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Voorwoord 

In juni 2000 publiceerde de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de 
Universiteit van Amsterdam in opdracht van Stichting voor Industriebeleid en 
Communicatie (SIC) een ontwerp voor een SIC industriemonitor met een voorstel voor de 
inhoud en de structuur van een dergelijke monitor. Op dat moment werd ook gekozen om 
de industrie te definiëren als de ‘maakindustrie’ en werd besloten in de komende jaren een 
voorjaars- en een najaarsmonitor te publiceren. In november 2000 werd de eerste SIC 
Industriemonitor gepubliceerd. Ook werd besloten om vanaf 2001 beleidsadviespapers te 
presenteren. Sinds 2003 is de frequentie van de monitor teruggebracht tot een keer per jaar 
en is de frequentie van de beleidsadviespapers toegenomen. 

Het rapport dat nu voorligt, de SIC industriemonitor najaar 2003, is de zesde monitor. 
Bovendien wordt als onderdeel van de monitor tegelijkertijd het vijfde beleidsadviespaper 
uitgebracht dat aandacht besteed aan innovatie. Met dit beleidsadviespaper worden 
knelpunten benoemd die moeten worden opgelost om een gezonde industrie te behouden 
en worden aanbevelingen gedaan over de wijze waarop deze knelpunten zouden kunnen 
worden aangepakt. 

Het rapport bestaat uit drie hoofdstukken, een inleiding en een executive summary. In de 
inleiding wordt de doelstelling van de SIC geformuleerd en worden de definities gegeven van 
de maakindustrie en het industriebeleid. 

In het eerste hoofdstuk wordt aan de hand van recent cijfermateriaal de ontwikkeling in de 
Nederlandse industrie geschetst. Meer nog dan in de afgelopen jaren ligt de nadruk op de 
concurrentiepositie. Gekeken wordt naar kengetallen als productiviteit, werkgelegenheid, 
prijsontwikkeling en investeringen die samen bepalen hoe goed de Nederlandse industrie 
internationaal kan concurreren. In het tweede hoofdstuk wordt het Nederlandse 
industriebeleid besproken. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor innovatiebrief van het 
ministerie van Economische Zaken. In het derde hoofdstuk staat het thema van het 
beleidsadviespaper centraal: ‘feiten en beleid rond innovatie’.  

De SIC hoopt met de periodieke publicatie van deze monitor het imago van de industrie op 
te poetsen en de aandacht voor de industrie vast te houden.  

Willem van der Stokker 
Voorzitter Stichting voor Industriebeleid en Communicatie 
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Inleiding: doelstelling en definitie 

Doelstelling SIC 
De Stichting voor Industriebeleid en Communicatie wil activiteiten ontwikkelen om de 
industrie te stimuleren. SIC wil actuele kennis van en inzicht in de industriële ontwikkelingen 
verwerven, aandacht vragen voor deze ontwikkelingen en daarmee voor de plaats en de 
betekenis van de Nederlandse industrie. Ze wil het industriebeleid van de overheid en de 
sociale partners stimuleren en meedenken over de richting die dit beleid uit moet gaan.  

Definitie industrie 

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is het belangrijk te weten wat onder industrie 
wordt verstaan. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om de vraag welke bedrijfstakken wij 
wel of niet rekenen tot de industrie. Er zijn drie mogelijke definities:  
1. de zogenaamde “maakindustrie”, gedefinieerd als de bedrijfstakken die in de Standaard 

Bedrijfsindeling (SBI’93) van het CBS onder de sectie ‘D. Industrie’ vallen (codes 15 t/m 
37); 

2. een ruimere definitie, ‘industrie-plus’, bestaande uit de industrietakken die door het CBS 
zijn ingedeeld in de groepen ‘D. Industrie’ en ‘F. Bouwnijverheid’; 

3. de ‘Nijverheid’ als geheel, omvattende de categorieën ‘C. Winning van Delfstoffen’,  
‘D. Industrie’, ‘E. Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water’ en  
‘F. Bouwnijverheid’. 

De uiteindelijke keuze voor de definitie van de verzameling bedrijfstakken die in de monitor 
wordt gevolgd is vooral bepaald door de relevantie van de bedrijfstak voor het 
industriebeleid en de beschikbaarheid van de data; wat dit laatste betreft is onder meer ook 
van belang met welke vertraging en welke frequentie data beschikbaar komen voor ieder van 
deze definities, en tegen welke kosten. Ook andere criteria zoals vergelijkbaarheid moeten 
meegewogen worden. Definiëring van industrie volgens de eerste definitie heeft als zeer 
groot voordeel dat ook maandelijkse data uit de CBS Industriemonitor gebruikt kunnen 
worden waardoor een gedetailleerde uitsplitsing van verschillende bedrijfsklassen binnen de 
industriesector mogelijk wordt. Uiteindelijk is ‘de industrie’ dan ook gedefinieerd als ‘de 
maakindustrie’. De volgende sectoren vallen onder de maakindustrie. 

· Voedings- en genotmiddelenindustrie 

· Textiel- en lederindustrie 

· Papierindustrie 

· Uitgeverijen en drukkerijen 

· Aardolie-industrie 
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· Chemische industrie 

· Rubber- en kunststofindustrie 

· Basismetaalindustrie 

· Metaalproductenindustrie 

· Machine-industrie 

· Elektrotechnische industrie 

· Transportmiddelenindustrie 

· Hout-, meubel- en overige industrie 

Het CBS kijkt naar de kernactiviteit van een bedrijf om te bepalen of zij een bedrijf in de 
dienstensector indeelt of in de sector industrie. Wij volgen noodgedwongen de indeling van 
het CBS1. Het is echter zeer wel mogelijk dat een bedrijf naast haar industriële hoofdactiviteit 
nog enkele omvangrijke nevenactiviteiten heeft die als diensten te kenmerken zouden zijn 
(b.v. catering, transport, financiering etc.). 

Definitie industriebeleid 

Het Nederlandse industriebeleid wordt door ons gedefinieerd als het door het ministerie van 
Economische Zaken geformuleerde beleid, omdat het ministerie de belangrijkste speler in 
deze is. De SIC volgt en toetst dit beleid. 

                                                 
1  Deze zogenaamde Standaard Bedrijfsindeling (SBI’93) voldoet ook aan internationale eisen van 

vergelijkbaarheid zoals die door Eurostat aan het CBS worden opgelegd. 
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1 Industrie in cijfers 

1.1 De Nederlandse industrie en haar concur-
rentiepositie 

De ontwikkeling van de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie is van groot 
belang. Al gedurende enige tijd is er sprake van een slechtere marktontwikkeling. De 
wereldeconomie en de Nederlandse economie groeien niet meer zo hard als eind jaren 90. In 
de voorgaande monitoren werd reeds duidelijk dat ook de Nederlandse industrie beduidend 
minder hard groeide. Deze ontwikkeling heeft te maken met drie factoren: de 
vraagontwikkeling op de Nederlandse markt, de vraagontwikkeling op de buitenlandse 
markten en de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie op deze markten. Als de 
Nederlandse industrie erin slaagt haar concurrentiepositie op buitenlandse markten te 
verbeteren, dan is het mogelijk dat de export toeneemt, zelfs als in het buitenland de vraag 
daalt. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse markt waar de industrie dan buitenlandse 
concurrenten kan verdringen. De ontwikkeling van de concurrentiepositie is daarom dan 
ook van groot belang om de huidige ontwikkeling van de Nederlandse industrie te begrijpen 
en om te begrijpen wat voor ontwikkelingen er de komende jaren te verwachten zijn. 
Vanwege dit belang van de concurrentiepositie is ervoor gekozen om de concurrentiepositie 
van de Nederlandse economie sterker te belichten.  

Vanwege het belang van de concurrentiepositie is een beter begrip van wat wordt bedoeld 
met concurrentiepositie belangrijk. De concurrentiepositie van bedrijven is, ‘losjes 
geformuleerd’, de aantrekkelijkheid van haar producten in vergelijking met de producten van 
buitenlandse producenten. Hoe aantrekkelijk haar producten zijn, hangt af van hoe duur de 
arbeids- en inkoopkosten zijn, met hoeveel en wat voor soort kapitaalsgoederen 
geproduceerd wordt, en hoe slim er geproduceerd wordt.  

In deze monitor zullen alle vier deze aspecten een rol krijgen. Zo staat in Paragraaf 1.4 de 
ontwikkeling van de loonkosten en de (inkoop)prijzen centraal. Paragraaf 1.6 is helemaal 
gewijd aan de investeringen in kapitaalgoederen en de investeringen in kennis en betere 
productietechnieken (de Research & Development). 

De andere paragrafen gaan niet over de aspecten die de concurrentiepositie beïnvloeden, 
maar over de ontwikkeling van de industrie en dus de concurrentiepositie zelf. In Paragraaf 
1.2 wordt de ontwikkeling van de industriële werkgelegenheid, productie en 
arbeidsproductiviteit besproken. Ook worden deze ontwikkelingen vergeleken met de 
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ontwikkeling voor Nederland als geheel. In Paragraaf 1.5 verruimen we de blik naar de 
ontwikkeling buiten Nederland. Hierbij wordt de ontwikkeling van de Nederlandse export 
beschreven en vergeleken met de ontwikkeling van de relevante wereldhandel. Tevens komt 
hier de mening van ondernemers over hun concurrentiepositie aan bod.2  

In Paragraaf 1.7 vatten we de ontwikkeling van de concurrentiepositie en de ontwikkeling 
van de factoren die de concurrentiepositie beïnvloeden samen. Tevens trekken we op basis 
hiervan ruwe beleidsimplicaties. Deze beleidsimplicaties gaan over in welke richting 
oplossingen gezocht moeten worden en hoe belangrijk dat is. Een aanbeveling over welke 
specifieke instrumenten hiervoor het meeste geschikt zijn, valt buiten het kader van deze 
studie.  

In deze industriemonitor is industrie gedefinieerd als ‘maakindustrie’; sectoren als de 
bouwnijverheid, delfstoffenwinning en nutsbedrijven vallen derhalve buiten deze definitie. 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de Nederlandse industrie en haar 
concurrentiepositie aan de hand van vele kengetallen zoals productiviteit, export, 
werkgelegenheid, investeringen en R&D-uitgaven. Hierbij worden zoveel mogelijk de meest 
recente cijfers gepresenteerd waaronder de definitieve gegevens uit de Nationale Rekeningen 
2002. Sommige van deze gegevens (met name over de twee meest recente jaren) hebben 
echter nog een voorlopig karakter: in de loop van de tijd komen er van meer bedrijven en 
instellingen gegevens beschikbaar waardoor de cijfers meer en meer een definitief karakter 
krijgen.3  

1.2 Productie en productiviteit 

In deze paragraaf bestuderen we de ontwikkeling van de Nederlandse industrie gedurende 
het afgelopen jaar en vergelijken we dit met de ontwikkeling in de voorgaande jaren. Hierbij 
richten we ons op drie kerncijfers. Namelijk hoeveel is er geproduceerd, hoeveel arbeid 
hieraan gewerkt heeft, en als afgeleide van de eerste twee hoe de arbeidsproductiviteit zich 
heeft ontwikkeld. Tot slot zullen we kijken naar hoe de ordervoorraad van ondernemers zich 

                                                 
2  Het voordeel van een andere paragraafindeling was geweest dat de concurrentiepositie en de 

factoren die hierop van invloed zijn geclusterd behandeld kunnen worden. Hier is niet voor 
gekozen om de vergelijkbaarheid met eerdere monitoren te handhaven.  

