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BESCHOUWING 

Waarheen Illet 
het nationale industriebeleid ? 

Door Robert Weltevreden 

H
et is hoog tijd dat er binnen 
D66 een discussie wordt ge
voerd over een Nederlands in

dustriebeleid. Dick Tommel komt tot nu 

Welke zijn de rrwgelijkheden 
om een industriebeleid te 

Voordat we de voors en tegens kunnen be
discussiëren, is het noodzakelijk om ons 
te realiseren wat industriebeleid inhoudt 
en in welke vormen het wordt aangetrof
fen. Als doel van elk industriebeleid staat 
voorop: het steunen van huidige of toe
komstige (industriële) bedrijvigheid, door 
van overheidswege de ondernemersbe
slissingen te beïnvloeden. 

toe, publiekelijk, niet verder dan de uit
spraak dat er "een specifiek industriebe
leid moet komen".(2) Aangezien in het 
partijprogramma voor de komende ver
kiezingen een paragraaf over het indus
triebeleid moet worden opgenomen, lijkt 
mij het moment aangebroken om de dis-

voeren? Het blijkt een waar 
strategisch vraagstuk, met 

vele voetangels en klemmen. 

e--------------------------------. Er bestaan twee vormen van industriebe
leid, generiek en specifiek. Onder 'gene
riek' beleid wordt verstaan: het beïnvloecussie binnen de partij aan te slingeren. 

Hier zal ik achtereenvolgens een korte inleiding geven over de 
geschiedenis en de actualiteit van industriebeleid in Nederland, 
gevolgd door een schets van de mogelijke vormen van industrie
beleid. Daarna zal ik deze in twee groepen indelen (specifiek en 
generiek) en van beide zal ik de voor- en nadelen bespreken. 

We kennen allemaal de namen RSV en OGEM, of recenter Fok
ker en DAF en we weten dat dit geen voorbeelden zijn van een 
geslaagd industriebeleid. Er zijn natuurlijk ook, minder bekende, 
voorbeelden van bedrijven die door overheidssteun wèl uit het dal 
zijn geholpen, zoals Stork en DSM. 
Het besef is gegroeid dat de maakbaarheid van de (industriële) 
samenleving, door de overheid, beperkt is. Dit is enerzijds voort
gekomen uit het slechte resultaat van het vroegere industriebe
leid en anderzijds veroorzaakt door een maatschappelijke trend 
die de verantwoordelijkheid van het individu voorop stelt, ook 
wat betreft ondernemersrisico. De officiële cijfers laten dan ook 
een continue daling zien van het percentage van de overheidsuit
gaven dat als steun voor bedrijven wordt aangemerkt. 
In de laatste Annual Review van de OESO (3) wordt deze trend 
als volgt samengevat: 
"Het industriebeleid in de OESO-Ianden ... wordt steeds minder 
gekenmerkt door steun aan bedrijven in moeilijkheden en het se
lecteren van de toekomstige winnaars ... een zekere convergentie 
is bereikt rond een aantal principes, die staan voor een beleid dat 
niet probeert de markt te beïnvloeden, maar in plaats daarvan 
het marktmechanisme poogt te verbeteren." 
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den van de ondernemersbeslissingen, zonder daarbij te letten op 
de situatie waarin een specifiek bedrijf of bedrijfstak verkeert. 
Voorbeelden zijn: algemene investeringsubsidies (WIR), infrast
ructuur, opleiden van een beroepsbevolking, fundamenteel on
derzoek aan universiteiten, etcetera. 
Hieruit volgt dat 'specifiek' beleid zich richt op bedrijven of be
drijfstakken, waarbij gepoogd wordt deze door een moeilijke pe
riode te helpen of innovatie dichter bij te brengen (voorbeelden 
zijn: vermogen verstrekken tegen aantrekkelijke voorwaarden, 
innovatie stimuleringsregelingen (INSTIR), protectionistische 
maatregelen, de cluster-oriëntatie van Andriessen, exportsubsi
dies, etcetera). 

