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De anatomie van de Belgische crisis 
en de rol van de industrie 

door L. SLEUWAEGEN'" 

I. INLEIDING 

De groeiprestaties van de Belgische economie zijn in belangrijke mate 
afgemakt over de voorbije twintig jaar. Bovendien herstelt de eco- 
nomie na een conjuncturele neergang slechts zeer geleidelijk. Deze 
verschijnselen hangen in belangrijke mate samen met enkele belang- 
rijke structurele factoren, waarvan de afbouw van de industrie, de 
slechte technologische prestaties, de schaalverkleining in de Belgische 
bedrijfstakken en de uitholling van het industrieel weefsel belangrij- 
ke elementen zijn. 

Zoals Figuur 1 aantoont, wordt Belgie gekenmerkt door een ster- 
ke desindustrialisatie, tenminste wanneer hierdoor het dalen van de 
werkgelegenheid binnen de industrie begrepen wordt. Dit fenomeen 
heeft zich vooral sterk doorgezet in de crisisperioden van de zeven- 
tiger jaren. In tegenstelling tot andere, ons omringende, landen is het 
echter treffend vast te stellen dat bij iedere conjuncturele inzinking 
de industriele werkgelegenheid in Belgie niet of slechts gering her- 
stelt. De structurele neerwaarts gerichte componenten zijn inder- 
daad zo belangrijk geworden dat, bij onveranderd beleid, de indus- 
triele werkgelegenheid tendeert naar een aandeel van 27% in de to- 
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taie werkgelegenheid, wat voorlopig 2% hoger dan in Nederiand maar 
11% minder dan in Duitsland en 10% minder dan in Frankrijk is. 

Sommige waarnemers hechten aan dit verschijnsel minder belang 
en zien het als gevolg van een verregaande economische ontwikke- 
ling. Volgens deze benadering zou de gestegen produktiviteit van de 
industrie middelen vrijmaken die produktief elders kunnen ingezet 
worden voor verdere behoeftebevrediging en welvaartscreatie. Al- 
hoewel een dergelijke visie volledig verantwoord is binnen een goed 
functionerende markteconomie, kan men moeilijk stellen dat in een 
structureel ontwrichte economie zoals de Belgische economie, met 
een sterk gegroeide budgetsector en hoge werkloosheid, dergelijke 
verschuivingen vanuit de industrie naar produktieve sectoren heeft 
plaatsgevonden. Deze bijdrage stelt dat de industrie in Belgie door 
enkeie institutionele mechanismen ongunstig bei'nvloed wordt waar- 
door de belangrijke kansen die gekoppeld zijn aan een sterk ontwik- 
keld industrieel weefsel, onbenut blijven. Alvorens deze mechanis- 
men bloot te leggen, verduidelijkt de volgende afdeling van de bijdra- 
ge welke belangrijke rol die de industrie speelt binnen de Belgische 
economie. 



II. D E  INDUSTRIE ALS MOTOR VAN ECONOMISCHE 
GROEI IN GCN ICEINE OTEPU' ECGPU'OMIE ALS BELGIE 

A. De industrie stant in voor Izet lee~lwedeel van de expor? 

De Belgische economie is als kleine open economie sterk afhankelijk 
van de buitenlandse vraag. De industrie met de produktie van goe- 
deren, neemt ongeveer 80% van de totale export voor haar rekening. 
Dit hoog percentage is in de laatste twee decennia weinig veranderd, 
niettegenstaande de geschetste desindustrialisatie. Bovendien zijn 
heel wat geexporteerde diensten, zoals transport en financiele dienst- 
verlening, nauw gebonden aan de industrie. 

De industrie oefent aldus een zeer sterk stuwende werking uit op 
de economie aangezien volgens het Planbureau, de economische groei 
in het recente verleden voor bijna 100% toe te schrijven is aan de groei 
van de export. Figuur 2 illustreert de stuwende kracht van de export 
op het BNP via het stijgende aandeel van die export in het totaal van 
het BNP, maar vooral via de stijgende verhouding van export als aan- 
deel van het BNP en de import samen. 

FIGUUR 2 
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Tevens heeft de industrie een belangrijke indirecte impact op de 
economie, aangezien de industrie ook het grootste multiplicatoref- 
fect van alle economische sectoren vertoont. Het multiplicatoreffect 
geeft aan hoeveel BEF produktie er nodig is in heel de economie of 
alle sectoren samen, om 1 BEF industriele produktie te realiseren. 



