele factoren te
onderscheiden. Sommigen wijzen op de neergang van een lange golf
(de Kondratieff-eycli van 50 a 60 jaar), maar een dergelijke
golfbeweging op grond van een samenval van grote innovaties lijkt
te mechanisch. Zij is meer een hypothese voor het verleden dan
een oorzakelijk verband. Anderen, zoals het genoemde instituut
van de universiteit van Sussex, leggen de nadruk op structurele
factoren in plaats van op lange of Korte conjunctuurgolven. Dit
lijkt ons op zichzelf weI juist, maar het probleem blijft om dit
te verklaren. De oorzaken zoekt men dan vooral in de opkomst van
de nieuwe industrielanden en in de oliecrisis.
Het verschil in economische positie en werkgelegenheid tussen
vele landen lijkt vooral het gevolg van de wijze waarop en de
snelheid waarmee men de bakens heeft verzet. Nederland zou hier
zich bijv. kunnen spiegelen aan Finland dat de bakens in 1978 weI
tijdig verzette.
Het kan 11ggen in lonen, prijzen en wisselkoersen, in de
industri31e structuur en het productiepakket van de industrie op
de wereldmarkt, in de scholing van het personeel en de instelling
van het management. Ook de overheidspolitiek is uiteraard van
groot belang, zowel inzake opleiding en research als de
economische politiek.
Uiteraard zijn bepaalde oorzaken beter aan te tonen dan andere.
Het gevaar dreigt daarbij, dat men achteraf de verklaringen erbij
zoekt, die het meest voor de hand liggen. De R&D-inspanning en de
meeste R&D-outputindicatoren wijzen voor de meeste landen weI in
dezelfde richting, zoals we in hoofdstuk 4 zagen.
Japan en landen als Zweden, Zwitserland en Oostenrijk doen het op
de meeste punten goed en hebben ook zeer lage
werkloosheidscijfers. Engeland geeft tamelijk veel uit aan R&D,
maar zelfs een grondig rapport van de SPRU van Sussex (SPRU,
1981) gaat nlet verder dan als mogelijke oorzaak te noemen een
verkeerde aanwending van R&D, namelijk teveel in de richting van
grote innovaties, met verwaarlozing van verbete~ingen-en van
toepassingen van buitenlandse technologische verbeteringen.
Wat Nederland betreft, willen we als slot een globale schets
geven van de belangrijkste factoren voor zijn relatief slechte
economische situatie. Hierbij gaan we lets breder in op de
economische voorwaarden.

..

Neder1andse situatie
Het grote probleem lijkt ons niet hoe innovatie in Nederland te
stimuleren en uit te breiden, maar vooral het wegnemen van
factoren, die de industri~le groei belemmeren, zowel de bestaande
activiteiten als de nieuwe.
Deze belemmerende factoren zijn deels van conjuncturele aard,
deels knelpunten en frictieverschijnselen, zoals die op de
arbeidsmarkt. Hiervoor is een goede overheidspolitiek van b~lang.

De belangrijkste factoren zijn echter naar onze mening de
onderstaande van structurele aard.
1. De oliecrisis van 1973 en de voortgaande prijsstijgingen
daarna, voora1 die in 1979/1980. Deze zijn van fundamentele
aard en zijn niet voldoende door de olie-importerende landen
opgevangen. Zij hebben mede geleid tot kapitaalschaarste en
hoge rentestand, die op zichzelf de bedrijvigheid afremt. Een
volgende oliecrisis zal ons weer in dezelfde problemen
storten.
2. De opkomst van de "newly industrializing countries" met lage
lonen, die vooral in de sectoren van de traditionele
consumptiegoederen, de intermediaire goederen {chemie, olie,
staal} en de electronische massa-consumptiegoederen tot
ernstlge concurrenten van de Westerse industrielanden zijn
geworden.
3. De steeds sterker wordende concurrentie van Japan ten opzichte
van de Westerse landen door effectieve productie en
internationale marketing, en van de VSA tegenover Europa in
sommige bedrijfstakken. Zowel in Japan ais in de VSAblijken
niet zozeer de R&D-activiteiten hoger, maar de effectiviteit
in het doorvoeren daarvan tot succesvolle innovaties.
4. De stijgende arbeidskosten, nie sinds het begin van de jaren
zestig de arbeidsproductiviteit te boven gingen. Ook toen de
hoogconjunctuur na 1965 en vooral na 1973 s~eeds sterker werd
bedreigd, zijn de arbeidskosten te laat en te weinig
aangepast. De hoge arbeidskosten waren, nog los van de
internationale concurrentie, reeds op zichzelf een oorzaak van
werkloosheid door de tendens tot vervanging van dure arbeid
do~r kapitaal en verplaatsingen naar het buitenland.
5. In verschillende sectoren is overcapaciteit en een zekere
verzadiginq van de vraag opgetreden; vooral bii bepaalde
duurzame consumptiegoederen en in de staal- en scheepsbouw.
Nederland heeit behalve algemene voordelen ais hoog
scholingsniveau en centrale ligging specifieke nadelen zoals:
a. een kleine thuismarkt en een liberale handelspolitiek. In
Japan daarentegen komt men met vele goederen niet binnen,
omdat men geen toegang krijgt tot de handelskanaleni
b. de arbeidskosten zijn in Nederland zeer sterk gestegen, ook
door hoge sociale lasten en hoog ziekteverzuim. Pa~ de laatste
drie jaar is onza concurrentiepositie door minder sterk
stijgende lonen en lagere inflatie verbeterd, doch nlet veel
ten opzichte van onze grootste afnemer West-Duitsland.
c. bij de "non-price" concurrentie (betrouwbaarheid, duurzaamheid
en service) die vooral van belang is bij kapitaalgoederen en
duurzame consumptiegoederen, ligt Nederland vaak achter bij
landen als Duitsland en Japan;
d. de exportfaciliteiten, zoals financiering en
kredietverzekering, zijn in andere landen vaak royaler;
e. de energieprijzen voor de industrie ~ijn in Nederland relatief
hoog. Andere landen hebben andere energiebronnen dan olie of
geven lagere prijzen aan de industrie. De revenuen van de
Nederlandse aardgasprijzen verdwijnen grotendeels in de
lopende staatsuitgaven;
f. de directe overheidssteun aan de R&D van het bedrijfsleven is