Specifieke steun 

In deze paragraaf wil ik de argumenten pro en contra van speci
fieke steun de revue laten passeren, waarna een beschrijving 
volgt hoe de praktijk van specifieke steun eruit ziet en hoe die 
eruit zou kunnen zien. 
De belangrijkste argumenten ~oor specifieke steun zijn gelegen in 
het motief van werkgelegenheid en het feit dat andere landen het 
nu eenmaal ook doen. Laten we deze argumenten wat nader be
schouwen. 

Werkgelegenheid 

De publieke opinie reageert geschokt op berichten van duizenden 
ontslagen bij Philips en DAF. Maar is het nu aan de overheid om 
deze werkloosheidramp te voorkomen, door de bedrijven overeind 
te houden? Een drietal argumenten pleit hier tegen. 
Ten eerste zijn het vooral de grote, bekende, bedrijven die dan 
steun zullen krijgen. In de nota "Verborgen kroonjuwelen, indust
riebeleid voor het midden en klein bedrijf (mkb)" wijst het Ko
ninklijk Nederlands Ondernemers Verbond èr terecht op dat, on
danks dat 97% van de industrile bedrijven tot het mkb behoren, 

---------------------------------------------------- 18 ------------------~-------------------------------

IDEE - DECEMBER '93 

het 
mil 
grc 
tac 
grc 
kaj 

<hl 
Tel 
gel 
bet 
bu 
de: 
zet 
He 
ter 
zij: 

"Ir 
de 
nil 
vel 

bu 



De blusinstallatie van eelt bedrijf voor verwerking van industrieel afval 

het industriebeleid zich toch voornamelijk op de grote onderne
mingen richt. Belangrijk om hierbij op te merken, is dat de grote 
groei van de werkgelegenheid in de tweede helft van de jaren 
tachtig voornamelijk ontstond bij het mkb. Helaas beschikken de 
grote bedrijven nog steeds over de meeste lobbymacht en gaan 
kamerleden eerder bij DAF op bezoek dan bij een willekeurig be
drijf uit de kleinmetaal. 
Ten tweede kan het in stand houden van bedrijfsgebonden werk
gelegenheid op zichzelf een belemmering van de arbeidsmarkt 
betekenen, daar technisch geschoolde en ervaren werknemers 
binnen hun oude bedrijf blijven werken, terwijl andere bedrijven 
deze werknemers op een veel produktiever manier kunnen in
zetten. 
Het laatste en ook minst zwaarwegende argument is dat de kos
ten, om deze werkgelegenheid in stand te houden, meestal hoger 
zijn dan de kosten van een werkloosheidsuitkering. 

Andere landen doen het ook 

"In de rest van Europa verstrekken de overheden ettelijke miljar
den aan overheidssteun voor bedrijven; om de concurrentieslag 
niet te verliezen zou Nederland dat ook moeten doen", it is een 
veel gehoord argument voor Nederland om dan toch maar in de 
buidel te tasten en in moeilijkheden verkerende bedrijven te hel-

pen. Objectief gezien blijft Nederlánd inderdaad fors achter met 
steun aan bedrijven. yan de Twaalf geeft alleen Denemarken 
minder uit aan steun. Echter, wanneer we hierbij in acht nemen 
dat, in dezelfde periode Nederland in de Europese kopgroep zat 
qua werkgelegenheidsgroei, dan zijn er misschien minder dure 
vormen van industriebeleid te vinden die niet zo'n groot beroep 
doen op de beschikbare middelen. 
Het plegen van een extra financiële inspanning in de vorm van 
een duur industriebeleid is ook nog eens moeilijk te rijmen met 
de veel gehoorde eis van het op orde brengen van het overheids
budget en het terugdringen van de belastingdruk, twee maatre
gelen die de werkgelegenheid op lange termijn ten goede komen. 

Een aantal argumenten tegen specifieke steun kan als volgt wor
den samengevat, namelijk 'Picking the winners', 'Oranjegevoel' 
en 'Moral Hazard'. 