Volgens het Planbureau behoren de bedrijfstakken met een multi- 
piicatoreffect boven de mediaan, voor 80% rot de industrie. De dien- 
sten hebben dus een minder grote weerslag op de hele economie. Deze 
multiplicator wint bovendien aan belang aangezien er door de indu- 
strie een sterke externalisatie van diensten plaats gevonden heeft 
waardoor een deel van de industriele werkgelegenheid verschoven is 
naar de dienstensector. Hierbij kan worden gedacht aan diensten zo- 
als catering, schoonmaak, onderhoud, logistiek, bedrijfskundig ad- 
vies, bewaking, vervoer, marketing, personeelsselectie, boekhouding, 
loonadministratie e.d. die meer en meer aan gespecialiseerde bedrij- 
ven worden uitbesteed. Het inzetteil van uitzendkrachten moet ook 
in deze samenhang worden gezien. In Belgie steeg het aantal werk- 
nemers in de branches die hebben kunnen profiteren van de outsour- 
cing in de industrie, van 1980 tot 1992 met 84.803, tenvijl in de indus- 
trie in dezelfde periode 165.504 banen verloren giiigen jzie Tabeel 1). 

TABEL 1 

Oiztwikkeling van de werkgelegerzlzeid in de brilnche "Diensmerlerzing aan 
ondernemingeiz" in Belgie (nni~tal bnrlen) 

vervoer over de weg 

Boekhouding, fiscaal advies 
Technische diensten 

Andere diensten aan ondernemingen 
Verhuring van roerende goederen 

Bron: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 

Dit externalisatiefenomeen geldt niet enkel voor Belgie, maar geldt 
wereldwijd en kan aldus het verschil in desindustrialisatie-ritme tus- 
sen landen niet verklaren, zoals dit tot uiting komt in Figuur 1. 



Welvaartscreatie via economische groei wordt veelal gemeten in ter- 
men van koopkracht. Stijgende koopkracht is voornamelijk het ge- 
volg van produktiviteitsstijgingen. Het is interessant na te gaan hoe 
de produktiviteit zich in de industrie anders en sneller ontwikkeld 
heeft dan in de diensten. 

De arbeidsproduktiviteit steeg beduidend sneller in de industrie 
da11 in de dienstellsector (zie Figuilr 3); rnei steeds rniiider werkne- 
mers werd eenzelfde evolutie van de toegevoegde waarde in vaste prij- 
zen bereikt als in de dienstensector. Cijfers over de evolutie van de 
kapitaalsproduktiviteit zijn minder makkelijk te berekenen. Door de 
gestegen ltapitaalintensiteit in de industrie zou de evolutie van de dien- 
sten hier enigszins gunstiger kunnen uitpakken. 

FIGUUR 3 
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De bedoeling van de bovenstaande Figuur is niet te stellen dat de 
dienstensector een ballast is voor de economie. De groei van de dien- 
stensector is in belangrijke mate het gevolgvan een toegenomenvraag 
naar diensten, ook vailuit de industriele sector, wat gelcid heeft tot 
nieuwe groeimogelijkheden en een aanzienlijlte verbetering van de le- 
vensstandaard. In zoverre echter dat de industrie als s t~~wende  kracht 
eel1 belangrijlte rol kan blijven spelen, zal dit oolt de ontwikkeling van 
de die~lstell en de welvaart kunnen bevorderen. Mooie voorbeeldeil 
daarvan zijn landen zoals Duitsland, Zwitserland en Japan, waar de 
industrie een groter deel van hct BBP vcrtcgcr~oordigt dan in Eel- 
gie en het BBP per inwoner groter is dan bij ons. 



Het is eveneens interessant na te gaan hoe deze verschillen in pro- 
duktiviteitsontwikkeling geleid hebben tot een verschillende prijsevo- 
lutie tussen de sectoren. 

Doordat ze het zowel op de thuismarkt als op de exportmarkten 
moest opnemen tegen internationale concurrenten, heeft de indus- 
trie de ontwikkeling van haar prijzen door produktiviteitsverbeterin- 
gen in bedwang moeten houden (zie Figuur 5). 

FIGUUR 4 
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In de diensten daarentegen steeg de produktiviteit minder snel en wer- 
den de kostenstijgingen in de prijzen aan de verbruiker doorbere- 
kend. 

Het verschijnsel dat cle prijzen in de industrie minder snel stij- 
gen dan in de dienstensectoren, en de produktiviteit in de industrie 
sneller stijgt invergelijking met de diensten, verklaart bovendien waar- 
om het aandeel van de industrie in reele termen niet gewijzigd is door- 
heen de tijd. In werkelijke prijzen liep het aandeel terug van 29% in 
1970 tot minder dan 20% in 1994, als gevolg van de sterke prijsstij- 
gingen van de diensten. 

C. De irzdzutrie is ~~itevst belangrijk voov de technologische orztwikkeling 

Teneinde economische groei op langere termijn te realiseren, is er 
nood aan technologische vernieuwing. De industrie is veruit de be- 
langrijkste financier en gebruiker van wetenschappelijk onderzoek en 
ontwikkeling. De industrie nam in 1988 meer dan 90% van de totale 



uitgaven voor O&O voor haar rekening (zie Figuur 5). De industrie 
is tevens de belangrijkste banenschepper voor ingenieurs en produkt- 
ontwikkelaars die via hun inzet tot zelfscheppende activiteiten aan- 
zetten. 