3  Overigens stelt het CBS voor de meeste grootheden pas na ruim tweeënhalf jaar de werkelijk 
definitieve gegevens vast. Dus in de Nationale Rekeningen van september 2002 worden voor het 
eerst definitieve cijfers over het jaar 1999 gepubliceerd. Uiteraard publiceren wij in elke SIC 
Industriemonitor de meest recente cijfers. Hierdoor kunnen verschillen tussen verschillende SIC 
monitoren ontstaan.  
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ontwikkelt. Dit fungeert als een eerste blik naar toekomstige ontwikkelingen en dus naar hoe 
het met de concurrentiepositie gaat.  

De verschillende takken van binnen de industrie verschillen in relatieve belangrijkheid, 
afgemeten naar productie en werkgelegenheid. In Figuur 1.1 is het relatieve belang van 
iedere industriële sector per ultimo 2002 weergegeven. Ten opzichte van voorgaand jaren 
hebben zich hierbij geen grote veranderingen voorgedaan. De voedings- en 
genotsmiddelenindustrie is relatief belangrijk in arbeidsvolume en in toegevoegde waarde. 
De chemische industrie heeft een groot aandeel in de totale toegevoegde waarde, terwijl het 
aandeel in het arbeidsvolume veel kleiner is. Voor de overige industrie is dat juist 
omgekeerd; een relatief groot aandeel in het arbeidsvolume en een klein aandeel in de 
toegevoegde waarde.  

Figuur 1.1 Productie en werkgelegenheid binnen de industrie, december 2002 
(als percentage van de totale industriële productie en werkgelegenheid) 
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Bron: Eigen berekeningen n.a.v. CBS. 

Niet iedere sector heeft het afgelopen jaar een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt. In 
Figuur 1.2 is de verandering van de productie en de werkgelegenheid voor alle industriële 
sectoren weergegeven. Hier zijn de procentuele veranderingen in 2002 weergegeven. In 2002 
is de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in de meeste sectoren gedaald. Echter er 
zijn opvallende verschillen tussen sectoren. Zo is de toegevoegde waarde in vier sectoren, 
zoals de voedings- en genotsmiddelenindustrie gestegen. In andere sectoren is er sprake van 
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een daling, waarbij deze daling in de elektrotechniek opvallend groot is. De werkgelegenheid 
is in geen sector gestegen, meestal is er sprake van een daling. Waarbij deze daling soms 
groter is dan de daling van de productie, zoals in de textiel en leerindustrie.  

Figuur 1.2 Productie en werkgelegenheid binnen de industrie  
(procentuele mutatie december 2001 - december 2002) 

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

   V
oe

din
gs-

 en
 ge

no
t

   T
ext

iel/
led

er
   P

ap
ier

   U
itge

ver
ijen

   A
ard

olie
-ind

us
trie Che

mie

   R
ub

be
r/ku

nst
sto

f

   B
asi

sm
eta

al

   M
eta

alp
rod

uct
en

   M
ach

ine
s

   E
lek

trot
ech

nie
k

   T
ran

spo
rtm

idd
ele

n

   O
ve

rige
 ind

us
trie

toegevoegde waarde arbeidsvolume  
Bron: eigen berekeningen n.a.v. CBS. 

Figuur 1.3 laat de toegevoegde waarde, de arbeidsproductiviteit en de groei van de 
toegevoegde waarde sinds 1995 zien. Zoals in eerder monitoren al werd opgemerkt is de 
groei van de toegevoegde waarde in 2001 afgenomen en is er sinds 2002 sprake van een 
krimp van de toevoegde waarde. Ten opzichte van een jaar eerder was de krimp in medio 
2002 2,5 procent. Ook in de eerste helft van 2003 krimpt de toegevoegde waarde in de 
industrie met anderhalf tot twee procent. De arbeidsproductiviteit blijkt in 2001 en 2002 
constant te zijn, terwijl deze tot en met 2000 groeide.  
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Figuur 1.3 Productie(-groei) en productiviteit 
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Bron: Eigen berekeningen n.a.v. CBS. 

In Tabel 1.1 is de productiegroei, uitgesplitst naar industrietak, over de laatste jaren 
vergeleken met de groei van de gehele Nederlandse economie. In de een na laatste kolom 
staan de voorlopige groeicijfers voor 2002, terwijl in eerste kolom de gemiddelde groei staat 
weergegeven over de voorgaande zes jaren 1996 t/m 2001. Indien het groeicijfer in 2002 in 
een bepaalde bedrijfstak significant lager is dan dit gemiddelde, wordt dat in de laatste kolom 
weergegeven met de toevoeging ‘x’.4 In de vorige monitor bleek reeds dat de groei in 
Nederland als geheel en in een aantal sectoren lager was dat wat verwacht mocht worden op 
basis van de voorgaande jaren. Nu blijkt dat ook in 2002 de groei in een aantal sectoren lager 
was dat wat verwacht mocht worden, zelfs als rekening wordt gehouden met het gegeven dat 
de groei in 2001 al lager was. In 2002 was de groei in de industrie net als in 2001 lager dan de 
groei van de productie van Nederland als geheel. Door de grote jaar op jaar variatie van de 
productie van de industrie is krimp van de industriële productie niet significant lager dan 
verwacht mocht worden, terwijl de kleine groei voor de Nederlandse economie als geheel 
dat wel is. Dit bevestigt het traditionele beeld dat de industrie relatief gevoelig is voor 
schommelingen van de conjunctuur. 

In de meeste sectoren van de industrie was het afgelopen jaar sprake van een afname van de 
productie. In de uitgeverijen, de metaalproducten, de elektrotechnische industrie, en de 

                                                 
4  Significantie wordt hier gedefinieerd als kleiner dan 1,96 maal de standaarddeviatie. Dit betekent 

dat, op basis van het gemiddelde over 1996-2001 én de schommelingen in die jaren, de 
productiedaling in 2002 een waarschijnlijkheid van minder dan 5 procent had.  
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overige industrie is de daling zelfs significant lager dan op basis van het gemiddelde over de 
zes voorgaande jaren verwacht mocht worden. Dat geldt trouwens ook voor de daling van 
de productiegroei van de totale Nederlandse economie.  

In de laatste kolom staat de ontwikkeling van de productie gedurende de eerste zes maanden 
van 2003 voor de sectoren waarvan nu reeds cijfers over deze periode bekend zijn. De 
negatieve ontwikkeling van de groei blijkt zich sterk door te zetten. De totale industriële 
productie is in de eerste zes maanden met 1,3 procent gedaald. Voor drie van de vier 
sectoren waar cijfers voor bekend zijn, blijkt de productie te dalen, alleen de chemie 
realiseert een stijging van de productie. Dit beeld is identiek aan dat van de vorige monitor. 

Tabel 1.1 Stijging toegevoegde waarde (volume), percentage5 

  
Gemiddelde 

96-01* 2000 2001* 2002* 
Eerste helft 

2003* 

Voeding- & genot 0,8 1,6 -0,7 1,1 -1,2 
Textiel/leder 0,7 6,8 -7,2 -3,1 -1,4 
Papier 2,0 2,9 -1,6 1,1 - 

Uitgeverijen 2,4 1,7 -1,5 -4,5x - 
Aardolie -7,4 -5,8 -2,8 -0,5 - 
Chemie 3,1 8,2 3,4 2,8 2,2 

Rubber/kunststof 3,1 0,6 -2,1 1,7 - 
Basismetaal 1,4 1,8 -1,6 -2,0 - 
Metaalproducten 2,2 4,3 0,2 -3,3 x - 

Machines 4,0 12,1 -1,5 -2,8 - 
Elektrotechniek 2,2 11,4 -3,6 -9,7 x - 
Transportmiddelen 4,1 0,4 -2,3 -1,1 - 

Overige industrie 2,0 1,8 -1,0 -2,5 x -2,5 

Totaal industrie 2,0 4,4 -0,9 -1,6 -1,3 

Nederland 3,3 3,5 1,3 0,3x 0,0 

Bron: Eigen berekeningen n.a.v. CBS 

Arbeidsproductiviteit 

Uit Figuur 1.2 bleek dat in sommige sectoren van de industrie de stijging van de productie 
groter was dan de stijging van de werkgelegenheid, wat betekent dat de arbeidsproductiviteit 
is gestegen. In ander sectoren is de productie harder gedaald dan de werkgelegenheid, 
waardoor daar de arbeidsproductiviteit gedaald is. In Tabel 1.4 is per sector de ontwikkeling 
van de arbeidsproductiviteit in de jaren 1996-2002 weegegeven en vergeleken met de 
arbeidsproductiviteitsontwikkeling van de gehele Nederlandse economie. 

                                                 
5  In deze en alle volgende tabellen en figuren die zijn afgeleid van de Nationale Rekeningen zijn 

de recentste jaren voorzien van een sterretje. Dit geeft aan dat de cijfers van deze jaren een 
voorlopig karakter hebben en nog niet als definitief beschouwd mogen worden. 
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Tabel 1.2 Stijging arbeidsproductiviteit (volume), percentage 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002* 

Voeding- & genot 6,8 0,4 1,0 1,5 1,2 0,0 3,0 
Textiel/leder 7,5 -1,5 10,8 3,9 10,8 -4,3 3,0 
Papier -1,7 10,8 0,4 2,7 5,4 0,0 2,0 

Uitgeverijen 4,5 2,7 6,2 0,4 1,9 -1,5 -2,2 
Aardolie -3,5 -31,7 2,0 1,7 -0,3 -4,2 -0,5 
Chemie -2,4 5,5 0,7 8,8 9,1 3,4 3,1 

Rubber/kunststof 6,2 2,0 5,2 3,8 -0,6 -0,9 4,2 
Basismetaal 0,3 7,2 2,0 2,2 4,2 0,0 3,8 
Metaalproducten -3,4 1,7 3,9 -0,2 4,0 0,0 -1,0 

Machines 3,0 4,5 -3,5 -2,0 11,6 -2,1 -0,8 
Elektrotechniek -0,6 -3,1 3,9 4,1 9,8 -4,8 -5,3 
Transportmiddelen 9,6 10,0 5,9 0,3 0,2 -0,2 1,4 

Overige industrie 0,6 -0,8 2,3 4,4 1,7 0,4 -1,8 

Industrie totaal 1,7 1,3 2,0 2,4 4,4 -0,4 0,5 

Nederland 0,4 0,5 1,3 1,7 1,7 0,1 0,0 

Bron: Eigen berekeningen n.a.v. CBS 

In 2002 blijkt de arbeidsproductiviteit in de industrie licht gestegen te zijn.  Hierbij deed de 
industrie het als geheel beter dan Nederland als geheel. De stijging in de industrie was 0,5 
procent terwijl Nederland als geheel geen groei vertoonde. Hiermee blijkt het gebruikelijke 
beeld bestaan dat de stijging van de arbeidsproductiviteit in de industrie groter is dan die van 
de economie als geheel. Ten opzichte van 2001 is dit een gunstige ontwikkeling, omdat er 
toen sprake was van een daling van de productiviteit per medewerker. Echter ten opzichte 
van de situatie tot en met 2000 is de groei in 2002 nog steeds erg laag, zeker ten opzichte van 
de groei van 4,4 procent in 2000. De industrie vertoont echter grote verschillen. De groei 
was het grootste in de rubber- en kunststofindustrie, terwijl de arbeidsproductiviteitsdaling 
in de elektrotechnische industrie het grootste was.  