Picking the winners 

Het ministerie van Economische Zaken spreekt van het 'door een 
dalletje heenhelpen van bedrijven met een gezond toekomstpers
pectief. De vraag die dan gesteld moet worden is welke bedrijven 
dit gezonde toekomstperspectief hebben? De overheid zal er niet 
aan ontkomen bedrijven te selecteren die het in de toekomst goed 
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kunnen gaan doen, althans wanneer zij specifieke steun zou wil
len verlenen. Maar is de overheid daartoe wel in staat? 
Rinnooy Kan, voorzitter van het VNO, betwijfelt of de overheid de 

capaciteit heeft om dit soort keuzes te maken. (4) De markt is 
gewoon een veel betrouwbaarder voorspeller van overlevingskan
sen van de industrie op de langere termijn dan welke knappe over

heidscommissie dan ook. Dit argument wint nog meer aan kracht, 
wanneer men zich realiseert dat de overheid het zelfs beter denkt 
te weten ("the pretence of knowIedge") dan alle private beleggers 
bij elkaar. de overheid steunt een bedrijf immers pas wanneer alle 
andere financiers dit bedrijf links hebben laten liggen! Een duur 
voorbeeld hiervan is het HDTV-project, waarbij Den Haag zijn fi
nanciële en politieke gewicht in de schaal heeft geworpen en 
Philips miljarden guldens ontving voor een standaard, waarvan 

nu al vaststaat dat de wereld er niet voor zal kiezen. 

Oranjegeuoel 

Direct in het verlengde van deze discussie ligt de vraag of een be
paald "oranjegevoel" een nuttige emotie is bij het verlenen van 
specifieke steun. 
Fokker komt in Duitse handen. Schande wordt ervan gesproken: 
de nationale trots zomaar verkwanselen aan de Oosterburen! 
Echter, wanneer de internationalisering van de economie, de 
snelle technologische ontwikkeling èn de Europese integratie ons 
noopt tot toenemende industriële vervlechting over de lands
grenzen heen, is het dan rationeel wanneer de overheid probeert 
het nationale karakter van gezichtsbepalende ondernemingen te 

behouden? Zonder schaalvergroting, door concentratie en grens
overschrijdende samenwerking, zijn de 'vaderlandse' bedrijven 

gedoemd de race te verliezen. 

Moral hazard 

Wanneer de houding van de overheid een wisselvallige is en er 
geen strenge beperkingen worden opgelegd aan specifieke steun, 
zullen er altijd bedrijven blijven die bij de staat aankloppen ten

einde een 'tijdelijke' tegenvaller te compenseren. Wanneer be
drijven weten dat er iets te halen is, zullen ze er ook behoorlijk 
wat moeite voor doen hun situatie (met steun van de vakbonden) 
zo slecht mogelijk voor te stellen, opdat de kans op steun toe
neemt. Dit noemen economen een 'moral hazard'. Wat overigens 

gezien moet worden als een volledig rationeel gedrag tegenover 
een overheid die de bedrijven tot subsidieaanvrager opvoedt. 
Het steunen van sprodukten/bedrijven die vroeger succesvol 
waren, leidt evenwel tot een conservering van de status quo, 
waardoor vernieuwing elders zal plaatsvinden. Vernieuwing, die 
meestal de enige oplossing is om uit de moeilijkheden te geraken, 
maar waarmee pas door de ondernemer zal worden begonnen 
wanneer duidelijk is dat er geen andere oplossing meer bestaat 
voor het waarborgen van de continuïteit. Zei Machiavelli niet al 
dat niets mensen zo tegenstaat als verandering? Het is juist daar
om dat de overheid zijn beleid zó vorm moet geven dat de nodige 
veranderingen in de ondernemingscultuur vanzelf plaats zullen 
vinden. En dit gebeurt door duidelijke grenzen te stellen aan de 

omvang en frequentie van de steun. 