FIGUUR 5 
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Deze technologische vernieuwingen bebhen via allerbandt. overqijpe- 
lingseffecten een impact op de hele economie. Ze zijn uiter~nate be- 
langrijk als bron van toekomstige produktiviteitswinsten, zowel in de 
industrie ais in de diensten., en creeren aldus tal van nieuwe export- 
mogelijkheden. 

111. SOMMIGE INSTITUTIONELE MECHANISMEN 
BEMOEILIJKEN DE WELVAARTSCREATIE DOOR DE 
INDUSTRIE 

A. Rigide arbeidsnzarktr.egelirzgerz, hoge loonkosten en loonwig 

1. G e v o e l i g h e i d  v a n  d e  e x p o r t  v o o r  d e  k o s t e n -  
e v o l u t i e  

'dolgens de OESO is Belgig een land inet een iraditionele exportstruc- 
tuur waarin vooral schaal- en arbeidsintensieve produktie de boven- 



hand blilven behouden, dit laatste niettegenstaande de sterke auto- 
matisering die zich voltrokken heeft in recente jaren. Een kritisch be- 
langrijke factor van concurrentievermogen bij een dergelijke export- 
structuur zijn de loonkosten. 

Het grootste deel van onze exporterende econo~nie moet het op- 
nemen tegen landen met lagere loonkosten (ook binnen Europa) en 
dreigt steeds meer het slachtoffer van de migratie van bedrijven naar 
het buitenland te worden. 

2 .  L o o n w i g  e n  v i c i e u z e  c i r k e l  

De Belgische uurloonkosten zijn de hoogste in Europa met uitzon- 
dering van de Bondsrepubliek Duitsland. Deze hoge loonkosten zijn 
te verklaren door: 

- De rnechanisrneiz die de orztwiklceling van de loonkosten irz Belgie be- 
palen. 

De effecten daarvan zijn op drie vlakken voelbaar. In de eerste plaais 
ondergaan de loonkosten de invloed van de automatische loonindexe- 
ring, een systeem dat nog enkel in Belgie en Luxemburg wordt toe- 
gepast. Voorts worden ze bepaald door de ontwikkeling van de loon- 
lasten die door de overheid of de sociale partners worden vastgelegd. 
En ten derde zijn er de reele loonsverhogingen die in CAO's worden 
overeengekomeri of door de loonverglijding worden veroorzaakt. 

Dii unieke loo~ivorrningsmeci~aiiis~i~e - waarii~ aiitomaiische, over- 
eengekomen en opgelegde verhogingen worden geaccumuleerd - is 
ongetwijfeld verantwoordelijk voor de ontsporing van onze loonkos- 
ten in vergelijking met onze concurrenten (zie Figuur 6). 

- Het gewicht van de fiscale en de parafiscale lasten. 
De loonwig in Belgie is het grootst van alle industrielanden. Als re- 
keniilg wordt gehouden met de fiscale en parafiscale lasten, wordt elke 
verhoging van het nettoloon omgezet in een driemaal hogere kosten- 
stijging. De loonwig wordt breder naarmate het loon stijgt. 

Doordat de gemiddelde lone11 hoger zijn in de industrie dan in de 
diensten, betekent de loonwig eel1 bijzonder zware handicap voor de 
industrie. Het bruto-loon per werknemer ligt in de industrie 26% ho- 
ger dan in de dienstensector, wat deels te verklaren is door het feit 
dat laatsgenoemde secror lneer deeltijds werkendeil teii, lnaar ook 
verband houdt met een verschil in produktiviteit. 
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Door hogere lonen te betalen is de industrie per werknemer meer 
solidair inzake sociale bijdragen en belastingen. In de particuliere sec- 
tor zorgt de industrie namelijk voor 36% van de ontvangsten van de 
sociale zekerheid, tenvijl ze slechts 32% van de werkgelegenheid ver- 
tegenwoordigt. De diensten van hun kant leveren 53% van de ont- 
vangsten met 57% van de werkgelegenheid. 

- Ceb~*ekkige nl-beidsmnrktwerking 
Een belangrijke handicap voor de Belgische economie binnen dit ge- 
geven zijn tevens de rigiditeiten in de arbeidsmarkt (starre minimum- 
lonen, arbeidsbemiddeling door de overheid, ontslagvergoedingen, 
vergunningen, ...) waardoor vrijgekomen arbeid niet snel een produk- 
tieve aanwending kan vinden in produktieve sectoren en aldus resul- 
teert in werkloosheid, met als gevolg dat de sociale uitkeringen en de 
eraan gekoppelde sociale lasten voor het bedrijfsleven verder stijgen. 