..

in andere landen vaak beduidend veel groter;
g. het aankoopbeleid van de overheid is minder gericht op de
eigen industrie dan elders en nlet op lnnovatie-stlmulering
gericht;
h. voor kleinere bedrijven wordt minder gedaan door de overheid
dan in andere landen. Pas zeer recent komt daar verandering
in i
i. Nederland heeft zich na de oorlog te veel en te lang toegelegd
op traditionele consumptiegoederen en halffabrikaten en te
weinig op technisch hoogwaardige kapitaalgoederen.
De grote stijging van de arbeidskosten is aanvankelijk opgevangen
door vervanging van arbeid door kapitaal en eventueel door
prijsverhoging, zodat de winsten op peil konden blijven. D~ze
winstenwaren nodig om de investering in relatief meer duurzame
productiemiddelen te financieren. Toch werd, vooral in de jaren
zeventig, steeds meer met vreemd vermogen gewerkt. Zolang de
rentabiliteit op het totale vermogen maar groter was dan de rente
op het vreemde vermogen, leverde dit positieve hefboomeffect een
bijdrage tot de winst. Ook de inflatie van de jaren zeventig
bevorderde het werken met vreemd vermogen. Het was echter
duidelijk, dat de financiering met vreemd vermogen in de latere
periode van dalende rentabiliteit de ondernemingen zeer kwetsbaar
maakte. Dit werd nog versterkt to en de rente op vreemd vremogen
beduidend hoger werd.
In de tweede fase kon de produetivlteit de 9tijging van de lonen
niet bijhouden en was prijsverhoging~ ook door de toenemende
concurrentie van elders niet meer in voldoende mate mogelijk. De
winsten daalden, zodat de ruimte voor breedte-investeringen het
eerst verdween (ook de dalende vraag wettigde door de gestegen
prij zen deze inves.ter ingen well icht nlet mee r). Ook de R&D-kosten
voor nieuwe produkten dreigden besnoeid te worden. Tevens
ontbraken de fondsen vooringrijpende procesinnovaties. Er restte
dan weinig anders meer dan te trachten door mechanisatie de hoge
arbeidskosten te beperken. Ook a1 had men geld voor nieuwe
produkten, dan nog durfde men het risico daarvan niet meer te
lopeno Onderzoekingen in de VSA wijzen erop, dat de R&D in de
jaren zeventig vooral gericht was op projecten met weinig risieo
en op de korte termijn gericht.
Natuurlijk kan ingrijpende procesinnovatie, die tot grote
kostenverlaging leidt,'en innovatie met nieuwe prqdukten een
stimulans zijn voor economische groei. Maar de voorwaarden
daarvoor ontbreken vee1szins en andere zaken, zoals effectieve
productie en marketing in de sectoren waarin men werkzaam wil
zijn, lijken thans belangrijker.
Ean van de voorname knelpunten thans is het gebrek aan kapitaal,
vooralin de risicodragende sfeer.
nieuwe activiteiten en voor Kleine bedrljven, a1 of nlet
reeds 5estaand, lS een actief overfieidsbeleid, juist in deze
kritieke fase van de economie, vangroot belang •

V~~r

De overheid kan slechts zeer beperkt bedrijven oprichten en

leiden. Zij kan dit weI doelbewust stimuleren.
Uit het boek van dr. P.~. de Hen blijkt 0.1., dat dit Inde jaren
dertig meer het geval was dan nu, ofsehoon de ervaring met
eeonomisehe politiek toen vrijwel nihil was. Noeh de politieke
partijen, noeh de regering noehwerkgevers of vakbonden hebben
momenteel op dit punt een doelbewuste visie, waardoor ook de
noodzaak van ingrijp~nde maatregelen en offers door ieder niet
voldoende duidelijk wordt •.
V~~r kleine bedrijven zijn de rentekosten vaak prohibitief, ook
door het hogere risieo. gen gezond overheidsbudget zal vreemd
kapitaal naac ons land brengen. Oat de Nederlandse ondernemingen
de laatste jaren veel in het buitenland, vooral in de VSA,
investeren, betekent een export van kapitaal, know how en
werkgelegenheid,die beter omge~eerd zou kunnen lopen voor
Nederland..
.
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