(4) 'Ecollo",~ch Magazine', blad van de Econom~che FClclIl',eits Vereniging 
GroniJlgen, ,wmlller 2,1993 

Het belangrijkste nieuwe aspect van het huidige beleid is het in
dustriefonds. Met één miljard gulden, bijeengebracht door de staat, 
de Nationale Investeringsbank en private fmanciers, gaat binnen

kort het industriefonds van start. Het is het antwoord van onze mi
nister van economische zaken op de malaise in de industrie. 
Vreemd genoeg moet ik bij de term industriefonds steeds denken 

aan de MIP, de Maatschappij voor Industriële Projecten. Een qua 
opzet en omvang vergelijkbare instelling, die in 1982 van start 
ging met bijna een half miljard gulden voor structuurversterken
de industriële projecten. Het liep uit op een faliekante misluk

king, 100 miljoen gulden verlies, en de MIP werd ondergebracht 
bij de participatiemaatschappij van ABN Amro. 
Waarom zou het nu wel lukken? Omdat het marktconform is, zo

als Andriessen zegt? Wat heet marktconform, met 200 miljoen 
van Economische Zaken en een vergelijkbaar bedrag van een 
semi-overheidsinstelling als de Nationale Investeringsbank. Zo

iets kun je een doorsnee econoom toch maar moeilijk wijs maken. 
Er geldt méér dan de eis van een rendement rond de 15% op het 
geïnvesteerd vermogen, namelijk het hiermee gepaard gaande 
risico en dat wordt aanzienlijk verkleind wanneer je als particu
liere belegger samen met de overheid in een beleggingsfonds zit. 
De voorzitter van de raad van bestuur van de ABN-AMRO 
dochter, Mees-Pierson, stelde op zijn jaarvergadering zelfs vast 
dat er op de markt helemaal geen behoefte bestaat aan een in

dustriefonds. En dat er voldoende risico-zoekend vermogen aan
wezig is om industriële projecten te ondersteunen of op te starten. 

Hoe zou de specifieke steunverlening dan wel vorm kunnen krij
gen? Allereerst duiden de bovenstaande argumenten erop dat 
slechts een zeer beperkte rol voor specifieke steun is weggelegd. 
Hierbij zal de politiek telkens de afweging moeten maken of zij de 
belangen van een specifiek bedrijf of bedrijfstak zwaarder laat 
wegen dan het algemeen belang. Daarnaast is er nog het belang 
van de Europese dimensie. 
Elke vorm van directe steun aan bedrijven moet door de Euro
pese Commissie worden goedgekeurd, behalve de meest vergaan

de, namelijk wanneer de overheid aandelen van een in moeilijk
heden verkerend bedrijf koopt. Deze vreemde situatie komt voort 
uit het Verdrag van Rome, waarin werd afgesproken dat de ei
gendomsverhoudingen een nationale aangelegenheid blijven. Met 
dit als achtergrond wekt het geen verbazing dat er nog steeds 
geen coördinatie van industriesteun op EG-niveau plaats vindt. 
De Europese taak is vooralsnog beperkt tot die van waakhond. 
Maar met het handelsbeleid, al bijna volledig vanuit Brussel ge
coördineerd, de staalindustrie en de landbouw vanuit Brussel 
gesaneerd èn een al in werking zijnd Europees technologiebeleid, 
zou het voor zich spreken dat ook het terrein van steunverlening 
aan de industrie wordt afgestemd op Europees niveau? Beleids
concurrentie (op industriepolitiek gebied) tussen lidstaten is een 
goed ding, want het houdt de ambtenaar wakker, maar het moet 
natuurlijk niet zo ver komen dat de industriesubsidies andere be
grotingsposten gaan verdringen. Daarom pleit ik ten eerste voor 
het op Europees niveau coördineren van datgene wat zinvol ge
coördineerd kàn worden. Dat wil zeggen, steun aan bedrijven of 
sanering van bedrijfstakken, die door Europese concurrentie of 

overcapaciteit in moeilijkheden zijn geraakt enlof het eensgezind 
reageren op wereldwijde uitdagingen. En ten tweede, in natio
naal opzicht het heft in handen te houden, Wanneer er sprake is 
van het falen van de internationale markt, waarvoor niet direct 
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Verjaardag vieren op de werkvloer 

een Europese oplossing bestaat, zoals bijvoorbeeld in geval van 
exportsubsidies aan de industrie en het opzetten van een bedrijfs
tak op milieutechnologisch gebied. 