FIGUUR 7 
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De hoge loonkosten en marktrigiditeiten tasten het concurrentie- 
vermogen van de industrie aan. Om het daardoor veroorzaakte ver- 
lies aan concurrentievermogen te compenseren zijn de ondernemin- 
gen genoodzaakt te rationaliseren, te herstructureren en de factor ar- 
beid te verminderen, met name in de industrie. Als deze produktivi- 
teitswinsten daarna worden aangegrepen om loonsverhogingen te ei- 
sen, dan stijgen de  loonkosten opnieuw. Het is normaal en econo- 
misch verantwoord dat hogere produktiviteit vertaalt wordt in hoger 
loon. Door het hoger beschreven loonvormingsmechanisme en de ri- 
gide arbeidsmarktwerking, gaat de loonkost voor de onderneminge~l 
echter veelal disproportioneel toenemen. Dit zet aan tot verdere sub- 
stitutie van arbeid door kapitaal. Figuur 7 illustreert hoe deze substi- 
tutie vooral in de recente perioden is opgetreden en in belangrijke 
mate verantwoordelijk is voor de desindustrialisatie van de werkge- 
legenheid. Bovendien zal bij een terugval van de economie weer ge- 
rationaliseerd worden om de produktiviteit op te voeren. 

We komen door de werking van al deze elementen in een vicieuze 
cirkel terecht waardoor steeds minder werkgelegenheid wordt ge- 
creeerd. Wanneer rationaliseringen impliceren dat hele stukken van 
de industriele activiteit verdwijnen, dan wordt onze industriele basis 
steeds verder uitgehold en worden belangrijke activiteiten en de toe- 
levering naar het buitenland verplaatst. Bij elke economische crisis 
kalft de industrie verder af. De hoge loonkosten in Belgie en marktri- 



giditeiten versterken tevens het proces van onevenwichtige groei bin- 
nen de Belgische economie. 

B. De onevenwichtige gi.oei 

Indien een deel van de groei van de diensten ten koste gaat van de 
industrie, leidt dit tot een onevenwichtige ontwikkeling die tot een al- 
gemene vertraging van de economie leidt. De mechanismen die daar- 
bij aan het werk zijn, werden door de Amerikaanse econoom W. Bau- 
m01 reeds eerder beschreven (Baumol (1967)). Zijn macro-econo- 
misch model geeft een verklaring voor de stijging van het aandeel van 
de weinig produktieve diensten ten koste van de industrie, die pro- 
duktiever is. 

1. S e c t o r e n  m e t  v e r s c h i l l e n d e  p r o d u k t i v i t e i t  

Baumol onderscheidt twee soorten activiteiten. Tot de eerste soort be- 
horen de activiteiten die gekenmerkt worden door sterke produkti- 
viteitsstijgingen via technologische vooruitgang, kapitaalaccumulatie 
en schaalvoordelen (bijv. de industrie, maar ook bepaalde catego- 
rieen van de verhandelbare diensten ). Daarnaast zijn er de activitei- 
ten die gekenmerkt worden door een lage produktiviteit. Bij dit soort 
activiteiten is arbeid veelal geen homogene, substitueerbare produk- 
tiefactor, maar een essentieel onderdeel van de geleverde dienst. De 
kwalitcit van de geleverde dienst is direct afhanlielijli van de kwaliteit 
van de gepsesteerde arbeid. Voorbcclcten zijn onderwijs en gezond- 
heidszorg waar leraars en dokters bepalend zijn voor de kwaliteit van 
de dienst. Hoewel ook bij deze activiteiten technologische innovaties 
mogelijk zijn, blijkt hun impact op de produktie veel kleiner dan bij 
de industriele produktie. In de gezondsheidszorg zijn er bijvoorbeeld 
talrijke innovaties, maar toch blijft de menselijke factor veruit de be- 
langrijkste. 

2 .  U i t e e n l o p e i z d e  p r i j s -  e n  v r a a g o n t w i k k e l i n g e n  

De twee sectoren reageren anders als ze met vergelijkbare loonkos- 
tenstijgingen worden geconfronteerd. Binilen de produktieve secto- 
ren, zoals de industrie worden deze loonkostenstijgingen gecompen- 
seerd door produktiviteitswinsten, waardoor de prijzen weinig stij- 
gen. In de minder produktieve sectoren, wegen de geringe produkti- 
viteitswinsten niet op tegen de loonkostenstijgingen, zodanig dat de 



FIGUUR S 
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prijzen sterk moeten stijgen. Hierbij moet worden aangestipt dat de 
bedoelde diensten de prijzen lcul~nen doen stijgen omdat een deel van 
de dienstensector door de aard van zijn produkten (heel wat diensten 
zijn minder gemalckelijk te verhandelen) minder aan de internatio- 
nale concurrentie is blootgesteld of zelfs van deze concurrentie is af- 
geschermd. De stijgingen hangen tevens samen met de geringere prijs- 
elasticiteit van de vraag naar deze diensten Tevens ontstaat er een stij- 
gende behoefte aan diensten zoals zorgverstrekking, ondenvijs, re- 
creatie bij een groeiend inkomen. Omwille van deze evoluties zal een 
groter deel van de middelen aangewend worden binnen de diensten- 
sectoren, waardoor de totale produktiviteit en economische groei 
noodzakelijkenvijze naar een kleiner toenameritme evolueren. 