Orders 
Een grootheid die de conjuncturele situatie in de industrie weergeeft is de orderpositie van 
bedrijven. Het CBS registreert elke maand de waarde van de ontvangen orders6 uitgesplitst 
naar binnenland en buitenland; de 12-maands voortschrijdende gemiddelden zijn 
weergegeven in Figuur 1.4.7  

                                                 
6  Gemeten in euro’s van 1995, dus gecorrigeerd voor prijseffecten. 
7  Door het gebruik van het 12 maandsgemiddeld ligt de aandacht vooral op de lange termijn 

ontwikkeling.  
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Figuur 1.4  Orders Totale Industrie (1995=100) 
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In eerdere monitoren bleek reeds dat het totale aantal orders dat industriële bedrijven 
hadden vanaf de zomer van 2001 daalde. In 2002 blijkt er sprake geweest te zijn van een 
verdergaande verslechtering van de orderpositie. Deze daling was echter kleiner dan in de 
tweede helft van 2001. In de eerste helft van 2003 blijkt er sprake te zijn van een lichte 
stijging van de orderpositie, echter zonder dat het orderniveau van 2003 reeds benaderd 
wordt. In vergelijking met Figuur 1.3 is dit een interessante ontwikkeling. De productie in de 
industrie daalt, maar de totale industriële orderportefeuille verslechtert veel minder. Verder 
valt op dat de buitenlandse orderportefeuille zich beter ontwikkelt dan de binnenlandse 
orderportefeuille.  

1.3 Arbeidsmarkt 

Uit Tabel 1.1 bleek reeds dat de productie van de industrie in 2002 gekrompen was. Ook de 
industriële werkgelegenheid blijkt in 2002 gekrompen te zijn. De daling van de 
werkgelegenheid die medio 2001 begon heeft zich in heel 2002 doorgezet. Deze daling wijkt 
af van Nederland als geheel. De nationale groei van de werkgelegenheid was zoals 
gebruikelijk iets groter, namelijk 0,2 procent.  
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Figuur 1.5  Werkgelegenheid werknemers en vacatures in de industrie 
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Figuur 1.5 laat zien dat de werkgelegenheid tot en met de eerste helft van 2001 steeg, waarna 
de werkgelegenheid daalde.8 Hieruit blijkt dat de industrie op de verslechterende economie 
heeft gereageerd door het aantal werknemers terug te dringen. In de monitor van najaar 
2002 bleek dat de reactie van de arbeidsmarkt op de economische verslechteringen (tot 
medio 2002) relatief traag was. De daling van de werkgelegenheid in 2002 en 2003 is daarom 
waarschijnlijk deels een reactie op de daling van de productie sinds de zomer van 2001. 

Vorig jaar was reeds gebleken dat het aantal vacatures na eerst jarenlang gestegen te zijn, 
sinds de zomer van 2001 flink gedaald is. In de vorige monitor was het aantal vacatures 
gedaald tot het niveau van eind 1998. In 2002 en de eerste helft van 2003 heeft deze daling 
zich doorgezet en hebben de vacatures het laagste niveau sinds midden 1995 bereikt. Dit 
maakt een verdere teruggang van het aantal werknemers in 2003 waarschijnlijk. 

1.4 Lonen en prijzen 

Voor de werkgevers is de winstmarge van het bedrijf een van de belangrijkste factoren in het 
bepalen van de omvang van de productie en werkgelegenheid. Die winstmarge wordt 
bepaald door de opbrengsten van verkoop en de kosten van productie. De opbrengsten 
worden op korte termijn vooral beïnvloed door de afzetprijs, de kosten voornamelijk door 

                                                 
8  De werkgelegenheidsontwikkeling in Figuur 1.5 is voor het jaar 2003 gebaseerd op voorlopige 

projecties, hieraan kan geen voorspellende waarde worden gehecht. 
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de loonkosten en de prijs van de verbruikte grondstoffen. In het eerste deel van deze 
paragraaf wordt de ontwikkeling van de lonen besproken. In het tweede deel komt de 
prijsontwikkeling aan bod, in het derde deel de arbeidsinkomensquote. 

Hoe hoger de winstmarge in Nederland is hoe aantrekkelijker de productie in Nederland is 
ten opzichte van productie in het buitenland. Loon en inkoopkosten beïnvloeden deze 
winstmarge, maar zijn niet de enige factoren die van belang zijn. Naast loon en 
inkoopkosten wordt de winstmarge ook bepaald door hoe efficiënt bedrijven arbeid en 
grondstoffen inzetten. Dit wordt onder andere bepaald door hoeveel er geïnvesteerd wordt 
en hoeveel nieuwe technologieën er ontwikkeld worden. De laatste twee in Paragraaf 1.6 
besproken.  

Lonen 
De loongegevens die we in de SIC Industriemonitor volgen zijn de ‘CAO-lonen incl. 
bijzondere beloningen’, vroeger regelingslonen genoemd. De definitie van deze grootheid 
volgens het CBS is als volgt: “Deze omvatten het loon voor normale arbeidstijd, alle 
bindend voorgeschreven regelmatig betaalde toeslagen en alle bindend voorgeschreven 
bijzondere beloningen (d.w.z. niet-regelmatig betaald), zoals de vakantietoeslag of de 
eindejaarsuitkering. Uitgesloten zijn dus toeslagen die in de cao’s voorwaardelijk zijn gesteld, 
zoals een leeftijdstoeslag of een toeslag voor ploegendienst, en individuele loonstijgingen.” 

In Figuur 1.6 staat de loonkostenstijging voor de industrie en de belangrijkste andere 
sectoren van de Nederlandse economie voor 2000, 2001, 2002 en de eerste helft van 2003.  

Over het algemeen genomen blijken de lonen in 2002 minder sterk gestegen te zijn dan in 
2001. Al zijn er uitzonderingen. Zo zijn de lonen bij de financiële instellingen in 2002 iets 
harder gestegen als in 2001. Ook in 2003 lijkt deze daling zich voort te zetten. 

Voor de industrie als geheel is de CAO-loonstijging gedaald van 4,2 procent in 2001 naar 3,8 
procent in 2002. Binnen de industrie bestaan echter verschillen in loonontwikkeling. Zo was 
er in de chemische industrie sprake van een toename van de loonstijging van 4,7 procent in 
2001 naar 5,2 procent in 2002. In de voedings- en genotmiddelenindustrie was de loongroei 
gedaald van 4,3 procent naar 3,4 procent. De overige industriesectoren vertoonden eveneens 
een daling van de CAO-loongroei. In de grafische industrie daalde de CAO-loonstijging van 
3,7 naar 3,5 procent, en in de metaal- en elektrotechnische industrie van 4,3 naar 3,4 
procent. 
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Figuur 1.6  CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen 
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In de eerste helft van ieder jaar is de loonstijging meestal groter dan in de tweede helft. 
Daarom kan de loonstijging in de eerste helft van 2003 niet direct vergeleken worden met de 
groei in 2002. Het is beter om de loonstijging in de eerste helft van 2003 te vergelijken met 
de loonstijging in de eerste helft van 2002, of om de loonstijging van de laatste twaalf 
maanden te vergelijken met de loongroei in het hele jaar ervoor. In mei 2003 was de 
loonstijging ten opzichte van mei 2002 2,3 procent. Omdat dit duidelijk lager is dan de groei 
in geheel 2002 (3,8 procent) is een verdere daling in 2003 waarschijnlijk.  

Prijzen 
Zowel de verbruiksprijzen (de prijs die een producent betaalt voor zijn grondstoffen en 
andere intermediaire producten) als de afzetprijzen (de prijs die een producent rekent aan 
zijn klanten) van de industrie zijn in 2001 gedaald. In 2002 vertonen beiden een opgaande 
lijn, terwijl de prijzen in 2003 weer lijken te dalen. Opvallend is dat de veranderingen van de 
verbruiksprijzen groter zijn dan die van de afzetprijzen (zie Figuur 1.7). De daling in 2001 
van zowel de afzet- als de verbruiksprijzen sluit aan bij de groeivertraging van de economie, 
aangezien een daling van de afzetprijzen in de economische literatuur meestal gezien wordt 
als een indicator voor de afname van de hoogconjunctuur: het gevaar op oververhitting is 
dan namelijk afgenomen. De prijsstijging in de eerste helft van 2002 is daarom verrassend: 
de productie daalt (zie Figuur 1.3) en een prijsdaling zou dan logischer zijn. De daling van de 
prijzen in 2003 is daarom minder verrassend gezien de huidige conjunctuur.  
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Figuur 1.7  Index van producentenprijzen industrie 
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Op korte termijn is voor de industriële bedrijven ook de verhouding tussen de afzetprijs en 
de verbruiksprijs van belang. In Figuur 1.8 wordt het verschil tussen de verbuiksprijs- en de 
afzetprijsstijging (vergeleken met hun niveau van 1995) weergegeven tot en met juli 2003. 
Als binnen een sector de verbruiksprijs harder stijgt dan de afzetprijs dan heeft dit voor een 
bedrijf in die sector een negatief effect op de winstmarge. In 1999 en 2000 had het verschil 
tussen de verbruiks- en de afzetprijs een negatief effect op de winstmarge voor de meeste 
industrietakken. Sinds eind 2000 is er voor het eerst weer een daling zichtbaar; de 
verbruiksprijzen daalden harder dan de afzetprijzen. Sinds de daling van eind 2000 is de 
verhouding tussen verbruiks- en afzetprijzen voor de industrie tot begin 2002 licht gedaald, 
waarna er weer sprake is van een kleine stijging. De daling tot 2002 is gunstig voor de 
winstmarge van bedrijven, terwijl de stijging vanaf begin 2002 slecht is voor de winstmarge. 
Tot begin 2003 zijn in de chemische industrie de verbruiksprijzen iets harder gestegen dan 
de afzetprijzen (hetgeen nadelig voor de winstmarge is), waarna een daling is opgetreden. In 
de basismetaal doet zich het omgekeerde patroon voor, een daling tot begin 2003 gevolgd 
door een stijging van de verbruiksprijzen die groter is dan de stijging van de afzetprijzen. De 
aardolie-industrie is zoals altijd zeer volatiel, maar het afgelopen jaar lijkt er sprake te zijn van 
een positief effect van relatief lage verbruiksprijzen op de winstmarge.  
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Figuur 1.8  Prijseffecten op de afname winstmarge (verbruik- minus afzetprijzen)  
voor de industrie en de sectoren aardolie, chemie en basismetaal 
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Arbeidsinkomensquote 
Een indicator voor de ontwikkeling van de winsten en andere niet loon-
inkomenscomponenten is de arbeidsinkomensquote (AIQ).9 Ten opzichte van eerdere 
industriemonitoren zijn nu ook de arbeidsinkomensquoten van 2002 bekend. Deze staan 
samen met de AIQ’s van 1995, 2000 en 2001 in Figuur 1.9. Hieruit blijkt dat de 
arbeidsinkomensquote voor de industrie als geheel de afgelopen jaren, op enkele tijdelijke 
uitschieters na, geen indrukwekkende veranderingen heeft ondergaan. Ook in 2002 is de 
AIQ voor de gehele industrie licht toegenomen. Voor de meeste sectoren zijn, net als in 
voorgaande jaren, geen grote veranderingen te melden. Bij de wat conjunctuurgevoeligere 
sectoren zoals de chemische basisproducten- en de basismetaalindustrie fluctueert de AIQ 
wat meer aangezien de productie op korte termijn relatief grote schommelingen kent waarop 
de werkgelegenheid niet direct kan worden afgestemd. Ook in de transportmiddelenindustrie 
zijn schommelingen in de AIQ tot zo’n 5 procent per jaar niet ongebruikelijk. Voor de 
industrie als geheel maakt de arbeidsinkomensquote geen sterke ontwikkeling door, al is er 
sinds 1995 wel sprake van een lichte stijging. Voor de afzonderlijke sectoren is er geen sterk 
patroon te ontdekken. In sommige sectoren zoals de basismetaalindustrie stijgt de 
arbeidsinkomensquote hetgeen het winstinkomen in deze sectoren bedreigt. Terwijl er in 

                                                 
9  De arbeidsinkomensquote van een sector is gedefinieerd als de totale loonsom van die sector 

gedeeld door de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen. 
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andere sectoren zoals de aardolie-industrie sprake is van een daling van de 
arbeidsinkomensquote, hetgeen duidt op een herstel van het winstinkomen.  