Generieke steun 

Is er dan wel een belangrijke rol voor de overheid ten behoeve 
van een generiek beleid, waarbij zij de randvoorwaarden schept 
voor de industrie? Laat ons weer kijken naar de pro en contra 
overwegingen en de huidige en mogelijke praktijk. 
Voor een generiek beleid zijn dezelfde argumenten aan te dragen 
als voor specifieke steun: werkgelegenheid en andere landen doen 
het ook. De argumentatie versdrilt echter. 
Ging het bij specifieke steun om het in stand houden van werkge
legenheid bij bepaalde bedrijven of bedrijfstakken die al dan niet 
onderhevig waren aan internationale concurrentie (dankzij steun 
van buitenlandse overheden). Bij generieke steun gaat het vee
leer om het, door scholing, in stand houden van een goede be
roepsbevolking die ook op de internationale arbeidsmarkt de con
currentie aankan. Ook het investeren in infrastructuur en een ef
fectief mededingingsbeleid zijn zaken die de internationale be
leidsconcurrentie afdwingt. De aanwezigheid van het Bundes
Kartelamt in Duitsland wordt regelmatig verantwoordelijk ge
steld voor het "harden" van het duitse bedrijfsleven, zodat deze de 
concurrentie op diverse internationale markten aankan. 

Het argument tegen generieke steun is 'Moral Hazard'. Wanneer 

bedrijven weten dat er een WIR bestaat, of dat de overheid zorg 
draagt voor een op hun wensen toegesneden beroepsbevolking, 
dan zal het bedrijfsleven immers weinig inspanningen willen 
doen om hieraan zelf het nodige bij te dragen. Daarom is het be
langrijk dat de particip.atie van het bedrijfsleven zowel bij infra
structurele projecten als bij leerlingenstelsels steeds maximaal is. 
En dat investeringssubsidies pas dan worden verstrekt wanneer 
zeker is dat er niet onnodig een stuk van het ondernemingsrisico 
wordt weggenomen, zoals bij de WIR, waarin sinds 1978 zo'n 50 
miljard gulden is verdwenen. 
Op dit moment wordt de generieke steunverlening getroffen door 
bezuinigingen. Op onderwijs, infrastructuur, wetenschappelijk 
onderzoek, etcetera. Ook heeft de overheid nog steeds niet het lef 
gehad om de kartels open te breken middels een effectief mede
dingingsbeleid. 

Hoe zal generieke steun eruit moeten zien? Uit bovenstaande ar
gumenten volgt dat de overheid als taak heeft om een optimale 
ondernemingsomgeving te scheppen door het verzorgen van be
paalde randvoorwaarden. Wanneer de overheid deze taak serieus 
opvat, zal ze dus moeten zorgen voor een ondernemingsomgeving 
die een optimale vestigingsplaats biedt voor Nederlandse en bui
tenlandse (industriële) bedrijven. Opdat bedrijven er voor kiezen 
om in Nederland gevestigd te zijn en Nederland gebruiken als Eu
ropese uitvalsbasis in de internationale concurrentiestrijd. Hier
mee is wel de belangrijkste voorwaarde voor een structurele werk
gelegenheidsgroei aangegeven. 
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Wanneer hier wordt gesproken over een goede vestigingsplaats 
dan is daarmee impliciet de toegenomen internationale mobiliteit 
van kapitaal èn arbeid erkend, wat maakt dat het beleid gericht 
moet worden op het behoud èn aantrekken van deze produktiefac
toren . 

Ten eerste, wanneer het management van een bedrijf heeft ge
faald om adequaat te reageren op marktomstandigheden. Dit is 
dan meestal hetzelfde management dat er al jaren zit en zich van 
geen aandeelhouder iets hoeft aan te trekken. 