3 .  D e  o n e v e n w i c h t i g e  g r o e i  w o r d t  n a d e l i g  b e l n v l o e d  
d o o r  h e t  o p t r e d e n  v a n  d e  o v e r h e i d  

Het geschetste mechanisme van onevenwichtige groei is dus inherent 
aan onze economische ontwikkeling. Een aantal niet-verhandelbare 
diensten en sommige verhandelbare diensten hebben echter door het 
ingrijpen van de overheid een abnormale ontwikkeling doorgemaakt, 
waardoor de remmingen op de groeiprestaties van de economie over- 
dreven groot dreigen te worden. 

Net zoals in de andere landenvan de EU nam de groei van het BBP 
in Belgie vanaf 1974 sterk af. De opeenvolgende oliecrisissen van 1974- 
75 en 1980-81 hadden tot gevolg dat in de energie-intensieve secto- 
ren (d.w.z. vooral de industrie) heel wat arbeidsplaatsen verloren gin- 
gen. In de loop van deze periode voerde de overheid een actief werk- 



gelegenheidsbeleid dat erop gericht was zoveel mogelijk werklozen 
in de overheidsdiensten werk te verschafien 

Tussen 1974 en 1981 steeg het aantal werknemers in de overheids- 
sector met 181.000 (vooral in de tewerkstellingsprogramma's en de 
openbare diensten). De overheid heeft deze werkgelegenheid na 1981 
gehandhaafd. Dit beleid van de overheid, waardoor mensen aan de 
slag kunnen, is op het eerste gezicht gunstig maar is niet neutraal wat 
de economische groei betreft. De werkgelegenheid die de overheid 
verschaft is geconcentreerd in de sector niet-verhandelbare diensten 
waar de produktiviteit minder snel stijgt. 

De overheid belet bovendien sommige herstructureringen door de 
verliezen van bepaalde overheidsbedrijven te dekken, enlof prijsver- 
hogingen toe te staan. Tevens heeft de overheid voor tal van privaat 
verstrekte diensten de concurrentie door allerhande reglementerin- 
gen (vergunningen, contracten ...) aan banden geiegd. De geleverde 
diensten worden aldus overdreven duur waardoor zij als input voor 
de bedrijven (en de bevolking) hun concurrentiekracht nadelig beln- 
vloeden. Tevens leidt het ontbreken van enige vorm van concurrentie 
in vele gevallen tot het verstrekken van de verkeerde diensten. 

Voor een aantal dienstensectoren, zoals ondenvijs en gezondheids- 
zorg geldt bovendien dat de consument niet geneigd is zijn eventuele 
overconsumptie terug te schroeven omdat de overheid toch de fac- 
tuur betaalt en de marktmechanismen volledig heeft uitgeschakeld. 

Wanneer als gevolg van dit proces een groter deel van de produk- 
tieve middelen (mensen. kapitaal. infrastructuur) aan diensten met 
lagere produktiviteit wordt toegewezen, dan zal de economie minder 
snel groeien of zelfs gaan stagneren. 

De evolutie van de budgetsector ten koste van de marktsector in 
de Belgische economie is in deze context bijzonder markant. Tot de 
budgetsector worden gerekend de gepensioneerden, de werklozen en 
het personeel in overheidsdienst. Tot de marktsector behoren de werk- 
nemers en de zelfstandigen. In 1970 vertegenwoordigde de marktsec- 
tor nog 31% van de bevolking tegenover 19% voor de budgetsector. 
In 1991 was die verhouding omgekeerd: 28% voor de marktsector te- 
genover 30% voor de budgetsector. 



IV. EEN NIEUWE BELEIDSAGENDA VOOR D E  OVERHEID 
EN D E  INDUSTRIE 

De voorafgaande beschouwingen toonden aan welke belangrijke rol 
de Belgische industrie speelt als motor van welvaartscreatie. Even- 
eens is het duidelijk geworden dat iildustrie en diensten complemeu- 
tair zijn en salnen extra groeimogelijkheden kunnen voortbrengen. 

De verdergaande globalisering via de stuwende rol van technolo- 
gische vernieuwing brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee 
waarbinnen de Belgische industrie naar nieuwe kansen moet zoeken. 

Om dit waar te maken lijken ons enkele actiepunten van wezenlijk 
belang. Deze punten richten zich zowel naar de overheid, als naar de 
industrie, en zijn bedoeld om de ongunstige evoluties als gevolg van 
de geschetste mechanismen helpen om te buigen. 

A. Het temgdl-ingen van de loonwig eiz creeren van de jzriste incerztives 

Zoals eerder aangetoond werd is de loonwig verantwoordelijk voor 
een vicieuze o~ltwikkelingscyclus waardoor de industrie minder com- 
petitief wordt en arbeid door kapitaal substitueert. Tevens verhindert 
de hoge loonkost de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Het terug- 
dringen van de loonwig is dus een absolute prioriteit. 