Figuur 1.9 Arbeidsinkomensquote, 1995-2002 
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1.5 Export en concurrentiepositie 

Bij de uitvoer van goederen en diensten speelt de industrie traditioneel een zeer belangrijke 
rol. De meerderheid van onze export bestaat uit industriële goederen.10 Binnen de industrie 
is het de voedings- & genotmiddelenindustrie die verreweg de meeste goederen uitvoert: in 
2002 voor € 24,7 miljard, zo blijkt uit Figuur 1.10. Ook de chemische- en (in mindere mate) 
de elektrotechnische industrie zijn grote exporteurs met respectievelijk € 16,0 miljard en  
€ 10,0 miljard uitgevoerde goederen in het afgelopen jaar. 

                                                 
10  De export van goederen is hier gedefinieerd als de export van goederen uit productie, dus 

exclusief de wederuitvoer en de uitvoer van gebruikte vaste activa. Binnen deze definitie neemt 
de industrie in 2002 ongeveer 86 procent van de totale Nederlandse export voor haar rekening. 
De totale export van diensten bedraagt in totaal ongeveer een vijfde van de totale export van 
goederen en is hier niet in Figuur 1.10 opgenomen. De industrie neemt 9 procent van de export 
van diensten voor haar rekening. De totale export uit productie van goederen én diensten door 
de industrie (excl. wederuitvoer) komt daarmee in 2001 op 66 procent. 
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Figuur 1.10 Uitvoer van goederen (volume) 
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Het belang van de industrie voor onze nationale export blijkt duidelijk uit Figuur 1.11, 
waarin de totale uitvoer van goederen èn diensten is weergegeven voor de belangrijkste 
sectoren. De uitvoer door de industrie bedroeg in 2002 in € 105 miljard, op een totale export 
van € 159 miljard. De laatste jaren is de industrie echter niet langer meer de sector waarin de 
export het snelste stijgt. In Tabel 1.4 is de stijging van de export per industriesector en voor 
de gehele Nederlandse economie voor de afgelopen jaren weergegeven.  
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Figuur 1.11  Export van goederen & diensten (volume) 
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Tabel 1.4  Toename van uitvoer van goederen (exclusief wederuitvoer), procent 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002* 

Voedings- en genotmiddelen industrie 1,3 1,8 3,4 2,1 2,9 2,7 -1,3 
Textiel- en leder industrie -2,7 4,4 -0,7 -0,8 6,6 -7,3 -2,1 

Papierindustrie 0,6 9,4 -1,1 4,2 3,6 -1,9 2,2 
Uitgeverijen en drukkerijen -1,5 2,0 2,0 -2,4 -0,2 0,9 -2,9 
Aardolie-industrie 2,8 -1,2 -0,1 -6,3 5,5 1,6 -1,2 

Chemische industrie -1,3 3,5 2,2 1,2 8,6 1,3 2,7 
Rubber- en kunststof industrie -1,6 9,1 5,5 2,7 7,5 -0,3 3,8 
Basismetaalindustrie 3,2 3,8 1,9 -0,7 -0,8 3,0 -0,6 

Metaalproductenindustrie -2,7 7,8 4,7 4,9 9,2 -0,3 -4,1 
Machine-industrie 4,7 14,2 1,7 3,9 30,2 -7,1 4,0 
Elektrotechnische industrie 13,7 12,7 -1,4 1,4 16,2 0,1 -13,0 

Transportmiddelenindustrie 2,2 9,4 16,5 7,6 7,7 -3,7 -2,2 
Overige industrie 2,6 0,3 4,5 3,8 4,8 -5,4 -2,7 
Industriegoederen 1,7 5,5 3,2 2,1 9,0 0,0 -1,0 

Industriegoederen&diensten 1,8 5,6 3,4 2,5 8,9 -0,2 -1,0 
Nederland goederen 1,9 4,1 2,9 2,7 8,5 0,8 -0,9 
Nederland goederen & diensten  2,9 5,0 3,9 4,2 8,7 1,5 0,1 

Bron: Eigen berekeningen n.a.v. CBS 
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Uit deze tabel blijkt dat de afname van de exportgroei die in 2001 was begonnen, zich in 202 
sterk heeft doorgezet. De industrie als geheel heeft in 2002 1 procent minder geëxporteerd 
dan in 2001. Dit is ongunstiger dan de ontwikkeling voor Nederland alles geheel. De 
Nederlandse export is ruwweg gelijk gebleven. Dit wijkt af van de ontwikkeling van de 
voorgaande jaren, toen de groei van de industriële export groter was dan de groei van de 
Nederlandse export. Niet in alle sectoren is de daling even groot. Het grootste is de daling in 
de elektrotechnische industrie (13,0 procent). Door deze daling is de sterke groei van de 
export van deze sector in 2000 weer teniet gegaan. Er zijn ook industriële sectoren die een 
groei van de export te zien gaven. Het grootst was de groei van 4,0 procent in de machine-
industrie. 

Bovengenoemde ontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de wereldwijde teruggang van de 
economie. Deze blijkt bijvoorbeeld uit Figuur 1.12 waarin de groei van de voor Nederland 
relevante wereldhandel is weergegeven. Deze groei is gedaald van 10,5 procent in 2000 tot 
2,0 procent in 2001. Daarna is de groei van de wereldhandel weer toegenomen tot 2,5 
procent in 2002. De verwachting is dat deze groei verder toeneemt tot 6,5 procent in 2004. 
De daling van de Nederlandse export is dus een teken dat de concurrentiepositie van de 
Nederlandse economie in het algemeen en de Nederlandse industrie in het bijzonder niet 
goed is: terwijl de relevante wereldhandel in 2002 groeide, daalde de Nederlandse export. 

Figuur 1.12 Groei relevante wereldhandel 
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Binnen dit kader van dalende export bij een gering stijgende wereldhandel past ook de 
verslechtering van de indicatoren van de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie, 
die blijkt uit Figuur 1.13. In deze figuur staat het saldo van het percentage ondernemers dat 
aangeeft dat zijn concurrentiepositie het laatste kwartaal is verbeterd minus het percentage 
dat een verslechtering waarnam. Sinds midden 2000 vertoont dit saldo een dalende lijn. 
Momenteel zijn er meer ondernemers die aangeven dat hun concurrentiepositie is 
verslechterd dan er ondernemers zijn die aangeven dat hun concurrentiepositie is verbeterd. 
Momenteel zien ondernemers zowel op de Nederlandse, de Europese en de buiten Europese 
markt hun concurrentiepositie verslechteren. Figuur 1.4 liet zien dat het aantal buitenlands 
orders lager is dan in medio 2001, wat een van de gevolgen is van een verslechterende 
concurrentiepositie. De stijgende wereldhandel zou bij gelijkblijvende concurrentiepositie 
zorgen voor een toename van de export. De verslechterende concurrentiepositie zorgt 
ervoor dat de Nederlandse export minder hard groeit dan de relevant wereldhandel en zelfs 
daalt. Hierdoor verliest de Nederlandse industrie marktaandeel ten opzichte van 
buitenlandse bedrijven. Het is de vraag of, als de door het CPB voorspelde hogere groei van 
de relevante wereldhandel volgend jaar werkelijkheid wordt, de Nederlandse export weer 
toeneemt, of dat hiervoor een verbetering van de concurrentiepositie noodzakelijk zal zijn.  

Figuur 1.13 Verandering concurrentiepositie industrie t.o.v. vorig kwartaal 
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1.6 Investeringen en R&D 

In de vorige paragraaf zagen we dat de Nederlandse concurrentiepositie verslechterd is ten 
opzichte van concurrerende exportlanden. Deze verslechtering van de concurrentiepositie 
kan komen door een stijging van de kosten van arbeid en inkoop. Echter er zijn twee 
redenen waarom de concurrentiepositie bij stijgende arbeids- en inkoopkosten toch kan 
verbeteren, namelijk investeringen in kapitaalgoederen waarmee efficiënter geproduceerd 
kan worden dan in de voorgaande jaren en investeringen in Research en Development. 
Beide hebben vaak een wat langere tijd nodig voordat de effecten voor de productie 
zichtbaar worden. Dat wil zeggen dat als de investeringen in productiemiddelen en R&D nu 
stijgen dat binnen enkele jaren de concurrentiepositie waarschijnlijk gaat verbeteren. In deze 
paragraaf bestuderen we achtereenvolgens de ontwikkeling van de investeringen en de R&D. 

Figuur 1.14 geeft de gedetailleerde uitsplitsing van de investeringen van 2001 naar bedrijfstak 
weer.11 Ook zijn nu de geaggregeerde gegevens over 2002 beschikbaar. Het blijkt dat de 
bruto investeringen in de Nederlandse economie in 2001 gedaald zijn met 0,1 procent en dat 
de daling in 2002 is toegenomen tot 4,5 procent. De industrie heeft op de economische 
neergang gereageerd door de investeringen in 2001 met 6,2 procent te verminderen. In 2002 
zijn vervolgens de investeringen licht toegenomen met 1,4 procent.  

Het grootste deel van de investeringen in vaste activa wordt gedaan door de twee grootste 
sectoren van de industrie (voedings- & genotmiddelen en chemie), gevolgd door de 
elektrotechnische industrie en een incidentele uitschieter in de aardoliesector. Interessanter is 
het echter om te kijken naar de investeringsquote12 omdat die als indicator fungeert voor het 
‘vernieuwend vermogen’ van een bepaalde bedrijfstak. Als gevolg van de sterk dalende 
investeringen in de industrie is deze investeringsquote van de gehele industrie gedaald van 
15,2 procent naar 14,4 procent in 2001. Na 2001 is de investeringsquote licht gestegen tot 
14,8 procent. Deze stijging wordt veroorzaakt door de al eerder vermelde kleine groei van de 
investeringen (het tellereffect), en een daling van de toegevoegde waarde van de industrie 
(het noemereffect). De ontwikkeling van de investeringsquote voor de afzonderlijke 
industriële sectoren is weergegeven in Figuur 1.14.  