Onze uitgangspositie is gunstig. Lage loonkosten, 
weinig stakingsdagen, een redelijk concurrerende 
fiscale omgeving, een relatief goed opgeleide beroeps
bevolking, een goed werkend systeem van innovatie
centra, een (nog) voldoende infrastructuur, etcetera. 
Om deze goede uitgangspositie te behouden, is het 
evenwel noodzakelijk verder te bouwen aan Ne
derland als vestigingsplaats. Punten waar aan ge
werkt moet worden zijn lastenverlichting aan de 
onderkant van het loongebouw, meer en beter 
(technisch) onderwijs dat tevens flexibel op de vraag 
wordt afgestemd (in samenwerking met het be
drijfsleven, zoals bij leerlingenstelsels), werken aan 
de fysieke infrastructuur (Betuwelijn), een effectief 
mededingingsbeleid (kartels openbreken), aantrek
kelijke culturele activiteiten, ondersteuning van 
wetenschappelijk onderzoek, etcetera. 
Met betrekking tot de lokatie van waaruit de indus
triepolitiek moet worden vormgegeven, zou ik kie
zen voor het subsidiariteitsprincipe, zo dicht moge
lijk bij de bedrijven en dus zo min mogelijk vanuit 
Den Haag. Laat het provinciehuis maar bepalen 
hoe hun regionale vestigingsvoordelen er uit (moe
ten) zien. Daar zit men midden in de markt en 
wordt dus sneller geconfronteerd met de resultaten 
van hun acties. 
Een laatste belangrijke punt dat ik in deze context 
wil aanhalen, is de overmaat van beschermingscon
structies die de minister van financiën nog steeds 
toelaat. Ik doel hierbij op de (veelal statutaire) mid-
delen die het management van een onderneming 
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Ten tweede, in de internationale concurrentiestrijd 
zijn schaalvoordelen te behalen voor die bedrijven 
die zich openstellen voor samenwerking. Zodat be
drijven die niets van de buitenwereld willen weten 
en zich tegen overnames goed beschermd weten 
door allerlei ingenieuze constructies, de boot missen. 
Ten derde is het zeer waarschijnlijk dat het ver
strekken van risicodragend vermogen aan bedrij
ven een stuk spontaner zal gebeuren, wanneer de 
aandeelhouder weet dat hij er ook daadwerkelijk 
een stukje invloed voor terug krijgt in 'zijn' bedrijf. 

Tot slo t 

Belangrijk is dat voor Nederlands meest concurre
rende sectoren een directe overheidsbemoeienis 
van geringe betekenis is gebleken. De Nederlandse 
sectoren met de beste exportprestaties hebben dat 
vaak in de eerste plaats te danken aan natuurlijke 
factoren, zoals de ligging aan de monding van een 
rivier, de vruchtbare polders en het gematigde kli
maat. Daar waar natuurlijke factoren niet de cru
ciale succesfactor zijn, moeten andere factoren de 
aantrekkingskracht overnemen. Hierdoor wordt in
dustriebeleid steeds meer een kwestie van concur
rentie tussen landen, regio's en lokaties om de 
gunst van de (internationale) investeerder. 
Een deel van het antwoord op de vraag die ik in de 
titel van dit artikel zal daarom in Europa moeten 
worden gevonden, opdat de beleidsconcurrentie 
geen excessief karakter krijgt. Daarnaast zal vold
aan moeten worden aan de eisen van beperkte om-

heeft om lastige aandeelhouders buiten de deur te houden. Er 
zijn drie industriepolitieke argumenten die strenge vermindering 
van deze constructies aanbevelen, zodat de overheid zo min mo
gelijk wordt geconfronteerd met een publiek dat om hulp roept 
voor een bedrijf in nood. 

vang, weinig specifiek- en nuttig generiek beleid, effectiviteit in 
termen van structurele werkgelegenheid, lange termijn oriën
tatie, verbeteren van het marktmechanisme en pas dàn komt het 
moment van het inspringen, namelijk wanneer er duidelijk spra
ke is van een falen van de markt. • 
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