Een dergelijke ingreep veronderstelt een vermindering van de fis- 
cale en parafiscale lasten en kan onmogelijk losgezien worden van een 
alternatieve financiering van de sociale 7ekerheid. Het is evenwel dui- 
delijk dat alternatieve financieringsmechanismen efficient moeten zijn 
en niet mogen resulteren in heffingen op andere produktiefactoren 
die de competitiviteit ondergraven. Een vermindering van de lasten 
door minder en selectief betere uitgaven, efficient gericht op de kans- 
armen en behoeftigen is ongetwijfeld de betere oplossing. 

Dit vergt evenwel een verregaande (financiele) responsabilisering 
van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven in de so- 
ciale zekerheid en een herdenking van sommige stelsels (0.a. pensioe- 
nen) binnen het verzekeringssysteem waardoor fondsen opgebouwd 
worden die produktief kunnen worden belegd, en die aldus de indus- 
lrie kunilen steunen. 

Even noodzakelijk is dat men de aandacht blijft richten naar de  
laaggeschoolde~l in de maatschappij. Beter echter dan op artificiele 
wijze te doen door politiek gecreCerde a-beidscircuits en tewerkstel- 
lingsprogramma's zou men de incentives moet uitbouwen, die via het 



belonen van inzet en prestaties een optimale inschakeling van deze 
groep in de maarschappij bewerksrelligt. Dit gelde bovendiea niet ex- 
clusief voor de groep van laaggeschoolden, maar is van toepassing op 
alle niveaus van de actieve bevolking. De toegenomen economische 
onzekerheid (omwille van vraagverschuivingen, opkomst van nieuwe 
landen, nieuwe concurrentie) vereist bovendien dat werknemers in 
toenemende mate mede zullen participeren in de risico's. van hun be- 
drijf (van der Zwan (1994)) Hun 'stake' in het bedrijf evolueert naar 
een risico-dragende participatie, waardoor zij medc vcrantwoorde- 
lijk worden voor de aanpassingen die moeten doorgevoerd worden. 
Om een dergelijke risico-houding ingang te doen vinden is een her- 
ziening van het belastings- en premiestelsel dringend noodzakelijk, 
en dient werknemersparticpatie in de eigendoin en resultaten van on- 
dernelningen fiscaal en sociaal aangemoedigd te worden.. 

B. Meer. vvijheid in het economische leven met eel? efficiente ovevheid 

Het onderscheid tussen industrie en diensten vervaagt tenvijl de com- 
plementariteit stijgt. Heel wat dienstverlening in Belgie blijft echter 
uitgesloten van de concurrentie en verloopt vrij inefficient. 

Nochtans is het op wereldvlak duidelijk dat diensten in de telecom- 
municatie, energie en transport de belangrijkste groei meebrengen en 
belangrijke impulsen sturen naar de industrie die de uitrusting hier- 
voor ontwikkelt en produceert. 

De afsluiting van de markten, de gebrekkige werking van de over- 
heidsbedrijven en de reguleringsmechanismen die thans gehanteerd 
wordell met betrekking tot de diensten in Belgie, zijn weinig markt- 
conform en in beiangrijke mate achterhaald. DC inefficielztie en het 
gebrek aan vernieuwing in deze sectoren brengen bovendien hogere 
kosten met zich mee voor de industrie en oefenen een zeer negatieve 
rol uit bij het aantrekken van buitenlandse investeringen. Het is daar- 
om niet venvonderlijk dat Amerikaanse buitenlandse investeringen, 
die zich vooral in de dienstensectoren manifesteren, minder naar Bel- 
gie komen, maar liever naar meer geliberaliseerde landen als Enge- 
land of Nederland gaan. Evenmin kunnen loliale initiatieven binnen 
deze groeistructuur ontstaan. 

Een liberalisering van de dienstverlening met eel1 verregaande pri- 
vatisering kan bovendien betekenen dat de overheid haar middelen 
kan concentreren op eel1 betere werking met betrekking tot haar es- 
sentiele taken, waaronder infrastructuur-voorziening, justitie, effi- 



ciente administratie en duidelijke en stabiele regelgeving waaraan het 
de laatste jarea grorldig schorl. 