                                                 
11  De gedetailleerde gegevens over 2002 zijn nog niet beschikbaar. 
12  De investeringsquote is hier gedefinieerd als de bruto investeringen in vaste activa (in euro’s van 

1995) gedeeld door de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen (in euro’s van 1995). 
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Figuur 1.14  Investeringsquote (bruto) 
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Opvallend aan deze figuur is de grote incidentele investering die de transportmiddelenindu-
strie in 1995 heeft gedaan. Een andere sector die gekenmerkt wordt door grote incidentele 
veranderingen in de investeringsquote is de aardolie-industrie, waar in 1997 (niet 
weergegeven in deze monitor) de investeringen incidenteel zeer groot waren. Er bestaan 
grote verschillen tussen hoeveel sectoren investeren. Grote investeerders zijn de aardolie-
industrie en de basismetaal industrie die in 2001 25,6 en 26,2 procent respectievelijk van hun 
bruto toegevoegde waarde investeerden. De transportmiddelenindustrie en de textiel- en 
lederindustrie investeerden met 9,9 en 10,3 procent respectievelijk een aanzienlijk kleiner 
deel van hun toegevoegde waarde.  

De investeringen in Research & Development (R&D) zijn zeer interessant, omdat deze een 
belangrijke rol spelen bij het ‘vernieuwen’ van de economie en het gericht toepassen van 
kennis ter verhoging van de productiviteit. In Figuur 1.15 is de ontwikkeling van deze 
investeringen in de laatste kwart eeuw weergegeven. 
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Figuur 1.15  R&D-uitgaven in ondernemingen (eigen personeel)13 
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In 2001 zijn de R&D-uitgaven verder gestegen. Afgezien van een kleine dip in 1998 zijn de 
investeringen in R&D in de jaren ‘90 in de metaalindustrie en de dienstensector gestegen. In 
de chemische industrie lijkt er daarentegen een lichte daling van de uitgaven aan R&D op te 
treden. Vooral de stijging van de R&D-uitgaven in de metaalsector was groot. De sector 
metaal bestaat hier uit een samenvoeging van de sectoren basismetaal-, metaalproducten-, 
machine-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. Van dit totaal neemt de 
elektrotechnische industrie 70 procent voor zijn rekening. Een verdere uitsplitsing van 
R&D-uitgaven naar industrietakken voor 2001 is in Figuur 1.16 weergegeven. 

                                                 
13  Trendbreuk 1993-1994 is te verwaarlozen. 
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Figuur 1.16  R&D-uitgaven in ondernemingen binnen de industrie, 2001 
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Hier blijkt nogmaals duidelijk de belangrijke positie van de elektrotechnische industrie en in 
mindere mate de chemische industrietakken bij de R&D-uitgaven van de gehele industrie. 
Wederom is het, met het oog op de verschillen simpelweg die ontstaan door de verschillen 
in productieomvang, verstandig om ook te kijken naar de R&D-uitgaven ten opzichte van de 
toegevoegde waarde in een industrietak. Deze R&D intensiteit van sectoren is weergegeven 
in Figuur 1.17. Ook in deze voor omvang gecorrigeerde maatstaf blijken de 
elektrotechnische en de chemische eindproductenindustrie (inclusief de farmaceutische 
industrie) verreweg de grootste investeringen in R&D te doen. Deze sectoren besteden 
respectievelijk 27,7 procent en 16,1 procent van hun toegevoegde waarde aan onderzoek en 
ontwikkeling.  
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Figuur 1.17  R&D-intensiteit 2000 
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Het relatieve belang van de industrie ten opzichte van de dienstensector valt af te leiden uit 
Figuur 1.18. In vergelijking met de dienstensector investeert de industrie erg veel in R&D. In 
2001 gaf de industrie € 3,6 miljard uit aan R&D, terwijl de uitgaven van de dienstensector 
hieraan slechts € 1,1 miljard bedroegen. Verder blijkt uit deze figuur dat de absolute uitgaven 
aan R&D door de industrie de afgelopen jaren sterker zijn gestegen dan de uitgaven door de 
dienstensector. Echter als de procentuele groei wordt bekeken dan wordt duidelijk dat de 
investeringen in 1999 in de industrie duidelijk harder groeiden dan die van de diensten (de 
groei was 16,4 en 9,3 procent respectievelijk). In 2001 en 2002 groeiden de uitgaven van de 
dienstensector aan R&D-uitgaven aan eigen personeel minder hard in de industrie dan in de 
dienstensector (de groei in de industrie was 4,4 en 5,0 procent, terwijl deze in de 
dienstensector 5,6 en 6,3 procent was). 
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Figuur 1.18  R&D-uitgaven aan eigen personeel, industrie versus diensten 
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1.7 Conclusies 

De voorgaande paragrafen hebben laten zien dat 2002 en de eerste helft van 2003 
(voorzover daar reeds cijfers over bekend zijn) geen goede periode voor de Nederlandse 
industrie zijn geweest. Zo zijn de toegevoegde waarde, de werkgelegenheid, de 
arbeidsproductiviteit en de export van de Nederlandse industrie gedaald. Ook geven 
ondernemers expliciet aan te maken te hebben met een verslechterende concurrentiepositie.  

De toegevoegde waarde in de industrie daalde in 2002 met 1,6 procent. Hiermee deed de 
industrie het slechter dan de Nederlandse economie als geheel, hiervan bleef de productie 
gelijk. Zoals wederom bleek, is de industrie echter geen homogene bedrijfstak, er bestaan 
grote verschillen binnen de industrie. Zo daalde de toegevoegde waarde in de 
elektrotechniek met bijna tien procent, terwijl de chemische industrie een groei van drie 
procent vertoonde. Ook in de ontwikkeling van de werkgelegenheid zijn er grote verschillen 
tussen sectoren. Zo bleef de werkgelegenheid in de chemie gelijk, maar daalde de 
werkgelegenheid in de textiel en leerindustrie met zes procent. Uit de ontwikkeling van de 
export blijkt eveneens dat het niet goed gaat met de Nederlandse industrie. In zijn totaliteit 
daalde de Nederlands industriële export met een procent. Maar wederom zijn er grote 
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verschillen. Zo daalde de export van de elektrotechnische industrie met dertien procent. De 
machine-industrie daarentegen exporteerde vier procent meer. Alle ontwikkelingen samen 
geven duidelijk aan dat de Nederlandse industriële concurrentiepositie verslechterd is.  

Welke factoren verklaren deze verslechtering van de concurrentiepositie? Zoals we in 
Paragraaf 1.1 hebben aangegeven zijn dit ruwweg de loonkosten, de inkoopprijzen, de 
investeringen in nieuwe productiemiddelen en de investeringen in nieuwe kennis (R&D). 
Hier lijkt in eerste instantie de ontwikkeling beter te zijn. Zo vlakt de CAO loonstijging af in 
2002 en lijkt het erop dat deze in 2003 verder daalt. Echter het aandeel van de beloning van 
arbeid in het totaal van de toegevoegde waarde (de arbeidsinkomensquote) is in 2002 verder 
gestegen, waardoor er minder ruimte is voor investeringen.  

Samenvattend: het gaat momenteel niet goed met de Nederlandse industrie. De 
concurrentiepositie is aanmerkelijk slechter dan een paar jaar geleden. Dit maakt dat beleid 
gericht op het verbeteren van de concurrentiepositie belangrijk is. Een aantal acties is al 
genomen. Zo hebben de sociale partners en de overheid een sociaal akkoord gesloten waarin 
is afgesproken om de komende twee jaar de lonen niet te laten stijgen. Mede hierdoor stijgen 
de arbeidskosten niet of weinig. Ook heeft de overheid een innovatieplatform ingesteld 
onder leiding van minister-president Balkenende. Op het innovatiebeleid gaan we in de 
volgende twee hoofdstukken uitgebreider in.14  

Ondanks deze initiatieven zal het, gezien de omvang van de verslechtering, belangrijk zijn 
om verdere initiatieven te ontplooien gericht op versterking van de Nederlandse 
concurrentiepositie. Hiervoor zijn initiatieven nodig die de arbeidsproductiviteit verhogen. 
Naast investeringen in onderzoek en ontwikkeling is hier een pakket aan beleidsmaatregelen 
voor nodig dat vooral bestaat uit: 

- investeringen in onderwijs en opleiding; 
- verbetering imago maakindustrie; 
- stimuleren van investeringen in geavanceerde productietechnieken en productont-

wikkelingmethoden; 
- voorwaarden scheppen voor interne organisatievormen die werknemers motiveren; 
- investeringen in de infrastructuur.15  
 

                                                 
14  Zie tevens het SIC beleidsadviespaper Innovatie: wie het weet mag het zeggen, feiten, onzekerheden en 

beleid, te verschijnen. 
15  Zie het SIC beleidsadviespaper Naar een plan voor de productiviteit in de Nederlandse maakindustrie, 

januari 2003. 
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Bij de investeringen in onderwijs en opleiding zal in het bijzonder aandacht moeten zijn voor 
de bestrijding van het (vermoedelijk stijgende) tekort aan technici in de toekomst. Hierbij 
zijn drie kernpunten van belang:  

· investeringen in kennis over onderwijsvernieuwing; 
· invoering van financiële prikkels gericht op leerlingen/studenten, onderwijsinstellingen 

en bedrijven;  
· deregulering om de bewegingsvrijheid van onderwijsinstellingen te vergroten.16 

Conclusie 

Het gaat niet goed met de Nederlandse industrie. De productie is gedaald, de 
concurrentiepositie is verslechterd en de factoren die na verloop van tijd invloed hebben op 
de concurrentiepositie zijn ook verslechterd. Wel is er nu meer aandacht gekomen voor 
R&D, maar andere beleidsvelden die de productiviteit en daarmee de concurrentiepositie 
van de Nederlandse economie kunnen stimuleren krijgen nog relatief weinig aandacht. 

 

                                                 
16  Voor een verder uitwerking van dit aandachtgebied, zie het SIC beleidsadviespaper Tekort aan 

Technici, Mei 2002 
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2 Innovatiebeleid: recente ontwikkelingen 

2.1 Inleiding 

“Innovatie moet de belangrijkste pijler worden onder toekomstige welvaartsgroei. Meer 
innoveren vereist een breuk met het verleden. We moeten toe naar een kennisklimaat waarin 
lef en ondernemerszin worden gewaardeerd”. Dat stellen minister Brinkhorst en 
staatssecretaris van Gennip van Economische zaken in de Innovatiebrief In actie voor Innovatie 
die op 2 oktober 2003 naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Innovatiebrief geeft aan welke 
stappen het kabinet wil zetten om te komen tot een versterking van het innovatievermogen 
van het Nederlandse bedrijfsleven. In Paragraaf 1.2 worden de nieuwe beleidsstrategie en de 
bijbehorende oplossingsrichtingen uit de Innovatiebrief samengevat. De meningen van de 
sociale partners t.a.v. het innovatiebeleid worden weergegeven in Paragraaf 1.3.  

2.2 Innovatiebeleid EZ 

De Europese Unie heeft op de top in Lissabon van 2000 de doelstelling geformuleerd om 
zich binnen tien jaar te ontwikkelen tot ‘de meest concurrerende en dynamische 
kenniseconomie van de wereld, die in staat is tot duurzame economische groei met meer en 
betere banen en een hechtere sociale samenhang’. Het kabinet wil bovendien dat Nederland 
tot de Europese voorhoede gaat behoren op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en 
innovatie. In Barcelona is deze doelstelling onder andere vertaald in het streven dat de 
R&D-uitgaven in Europa in 2010 gemiddeld 3 procent van het BBP moeten benaderen, 
waarvan 2 procent privaat gefinancierd.  