C.  Ve~*stel-king van de kcrzizisirlfiastrzictzi~~r- erz het orzdel.rzernerschap 

Zoals hoger werd beschreven is de Belgische produktie- en export- 
structuur gericht naar traditionele activiteiten. Ondernemers zijn er 
door belangrijke kapitaalsinvesteringen in geslaagd de produktiviteit 
dermate doen toe te nemen dat ze in aantal belangrijke sectoren com- 
petitief gebleven zijn en blijvend welvaart creeren. Ook zijn belang- 
rijke produktvernieuwingen binnen deze ze sectoren gerealiseerd, a1 
menen de meeste waarnemers dat dit onvoldoende gebeurt. de na- 
druk is sterk op procesinnovaties komen te liggen, aangespoord door 
de hoge loonkosten.. 
Procesinnovatie leidt op korte termijn eerder tot arbeidsuitstoot, ter- 
wijl produktinnovatie via de creatie van nieuwe produkten meestal 
leidt tot een nieuwe, en dus hogere inzet van arbeidskrachten en be- 
langrijke nieuwe bronnen van toegevoegde waarde.( c.f. Brouwer et 
a1 (1992)). 

Het ware daarom wenselijk indien het systeem meer prikkels tot 
produktinnovatie zou inhouden en in het algemeen de industriele 
structuur kan stimuleren tot wetenschapsgeorienteerde produktie en/ 
of produktie gespecialiseerd in de toelevering aan groeiende secto- 
ren. Een dergelijke verschuiving vergt een belangrijkere en betere in- 
zet van het onderzoeks- en  ontwikkelingsbudget binnen de industrie. 

TABEL 2 

Bnlto binnrnlnlirlre zlltgailen oar2 0&0 117 % van het BBP 

Bron: DPWB, 1993 
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De industrie is verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van de 
uitgaven aan o~lderzoek en oiitwikkeling; dit neernt echter niet weg 
dat de Belgische economie in vergelijking met andere landen weinig 
spendeert aan wetenschappelijk onderzoek. 

Vooral de overheidsfinanciering van 0&0 blijft t.0.v. andere lan- 
den achter. 

Om tot een sterkere technologische ontwikkeling binnen de indus- 
trie te komen lijken twee elementen cruciaal: 
- een verhoging van de middelen voor wetenschappelijk onderzoek 

en een verbetering van de interacties tussen universiteiten, onder- 
zoekscentra, en het bedrijfsleven, waardoor optimaal ingespeeld 
wordt op de nood aan een snelle diffusie van nieuwe vindingen naar 
het bedrijfsleven. 

- een betere en hogere inzet van menselijk kapitaal binnen onderne- 
miilgen. 
Inzake het eerste punt dient de overheid financieringsmechanis- 

men te ontwikkelen die sterk resultaatgericht zijn en die via een be- 
tere voorlichting de toegang tot de kennisinstituten bevorderen. Ho- 
ger werd gewezen op het gebrek aan technologische vernieuwing, 
vooral op het vlak van produktontwikkeling, binnen de industrie. Deze 
handicap blijkt in belangrijke mate verband te houden met de slechte 
diffusie van nieuwe uitvindingen binnen de kennisinstituten naar de 
onderneming toe. 

De meeste bedrijven, vooral KM07s vinden moeilijk de weg naar 
deze kennisinstituten en kunnen moeilijk de waarde van de uitvindin- 
gen decoderen en evalueren binnen hun activiteit. In vele gevallen is 
dit het gevolg van het gebrek aan gespecialiseerd personeel enlof ont- 
breken de middzleil, waar~nder  de tijd, om het beter gekwalificeerde 
personeel hiervoor in te zetten. 

Stimulerende overheidsmaatregelen kunnen het proces van tech- 
nologieabsorptie faciliteren, maar kunnen niet de rol van de onder- 
nemer overnemen. Ondernemingen hebben behoefte aan een pro- 
actieve cultuur waarbinnen toekomstgerichte investeringen in nieu- 
we produkten en diensten via een betere inzet van menselijk kapi- 
taal, als waardevolle activiteiten aanzien worden. Het ontwikkelen van 
dynamische organisaties waar afgestapt wordt van hierarchische func- 
tionele verhoudingen ten voordele van een meer participatief mana- 
gement op alle niveaus, waardoor lerende organisaties kunnen ont- 
staan, wordt een absolute noodzaak voor de toekomst. 



Met betrekking tot een betere inzet van het menselijk kapitaal is 
he:, naas: het w c p e r k e n  van hei verstoreiid effect vaii de Ijescher- 
mende sectoren (c l .  supra), wenselijk dat fiscale en parafiscale las- 
ten op het menselijk kapitaal grondig gereduceerd worden. Dit zou 
meebrengen dat menselijk kapitaal minder gediscrimineerd wordt 
t.0.v. fysiek kapitaal waardoor investeringen in creativiteit even lo- 
nend worden als investeringen in procesverbetering. 

Herindustrialisatie en technologische versterking van het indus- 
triele weefsel vergen dynamisch ondernemerschap. Inzake ondernc- 
merschap en het aantrekken van nieuwe initiatieven zijn er echter tal 
van belemmeringen die dringend dienen weggewerkt te worden. Te 
hoge fiscale en parafiscale lasten, het ondoorzichtig en steeds veran- 
derend overheidsbeleid en de overvloed aan reglementeringen en ad- 
ministratieve verplichtingen die flexibiliteit in de weg staan, zijn vol- 
gens het World Competitiveness Report belangrij'ke struike!b!okkcn 
voor kandidaat-ondernemers. Tevens is het ontbreken en de fiscale 
benadeling van risicokapitaal een belangrijke oorzaak dat weinig fi- 
nanciele middelen in nieuwe activiteiten terechtkomen. Ook hier gaat 
de overheid door haar ruim beslag op de spaarcenten en het gebrek- 
kige institutionele kader inzake risicofinanciering niet vrijuit. 

D. Mnrktgericht ondernemen 

De technologische evolutie, de kortere levenscycli van, produkten, en 
de toene~nende concurrentie op wereldvlak wijzen op eeil aantal ont- 
wikkelingen die de industrie verplichten om meer aandacht te heb- 
ben voor de markt. 

Uit eerder onderzoek zou blijken dat de typische Belgische onder- 
neming vooral reactief is en kijkt naar procesverbetering en onvol- 
doende proactief zou investeren in nieuwe produktontwikkeling en 
penetratie van nieuwe buitenlandse markten. Dit zou in belangrijke 
mate samenhangen met de geringe schaal waarop de Belgische KMO's 
werken. 

Een effectieve aanpak dient zich daarom te richten naar de moei- 
lijkheden die KMO's ondervinden inzake financiering, opvolging, ex- 
portfinanciering, technologieabsorptie (Sleuwaegen en De Backer 
(1993)). Belangrijk in dit opzicht zijn de salnenwerkingen tussen gro- 
te en kleine bedrijven, en tussen kleine bedrijven onderling, binnen 
industriele netwerken op vlak van produkt- en marktontwikkeling. 



Een dergelijke opstelling laat toe dat meer ondernemingen hun ac- 
tiviteiten kunnen uitbreiden naar nieuwe markten en offensief een 
groeistrategie kunnen koppelen aan een hoge werkgelegenheid. 

V. BESLUIT 

Deze bijdrage heeft getracht de belangrijke rol en betekenis van de 
industrie in de Belgische economie te verduidelijken. Hierbij werd ge- 
weren op de steeds grotere vervlechtiiig tussen dc industrie cn dicn- 
stenactiviteiten waardoor tal van nieuwe diensten in aansluiting op de 
industrie ontwikkelen. Somlnige mechanismen in de Belgische eco- 
nomie bemoeilijken echter de welvaartsbevorderende rol van de in- 
dustrie. Het verstikkend overheidsbeslag op de productieve midde- 
len, de overdreven afwenteling van sociale lasten op de lneest pro- 
dukiieve aciiviteiten, be omgekeerde looiivormingsmechanismen, he: 
ontmoedigen van risicoltapitaal en het opportunistische industriebe- 
leid behoren ongetwijfeld tot de markantste scheeftrekkingen die de 
industriele groei schaden. Een nieuwe en correcte benaderiilg van 
deze problematiek vergt politieke moed die lange termijnresultaten 
boven de korte termijn (schijn)winsten kan doen uitstijgen. Concrete 
oplossingen gaan in de richting van het terugdringen van de loonwig, 
het introduceren van meer vrijheid in het economische leven, een uit- 
bouw en betere valorisatie van de kennisinfrastructuur ell lnenselijk 
kapitaal, en het bevorderen van marktgericht ondel-nenlerschap. Deze 
oplossingsrichtingen vereisen een proactieve instelling van een effi- 
ciente overheid, die door het uitbouwen van de juiste incentives en 
een soepele regelgeving de nodige voorwaarden tot succesvol onder- 
nemerschap kan bevorderen. 

REFERENTIES 
Abraham F., Sleuwaegen L., Tharakan M,; Van Overtveldt J..1995, D e  Belgische econo- 

mie, op zoek m a r  een strategisch plan, (Roularta Books, Instituut van de Ondemerning, 
Roeselare). 

Baumol, W.J., 1967, Macroeconomics of Uilbalanced Growth: the Anatomy of Urban Cri- 
sis. Ar?zel.icniz Ecorlonlic Review, June, 57. 415-426. 

Brouwer E., Kleinknecht A., Reynen J., 1993, Employment Growth and Innovation at the 
Firm Level. Jo~n.ilnl of E1:oliitioncriy Ecorzonzics, 3, 153-159. 

Economisch Departement Fabrimetal, in sainenwerking met L. Sieuwaegen, 1994, D e  in- 
dustrie, motor van de econornie, (Fabrirnetal, Brussel). 

Meps Th. A.J. en A. van der Zwan, 1994, Oiidernemend Nederland in perspectief, (Neder- 
landse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Haarlem).. 

Sleuwaegeil L. ell K. De Backer. 1993, KMO's in Belgie: analyse en beleid. studie in op- 
dracht van het VBO, (Brussei). 

Vlaams Economisch Verbond, 1994, O p  zoek naar groei, (Pelckmans. Antwerpen). 