Verbetering van kennis en innovatie vraagt om actie op vele terreinen. Om de vernieuwing 
van de Nederlandse economie te stimuleren, heeft het kabinet het Innovatieplatform 
opgericht. Het platform bestaat uit topmensen uit het bedrijfsleven en wetenschap en wordt 
voorgezeten door minister-president Balkenende. Ook de minister van der Hoeven van 
OCW en Brinkhorst van EZ zijn lid van het platform. Het Innovatieplatform gaat ideeën 
voor de verdere ontwikkeling van de kenniseconomie aandragen en omzetten in concrete 
voorstellen. Het platform richt zich op de hele kennisketen: de ontwikkeling van kennis, de 
toepassing van kennis en het commercieel gebruik van kennis. 

In de Innovatiebrief worden allereerst de knelpunten die optreden bij bedrijven in het kader 
van innovatie geïdentificeerd. De volgende factoren spelen een rol: 
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a) het klimaat in Nederland nodigt onvoldoende uit tot innoveren. Dit wordt afgeleid uit 
de lage (internationaal bezien) R&D-intensiteit van bedrijven; de signalen dat bedrijfs-
R&D op termijn naar het buitenland wordt verplaats; samen met het dreigende tekort 
aan kenniswerkers; 

b) er is in Nederland onvoldoende nieuwe innovatieve bedrijvigheid, en van de zittende 
bedrijven (> 10 werknemers) houdt 2/3 zich niet bezig met innovatie. Ook trekt 
Nederland onvoldoende R&D-activiteiten van buitenlandse bedrijven aan; 

c) er wordt in Nederland onvoldoende focus en massa gelegd in het onderzoek. 

De Innovatiebrief formuleert een innovatiebeleid in drie hoofdlijnen om deze knelpunten 
aan te pakken. Voor alle hoofdlijnen gelden de eisen dat het beleid bijdraagt aan het streven 
naar duurzaamheid, en dat het beleid ook inspeelt op de internationale omgeving. De 
hoofdlijnen van het innovatiebeleid met bijbehorende aanpak kunnen als volgt worden 
samengevat. 
a) Het versterken van het innovatieklimaat door 1) het intensiveren van de WBSO17 ter 

stimulering van private R&D (met name gericht op MKB); 2) het ontwikkelen van 
nieuwe instrumenten om R&D-samenwerking tussen bedrijven en (met name) tussen 
bedrijven en kennisinstellingen te bevorderen om de private R&D positief te 
beïnvloeden. Ook hier wordt speciaal aandacht besteed aan het MKB; 3) het 
ontwikkelen van een nieuwe aanpak van dreigend tekort kenniswerkers.  

b) Het toewerken naar dynamiek, i.c. meer innovatieve bedrijven kan middels het 
instrument van het mededingingsbeleid. Hiernaast wordt de volgende aanpak 
voorgestaan: 1) het stimuleren van nieuwe innovatieve bedrijvigheid door structureel te 
investeren in een aanpak voor technostarters (TechnoPartner); 2) werk maken van de 
innovatie potentie van het MKB, waarbij de kennisuitwisseling tussen bedrijven actief 
gestimuleerd zal worden; 3) kennisintensieve bedrijvigheid naar Nederland halen door 
de sterke technologische Nederlandse wetenschapsgebieden in de etalage te zetten en 
door Nederlandse bedrijven als strategische partners te matchen met buitenlandse 
kennisintensieve bedrijven. 

c) Het benutten van innovatiekansen door focus en massa op strategische 
innovatiegebieden te leggen door middel van: 1) de overheid dient bedrijfsleven, 
universiteiten en intermediairs te prikkelen om te komen tot de gezamenlijke 
ontwikkeling en benutting van kennis. Bij universiteiten loopt dit bijvoorbeeld via de  

                                                 
17  Voor uitleg en bespreking van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), zie 

Paragraaf 3.4, die hier uitvoeriger op ingaat. 
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financiering; 2) het stimuleren (middels een nieuw instrument) van programmatische 
R&D-samenwerking, d.i. samenwerking tussen bedrijven op specifieke terreinen om zo 
te komen tot excellentie op zwaartepunten. Hoewel niet expliciet vermeld, wordt bij 
samenwerking tussen bedrijven ook steeds bedoelt de samenwerking van Nederlandse 
met buitenlandse bedrijven; 3) het sterk inzetten op de aansluiting bij internationale 
kennisclusters, bijvoorbeeld door extra financieringsmogelijkheden te creëren voor 
projecten die aansluiten bij doelstellingen uit EU-programma’s; 4) voor de thema’s die 
gekozen zijn door marktpa rtijen en kennisinstellingen dient een integrale aanpak 
toegepast te worden, d.w.z. er dient aandacht te zijn voor alle aspecten rondom een 
technologiegebied: geld én wet- en regelgeving én maatschappelijke acceptatie. 

2.3 De sociale partners en het innovatiebeleid 

Al in mei 2002 wordt in een brief aan kabinetsinformateur Donner door VNO-NCW, 
KNAW, NWO, TNO en VSNU in een gezamenlijk persbericht benadrukt dat extra 
investeringen in wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk zijn om de Nederlandse 
kenniseconomie te laten uitgroeien tot de top van Europa. Hiernaast geven de vijf partijen 
aan dat netwerken tussen bedrijven en de wetenschappelijke wereld essentieel zijn voor de 
verspreiding en benutting van kennis over de hele innovatieketen. Dezelfde vijf partijen 
richten zich in hun actieplan Kennis, kennis, kennis; Kennisstrategie 2010, actieplan van februari 
2003 op de noodzaak tot versterking van de kennisinfrastructuur en de wisselwerking van 
deze infrastructuur met het bedrijfsleven en met andere maatschappelijke sectoren. In dit 
actieplan wordt – naast de al genoemde extra investering in wetenschappelijk onderzoek – 
puntsgewijs het belang benadrukt van een aantal elementen van het innovatiebeleid: 
- tot stand brengen van een coördinerende structuur voor de kennisstrategie; 
- plegen van een extra publieke investering in wetenschappelijk onderzoek; 
- verhogen van de instroom in bèta-, technisch en levenswetenschappelijk hoger 

onderwijs; 
- versterken van de Nederlandse uitgangspositie in internationaal perspectief en in 

bijzonder in Europa; 
- invoeren van effectieve systeemprikkels ter bevorderen van focus en samenwerking;  
- stimuleren van onderzoek en ontwikkeling (R&D) in het bedrijfsleven;  
- significant verhogen van het aantal high tech innovatieve starters; 
- bevorderen van het aantrekken en behouden van goede buitenlandse kenniswerkers; 
- tegengaan van versnippering van departementale onderzoekssubsidies; 
- opnemen van een kennispassage in het komende regeerakkoord. 
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Op het eerste oog komt de Innovatiebrief tegemoet aan verscheidene punten uit dit 
actieplan. VNO-NCW laat zich dan ook positief uit over de oprichting van een 
Innovatieplatform, en het vrijmaken van extra geld voor kennis en innovatie. Eind 
september 2003 geeft VNO-NCW echter aan dat de verdeling van gelden ter versterking van 
de kenniseconomie naar hun mening nauwelijks ten goede komt aan de kenniseconomie. 
Een relatief fors deel gaat naar primair en voortgezet onderwijs en 1/7 naar de universiteiten 
(met name voor huisvesting en behoud van wetenschappelijke collecties). VNO-NCW is van 
oordeel dat de besteding van de gelden nuttige zaken betreft, maar dat het onvoldoende is 
om Nederland tot de voorhoede te laten behoren op gebied van onderwijs, onderzoek en 
innovatie.  

Na het actieplan Kennis, kennis, kennis; Kennisstrategie 2010 van februari 2003 geeft VSNU 16 
april 2003 een persbericht uit waarin wordt aangegeven dat zij de mogelijkheden van een 
privaatrechtelijke status van universiteiten wil onderzoeken. Universiteiten willen naast hun 
taken op het gebied van onderwijs en onderzoek, van kennisgebruik door bedrijfsleven een 
volwaardige derde poot maken. De VSNU meent dat een volwassen relatie met het 
bedrijfsleven vraagt om een zelfstandige positie ten opzichte van de overheid. De 
universiteiten denken dat een private status hen aantrekkelijker kan maken als 
samenwerkingspartners voor het bedrijfsleven. Voorts schrijven de VSNU en de HBO-raad 
in juli 2003 gezamenlijk een brief aan Minister van der Hoeven en staatssecretaris Nijs van 
OCW. Hierin geven de hogescholen en universiteiten aan dat het kabinet het geld dat 
beschikbaar is voor innovatie in dient te zetten voor drie prioriteiten: intensivering van het 
fundamenteel onderzoek en kenniscirculatie, bevordering van een toename van het aantal 
hoger opgeleiden en onderwijsvernieuwingen in het hoger onderwijs.  
De VSNU reageert 16 september 2003 positief op de plannen op innovatiegebied van de 
regering. De universiteiten zijn blij met de betekenis die het kabinet hecht aan de 
kennissamenleving door in het huidige economische klimaat te investeren in kennis. Deze 
trendbreuk (de begroting van 2004) is een goede eerste stap naar de versterking van de 
internationale positie van Nederland als kennisland, aldus de VSNU. Ook de instelling van 
het Innovatieplatform wordt als een sterk signaal gezien dat de kennissamenleving hoog op 
de politieke agenda staat. Voorzitter Ed d’Hondt van de Vereniging van Universiteiten 
(VSNU) benadrukt echter dat de nieuwe investeringen nog geen garantie zijn dat Nederland 
haar internationale positie als kennisland kan verbeteren. “Eén zwaluw maakt nog geen 
zomer, maar is wel een signaal voor een positieve weersverwachting.” Voorts signaleren de 
universiteiten in de kabinetsplannen een tendens richting centralisatie. Dit kan de 
keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van universiteiten onder druk zetten. Daarnaast 
geeft VSNU aan dat de toekomst zal uitwijzen hoe de middelen en maatregelen van het 
Innovatieplatform zullen uitpakken voor de realisering van de kenniseconomie. 
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Ook de vakbonden doen mee aan het innovatiedebat. De vakcentrales FNV, CNV en Unie 
mhp roepen 30 januari 2003 op om er alles aan te doen om de doelstellingen zoals die in 
2000 tijdens de Top van Lissabon zijn geformuleerd te realiseren. Volgens de vakcentrales 
ligt het gevaar op de loer dat de regering, nu het economisch slechter gaat, de lange termijn 
doelstelling van Lissabon wil inruilen voor korte termijn maatregelen. In plaats van te 
bezuinigen zou er moeten worden geïnvesteerd in betere arbeidsverhoudingen, duurzame 
economische groei en innovatie. Aansluitend stelt CNV in juli 2003 de discussienota Innovatie 
op tafel op. Het CNV geeft hierin aan dat innovatie een van de belangrijkste bronnen van 
duurzame economische groei is. Loonkostenmatiging alleen is onvoldoende om de 
Nederlandse concurrentiepositie structureel te versterken. Hiernaast constateert het CNV 
dat Nederland achterblijft in uitgaven aan R&D, de groei van de arbeidsproductiviteit en de 
prestaties van en uitgaven aan onderwijs. Daarom acht CNV duidelijke stappen noodzakelijk 
en formuleert in deze discussienota twaalf actiepunten op het gebied van innovatie. O.a. 
wordt aangedrongen op het inzetten van de O&O fondsen om ook netwerken die 
sectoroverschrijdend zijn te stimuleren; investeringen in onderwijs (bijv. ter vermindering 
van het aantal schoolverlaters zonder diploma); het totstandbrengen van een betere 
uitwisseling van kennis tussen kennisinstituten en bedrijfsleven, mede middels centra die een 
brugfunctie vervullen. Ook bevat de nota suggesties over het in te stellen Innovatieplatform.  
Het CNV reageert 16 september 2003 op de maatregelen die het kabinet wil treffen om de 
economische structuur te versterken. Men is van mening dat het Innovatieplatform erg 
eenzijdig (grote bedrijven) is samengesteld. Voorts acht zij het terugdringen van het aantal 
voortijdige schoolverlaters met 30 procent ‘moedig’, en vindt het afschaffen van de 
scholingsaftrek hiermee strijdig. Geprezen wordt de aandacht voor de bètaopleidingen.  

Het Dagelijks Bestuur van de SER spreekt 25 april 2003 in een brief aan de 
kabinetsinformateurs zijn zorgen uit over de achterblijvende economische vooruitzichten 
van Nederland, gezien in Europees perspectief. De SER onderstreept de noodzaak om 
stevig te investeren in de kenniseconomie, als Nederland nog wil meetellen op dit gebied. 
Naast de beperkingen die de vergrijzing stelt aan houdbare overheidsfinanciën zijn 
productiviteitsverhogende investeringen ter versterking van de fundamenten van de 
toekomstige economie van groot belang. Deze versterking vereist forse inspanningen op het 
terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie. In zijn visie op het hoger onderwijs en 
onderzoek Kennis maken, kennis delen. Naar een innovatiestrategie voor hoger onderwijs en onderzoek 
spreekt de SER zijn zorgen uit over de huidige situatie. Aangegeven wordt dat nieuwe 
productiviteitsverhogende investeringen in onderwijs en onderzoek een eerste noodzakelijke 
stap zijn om niet achterop te raken. Verder is er behoefte aan een beter onderwijsstelsel met 
meer handelingsvrijheid voor de onderwijsinstellingen. Bijzondere aandachtspunten vormen 
het grote gebrek aan belangstelling voor bètastudies en technische opleidingen en het aantal 
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schoolverlaters zonder startkwalificatie. Ook constateert de SER dat het bij de universiteiten 
veelal aan focus en kritische massa ontbreekt om in de wereldwijde concurrentie een 
toppositie te kunnen verwerven. Verder wordt aangegeven dat de ontwikkelde kennis in 
onderwijs- en kennisinstellingen toegankelijk gemaakt moet worden om voor 
maatschappelijke doeleinden en door bedrijven te worden benut. De samenwerking tussen 
bedrijven (zowel grote als MKB) en kennisinstellingen is volgens de Raad van groot belang. 
Een betere samenwerking en afstemming van betrokkenen dient gecoördineerd te worden in 
een raad (Finse model).  
Voorts is in dit kader het ontwerpadvies Evaluatie en aanpassing Mededingingswet van de SER 
van mei 2003 nog van belang. In dit ontwerpadvies wordt de aanbeveling gedaan om tot 
meer ruimte in het mededingingsbeleid te komen voor productieve en maatschappelijke 
relevante vormen van samenwerking die de innovatie kunnen bevorderen of die tot doel 
hebben de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren. Verder kan het gaan om 
samenwerking gericht op meer duurzame productieprocessen.  
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3 Innovatie: wie het weet mag het zeggen18 

3.1 Inleiding 

Het belang van innovatie voor economische succes wordt door iedereen onderkend. Figuur 
1 maakt duidelijk dat dit terecht is. De arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland, gemeten als 
het BBP per gewerkt uur, groeit de laatste jaren nauwelijks. De toekomstige welvaartsgroei 
zal moeten komen van productiviteitsgroei: demografische ontwikkelingen (vergrijzing) 
leiden er immers toe dat het arbeidsaanbod nauwelijks meer groeit. Beleid gericht op extra 
arbeidsdeelname door oudere werknemers kan deze trend slechts tijdelijk onderdrukken. De 
brede aandacht voor innovatie is dus volstrekt terecht. 

Figuur 1 De groei van de arbeidsproductiviteit* van slap naar slecht 

 
*  BBP per gewerkt uur, 3-jaars voortschrijdend gemiddelde 
Bron:  Berekend uit data van GGDC, Rijksuniversiteit Groningen 

3.2 Vragen over innovatie 

Rond innovatie zijn allerlei belangrijke vragen nog ontbeantwoord. In welke sectoren, 
bedrijven en technologieën liggen de kansen voor de toekomst? Hoe presteren we op dit 
moment? Wat gaat er precies mis en waardoor? Wat zijn de determinanten van innovatie? 
Hoe effectief is innovatiebeleid? Vragen genoeg. Wie het weet mag het zeggen. Getuige de 
veelheid aan ideeën en suggesties over innovatiebeleid in ingezonden bijdragen in de kranten 

                                                 
18  Dit hoofdstuk is een samenvatting van het SIC-paper Wie het weet mag het zeggen. 
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zijn er genoeg deskundigen die het menen te weten. De antwoorden lopen echter sterk 
uiteen. Dat mag geen verbazing wekken: wetenschappelijk onderzoek naar innovatie levert 
zelden harde conclusies op. Dit leidt tot de belangrijke conclusie dat het onverstandig is in te 
zetten op specifieke sectoren of technologieën. Onzekerheid over waar de kansen liggen 
pleit voor laagdrempelig, generiek innovatiebeleid. Laat degene die zegt het te weten zijn of 
haar ideeën over innovatie maar in de praktijk brengen. De markt beslist dan wel waar de 
kansen liggen. Onzekerheid over de effectiviteit van beleid pleit ervoor veel aandacht te 
besteden aan beleidsexperimenten en beleidsevaluatie. Zo ontstaat een beter beeld over wat 
werkt en wat niet.  

3.3 Cijfers over innovatie 

3.3.1 Wie innoveert? 

Figuur 2 schetst een beeld van innovatie door het Nederlandse bedrijfsleven. De figuur 
maakt een onderscheid tussen technologische vernieuwing en niet-technologische 
vernieuwing. Daarnaast maakt de figuur onderscheid naar sector (industrie en diensten), en 
naar bedrijfsomvang (aantal personeelsleden). Het CBS enquêteert alleen bij bedrijven met 
10 of meer werknemers.  

Figuur 2 Innovatoren en Vernieuwers, naar sector en bedrijfsgrootte, 1998-20001 
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1: in procenten van alle bedrijven in de betreffende categorie.  
Bron: CBS, 2003 

Figuur 2 maakt een aantal zaken duidelijk: 
1. meer dan de helft van alle bedrijven (industrie plus diensten) innoveert niet; 
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2. het percentage innoverende bedrijven in de industrie is tweemaal zo hoog als in de 
dienstensector. De achterstand van de diensten is echter veel kleiner waar het gaat om 
niet-technologische vernieuwers; 

3. voor zowel de industrie als de diensten geldt dat het aandeel innovatoren sterk toeneemt 
met de bedrijfsomvang. Hetzelfde patroon doet zich voor bij de niet-technologische 
vernieuwers. 

De samenhang tussen bedrijfsgrootte en sector enerzijds en innovatie-intensiteit anderzijds 
leidt tot de vraag waar de grootste innovatie-toename valt te realiseren: bij het over de streep 
trekken van bedrijven die nu nog niet innoveren, of juist bij het opvoeren van de innovatie-
inspanningen bij bestaande innovatoren? Met andere woorden, moeten alle bedrijven 
innoveren of moeten we inzetten op een taakverdeling tussen een kleine innovatie-elite aan 
de ene kant en een grote groep niet-innovatoren aan de andere kant? Zoals zoveel vragen 
rond innovatie en innovatiebeleid is deze vraag op basis van het beschikbare onderzoek niet 
goed te beantwoorden. Zo kan de relatief lage innovatie-intensiteit in de dienstensector twee 
dingen betekenen: 1. innoveren in de dienstensector is dikwijls niet goed mogelijk (denk aan 
schoonmakers, kappers, hoveniers), of 2. er valt juist nog veel winst te behalen omdat de 
groep niet-innovatoren zoveel groter is dan in de industrie. Iets dergelijks geldt voor het 
innovatie-verschil tussen grote en kleine bedrijven: is de achterliggende oorzaak een verschil 
in innovatiepotentieel of in innovatiebereidheid? 

Grote verschillen in innovatie-intensiteit naar sector en naar bedrijfsgrootte impliceren niet 
dat het innovatiebeleid zich dient te richten op die sectoren en bedrijven die relatief weinig 
innoveren. Deze conclusie pleit voor een generiek innovatiebeleid, dat niet discrimineert 
naar sector of bedrijfsgrootte.  

Figuur 2 geeft een momentopname. Wat is bekend over de ontwikkeling in de tijd? Neemt 
de innovativiteit van het Nederlandse bedrijfsleven toe of af? Goede tijdreeksen over 
innovatie-prestaties ontbreken. Volgens CBS-enquêtes was het percentage innoverende 
bedrijven (gedefinieerd als bedrijven die in de drie jaar daarvoor nieuwe producten of 
diensten op de markt hebben gebracht) in de 2e helft van de jaren ’90 vrijwel constant: 
ongeveer eenderde van alle bedrijven innoveerde. Enquêtes van het EIM leveren een ander 
beeld. Volgens deze cijfers had in 1999 nog 57 procent van de ondernemers in de drie jaar 
daarvoor nieuwe producten of diensten op de markt gebracht. In 2002 was dit percentage 
volgens het EIM gedaald tot 33 procent (Het Financieele Dagblad, 2-10-2003). 

Figuur 3 geeft een beeld van de R&D-uitgaven als percentage van het BBP. Na een lichte 
stijging in de 2e helft van de jaren tachtig vallen de R&D-uitgaven weer terug naar zo’n 1 
procent van het BBP.  
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Figuur 3 Bedrijfs-R&D in Nederland, percentage van het BBP 
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Bron: OESO 2003. 

3.3.2 Nederland in internationaal perspectief 

Wie de Nederlandse innovatieprestaties wil afzetten tegen die in het buitenland loopt aan 
tegen een tekort aan internationaal vergelijkbare innovatie-indicatoren. De beschikbare 
indicatoren hebben vaak betrekking op deelaspecten van innovatie zoals investeringen in 
ICT, aantallen verleende octrooien, of de beschikbaarheid van durfkapitaal19.  

Het CPB heeft onlangs de beschikbare internationaal vergelijkbare indicatoren op een rij 
gezet. Dit leidt tot de volgende genuanceerde conclusie over de Nederlandse prestaties: 

“De R&D-uitgaven van het Nederlandse bedrijfsleven zijn laag ten opzichte van andere 
landen, mede door de daling aan het begin van de jaren negentig. Zeven grote multinationals 
maken een aanzienlijk deel uit van de Nederlandse R&D, maar ook in andere landen zet een 
klein aantal bedrijven de toon bij R&D. De lage R&D-intensiteit van Nederland hangt deels 
samen met de specialisatie in R&D-extensieve sectoren. Ook spelen een rol dat de 
schaalgrootte van Nederlandse bedrijven in R&D-intensieve sectoren geringer is dan in 
andere landen en dat Nederlandse bedrijven een aanzienlijk deel van hun R&D in het 
buitenland verrichten, wat in referentielanden soms minder het geval is. Dat kan wijzen op 
tekorten in de Nederlandse kennisbasis, maar ook op een goede benutting door de grote 

                                                 
19  Zie bijvoorbeeld Structural Indicators: benchmarking The Netherlands, Ministerie voor 

Economische Zaken, 2003, 



Innovatiebeleid: wie mag het zeggen 37  
  

  

R&D-intensieve bedrijven in Nederland van de mondiale kennisbasis. Dit kan hun 
concurrentiepositie op de wereldmarkt versterken en het biedt kansen voor internationale 
kennisspillovers. Daarnaast kan de relatief omvangrijke uitbesteding van R&D door 
bedrijven aan (semi-)publieke instellingen een deel van de achterstand verklaren. Per saldo is 
de lage R&D-intensiteit van bedrijven in Nederland geen teken van innovatieve kracht, maar 
zij hoeft ook niet te wijzen op een grote kwetsbaarheid van de Nederlandse technologische 
positie. Andere indicatoren geven (deels) een gunstiger beeld. De bedrijfsgerichte 
immateriële investeringen zijn in Nederland relatief hoog en met de innovatie-uitgaven 
scoort Nederland in de middenmoot. Op outputindicatoren neemt Nederland een hoge 
(percentage innoverende bedrijven in de industrie) respectievelijk een gemiddelde (aandeel 
van nieuwe en (sterk) verbeterde producten in de omzet van de industrie) positie in. De 
Nederlandse dienstensector neemt een positie in die aan de onderkant van de middenmoot 
zit.” (CPB, 2002, p. 183-4). 

Bij deze laatste conclusies (over outputindicatoren) past de (belangrijke) kanttekening dat zij 
gebaseerd zijn op sterk verouderd cijfermateriaal (medio jaren ’90). Meer recente 
internationaal vergelijkbare cijfers van innovativiteit zijn merkwaardig genoeg niet 
beschikbaar. Uitspraken over de Nederlandse innovatie-prestaties hebben daarmee een sterk 
retrospectief karakter.  

Een indirecte en bovendien vervuilde indicator van de Nederlandse innovatie-score is de 
productiviteit per gewerkt uur (zie Figuur 4). Immers, productiviteit per gewerkt uur neemt 
toe door invoering van nieuwe, efficiëntere productieprocessen en door succesvolle 
productinnovaties.20 Nederland scoort hoog op deze indicator. Een belangrijke beperking 
van deze indicator is echter dat de productiviteit per gewerkt uur ook kan toenemen door 
andere factoren dan innovatie, zoals een stijgend opleidingsniveau van de beroepsbevolking, 
inactiviteit van laagproductieven, hogere efficiëntie door intensievere concurrentie, of de 
vondst van olie en gas (dit verklaart de hoger score van Noorwegen in Figuur 4).  

                                                 
20  Bestaande statistieken geven een onderschatting van de bijdrage van nieuwe producten aan de 

economische groei. Kwaliteitsverbeteringen worden vaak niet opgepikt. Zie bijvoorbeeld 
Nordhaus (1997).  
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Figuur 4 BBP per gewerkt uur in, dollars, prijzen van 1999, PPP 
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Figuur 5 presenteert een internationaal vergelijkend beeld van de uitgaven aan R&D. De 
beperkingen van deze indicator als maatstaf voor innovatie zijn al eerder genoemd. 
Niettemin is dit een belangrijk en veelgenoemd cijfer.  

De uitgaven van het bedrijfsleven zijn in de figuur apart weergegeven; de landen zijn hierop 
gerangschikt. Nederland blijkt relatief laag te scoren op deze indicator: het Nederlandse 
bedrijfsleven geeft iets meer dan 1 procent van het BBP uit aan R&D. De overheidsuitgaven 
aan R&D zijn in Nederland met ruim 0,7 procent BBP juist bovengemiddeld. Vaak wordt 
hieruit geconcludeerd dat de R&D-uitgaven door het Nederlandse bedrijfsleven omhoog 
moeten. Die conclusie volgt echter niet noodzakelijkerwijs uit de gepresenteerde cijfers. 
Daartoe zou ook vast moeten staan dat het maatschappelijk rendement van een extra euro 
aan bedrijfs-R&D voldoende hoog is, én bovendien hoger dan een extra euro aan 
overheidsmiddelen voor R&D. Maar bij de huidige stand van kennis is over dit laatste geen 
wetenschappelijk gefundeerde uitspraak mogelijk.  

Een pragmatisch argument om in te zetten op verhoging van de bedrijfsuitgaven aan R&D 
luidt, dat de overheid krap bij kas zit. Extra R&D-middelen zullen dus voor een belangrijk 
deel door bedrijven zelf moeten worden opgebracht.  
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Figuur 5 R&D-uitgaven, 2000 
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Bron: OESO 2003. 

3.3.3 Conclusies 

Nederland valt in positieve zin op door een hoog BBP per gewerkt uur, en in negatieve zin 
door lage R&D uitgaven door het Nederlandse bedrijfsleven. Recente internationaal 
vergelijkende cijfers over innovativiteit zijn niet beschikbaar. Het beschikbare materiaal, dat 
betrekking heeft op het midden van de jaren ’90, levert een gemengd beeld op van de 
relatieve positie van Nederland. 

3.4 Innovatiebeleid  

De belangrijkste uitdaging op innovatiegebeid ligt bij het verhogen van de R&D-uitgaven 
door het Nederlandse bedrijfsleven. De Nederlandse bedrijfs-R&D blijft achter bij die in 
andere landen terwijl er sterke aanwijzingen zijn dat hogere R&D-uitgaven door bedrijven 
essentieel zijn voor welvaartsgroei. 

Op de Barcelona-top in maart 2002 hebben de EU-lidstaten zich ten doel gesteld de R&D-
uitgaven te verhogen tot 3 procent van het BBP. De Nederlandse R&D-uitgaven 
schommelen op dit moment rond de 2 procent van het BBP. De lidstaten streven ernaar dat 
de extra R&D voor een belangrijk deel wordt gerealiseerd door het bedrijfsleven.  

Niemand kan voorspellen in welke technologie of in welke sector de toekomstige 
innovatiekansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit pleit voor een generiek 
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innovatiebeleid: een focus op randvoorwaarden zoals goed onderwijs, een lage lasten- en 
regeldruk, en lage toetredingsdrempels. Subsidie- en stimuleringsregelingen dienen in 
principe open te staan voor alle sectoren en technologie-gebieden. Het bedrijfsleven bepaalt 
dan zelf wel op welke sectoren en technologieën de innovatie-inspanningen zich richten. 
Concurrentie tussen bedrijven en op de wereldmarkt bepaalt welke innovaties doorgaan 
‘naar de volgende ronde’ en welke innovaties het niet gaan maken. De overheid kan dit soort 
keuzes niet maken, loopt steeds het risico achter de feiten aan te lopen en dreigt speelbal te 
worden van deelbelangen. 

Hoe kan hogere bedrijfs-R&D worden uitgelokt? Voor beantwoording van deze vraag is 
inzicht nodig in de determinanten van bedrijfs-R&D. De kennis over deze determinanten is 
gebrekkig, maar wel blijkt uit het beschikbare onderzoek dat de beschikbaarheid van 
voldoende bèta’s en technici een belangrijke determinant is van de innovativiteit. Dit thema 
is uitvoerig besproken in het vorige SIC-beleidsadviespaper.  

Daarnaast kunnen R&D-subsidies een belangrijke rol spelen. De huidige WBSO (Wet 
Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), met een budget van ruim 400 miljoen euro per 
jaar, past prima binnen een generiek innovatiebeleid. De recente verhoging van de WBSO is 
dan ook goed te verdedigen tegen de achtergrond van de innovatiedoelstellingen. Pleidooien 
om de WBSO af te schaffen zijn ongefundeerd. Ook de stroomlijning van het 
technologiebeleid door kleine specifieke regelingen samen te voegen, past binnen een 
streven naar een meer generiek technologiebeleid. 

De WBSO dient gereserveerd te blijven voor technologische innovaties. Niet omdat 
andersoortige innovaties onbelangrijk zouden zijn (in tegendeel), maar omdat verruiming 
van de toekenningscriteria van de WBSO ertoe zou leiden dat een groot deel van de 
beschikbare middelen weglekt naar activiteiten die met innovatie (in brede zin) niets te 
maken hebben. Met andere woorden, het technologiecriterium in de WBSO dient om 
weglekeffecten te verminderen. 

Nederland scoort goed op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. Maar volgens 
sommigen gaat het mis bij de benutting van het universitaire onderzoek door het 
Nederlandse bedrijfsleven. Kennis zou teveel op de plank blijven liggen. De empirische 
onderbouwing van deze claim is niet sterk: de beschikbare indicatoren schetsen een 
gemengd beeld. Bovendien zijn er tal van bestaande beleidsinitiatieven gericht op het 
bevorderen van de wisselwerking tussen universiteiten en bedrijven. En ten slotte is voor 
veel bedrijven samenwerken met universiteiten geen interessante propositie. De kennis- en 
cultuurkloof is te groot; het overbruggen van deze kloof zou teveel kosten, niet alleen in 
geld, maar ook in termen van wetenschappelijke kwaliteit. 
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De stelling dat loonmatiging goed is voor innovatie berust op aanvechtbare aannames. Het is 
minstens zo waarschijnlijk dat loonmatiging via rendementsherstel de uitgaven aan R&D 
juist stimuleert. En voorzover er al positieve innovatie-effecten zijn te verwachten van een 
loongolf, zijn deze effecten met minder schade voor de economie te realiseren via directe 
R&D-subsidies. 

In theorie kunnen marktwerking en concurrentie zowel positief als negatief uitpakken voor 
innovatie. Er lijkt zich onder economen een consensus af te tekenen dat te weinig 
concurrentie niet bevorderlijk is voor innovatie, maar teveel concurrentie evenmin. Wa t is 
dan de optimale concurrentie intensiteit? En belangrijker nog, is de concurrentie in 
Nederland te zwak, te fel of precies goed? Op deze vragen is bij de huidige stand van kennis 
geen antwoord mogelijk. Er is dan ook onvoldoende aanleiding om innovatie-effecten 
expliciet mee te wegen in het marktwerkingsbeleid. Een uitzondering vormen 
netwerksectoren, waar innovatieprikkels (indirect) een rol spelen bij de vormgeving van 
regulering.  

 

Aanbevelingen: 

1 Besteed binnen het innovatiebeleid meer aandacht aan experimenteren en 
evalueren. 

2 Onderken het belang van niet-technologische innovatie, maar handhaaf het 
technologie-criterium in de WBSO. 

3 De technologie van de toekomst is onvoorspelbaar. Zet in op generiek 
innovatiebeleid.  

4 Betere benutting van universitaire kennis is meer een kwestie van vormgeving 
dan van extra geld. 

5 Er is geen reden het mededingingsbeleid bij te stellen met het oog op 
innovatiebevordering. 

6 Verlaag toetredingsdrempels voor nieuwe, innovatieve onderwijsaanbieders. 

7 Negeer beweringen dat loonmatiging slecht is voor innovatie. 

8 Stel de WBSO open voor uitbestede R&D. 

9 Schep duidelijkheid over de toekomstige WBSO. 


