
I 

11, 

Investeringsplanning als instrument van 
economische politiek: 
een oriëntatie 
G.A. REUTEN en W.A. HAFKAMP 

'In beginsel staat de gehele economische 
wetenschap als een instrumentarium aan 
de economische politiek ten dienste.' 

(Hennipman, 1962, pp. 68-69) 

INLEIDING* 

In het kader van een kapitalistische markteconomie is investe
ringsplanning, anders dan planning door afzonderlijke onder
nemingen, controversieel. 
Investerings'vrijheid' wordt veelal als een van de pijlers van 
dat type economische orde gezien. Limiteripg van die vrijheid 
door anonieme marktkrachten wordt dan geprefereerd boven een 
limitering door een vooropgezette mesa-planning (bedrijfstak
gewijs, sectorgewijs of regionaal) of macro-planning. 
Vaak wordt in discussies hierover investeringsplanning geïden
tificeerd met het type planning dat in een aantal Oosteuropese 
landen voorkomt. Er zijn echter andere vormen van investerings
planning denkbaar die nauwer aansluiten bij ons type economische 
orde. In hoeverre de diverse vormen van investeringsplanning hier 
ook realiseerbaar zijn en in hoeverre daardoor andere economische 
instituties zouden veranderen valt nog te bezien. 
lle inhoud van de term investeringsplanning is niet eenduidig en 
door de diverse auteurs in deze uitgave wordt de term ook ver
nehiliend geïnterpreteerd. Dit maakt dat de diverse bijdragen in 
deze uitgave soms onderling incoherent, maar juist daardoor bre
der geschakeerd zijn. 

' 1'er oriëntatie worden daarom in paragraaf 4 van dit hoofdstuk 
rnige vormen van investeringsplanning aangegeven, voorafgegaan 
iloor een opsomming van doelstellingen van investeringsplanning in 
paragraaf 3. De doelstelling van investeringsplanning die voor de 
meeste auteurs in hun bijdrage in deze uitgave prevaleert, is die 
vnn daling of voorkoming van werkloosheid. In paragraaf 2 wordt 
ingegaan op volledige werkgelegenheid als doelstelling en inves
l.t•ri ngsplanning als instrument van economische politiek in onze 
"eonomische orde. In paragraaf 5 wordt een korte beschrijving ge
ll,r•vo•n van ervaringen met planning in Frankrijk en Japan. Het 
lioofdntuk wordt afgesloten met een opsomming van aandachtspunten 

• ll,. uuteurn danken prof. M.,T. Ellman, prof. J.J. Klant en 
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in het recente Nederlandse investeringsbeleid. 

2 DOELSTELLINGEN EN INSTRUMENTEN VAN ECONOMISCHE POLITIEK 

Een werkloosheidspercentage van bijna 6% is hoog. Dit officiële 
Nederlandse percentage steekt echter nog gunstig af bij percen
tages van een aantal omringende landen die tot meer dan het 
dubbele oplopen. Ook in Nederland is echter de vraag naar werk 
groter dan het officiële werkloosheidscijfer doet vermoeden. Zo 
is er een categorie niet als werkloos geregistreerden, waaronder 
een groeiende groep vrouwen, die graag in het arbeidsproces op
genomen zou willen worden. Daarnaast is de categorie WAO/AWW-ers 
gestegen van 163.000 in 1968 tot 583.000 in 1978 (1). Als deze 
laatste categorie opgeteld wordt bij de geregistreerde werklozen 
komt men op een percentage van 16,8%. Hiertegenover staat een 
aanzienlijk aantal moeilijk vervulbare vacatures, hetgeen duidt 
op structurele fricties (vergelijk Driehuis, 1978). 

Klassieke doelstellingen van economische politiek zijn: 'volle
dige' werkgelegenheid, 'evenwichtige' groei, prijsstabiliteit, 
evenwicht op de betalingsbalans en 'rechtvaardige' inkomensver
deling. Daarnaast zijn de doelstellingen van 'zinvolle' arbeid, 
een 'adequate' ruimtelijke ordening (waaronder milieubeheer), 
'voldoende' regionale spreiding van economische activiteit, 
'zorgvuldig' gebruik van grondstoffen en een 'aanvaardbare' in
ternationale welvaartsverdeling, in het recente verleden een 
belangrijke rol gaan spelen in het economisch beleid. 
De ernstige mate van werkloosheid waar de Nederlandse economie, 
maar niet alleen die, mee te doen heeft, heeft ertoe geleid dat 
van al deze doelstellingen die van volledige werkgelegenheid 
vrijwel allesoverheersend is geworden. De overige doelstellingen 
worden in toenemende mate gezien als ondergeschikt aan en even
tueel bijdragende tot die volledige werkgelegenheid. Een nadere 
analyse of inventarisatie van de oorzaken van de werkloosheida
stijging valt buiten het bestek van deze inleiding. Er kan echter 
opgemerkt worden dat een aantal auteurs, ook in deze uitgave, de 
oorzaken van die werkloosheidsstijging in verband brengt met de 
mate van het realiseren van één of meer van de andere genoemde 

doelstellingen. 
Zo wordt de opbouw van een concurrerend industrieel apparaat in 
minder ontwikkelde landen als een van de oorzaken gezien (verge
lijk Singh en Tinbergen). Een aantal auteurs wijst op de kosten 
van milieubeheer en onzorgvuldig gebruik van grondstoffen (verge
lijk Van Houwelingen, Snijders en Terpstra). Onvoldoende aandacht 
voor regionale samenhangen in de industriële structuur wordt be
nadrukt door Van Handenhoven. Snijders wijst op de met het stre
ven naar een 'rechtvaardige' inkomensverdeling samenhangende 
sterk gestegen loonkosten en op onvoldoende beheersing van het 
prijsniveau (inflatie). Verder speelt de betalingsbalans
problematiek een belangrijke rol in de verhandeling van Singh, en 
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wijst Terpstra op het belang van de conjuncturele beheersing van 
groei voor de werkgelegenheid. 

Het citaat in de aanhef van dit hoofdstuk geeft aan dat wat als 
instrument van economische politiek moet worden beschouwd, op 
voorhand onbepaalbaar is, althans niet rigide vastgesteld kan 
worden. 
Hennipman vervolgt zijn betoog daar met de zinsnede: 'Deze (de 
economische politiek) kan al naar gelang van de behoeften voor de 
oplossing van concrete problemen putten uit al datgene, wat de 
economie te bieden heeft.' De bundel opstellen waaruit dit citaat 
genomen is (Andriessen en Van Meerhaeghe, 1962) biedt wat dit be
treft echter een overzicht aan instrumentarium dat, in het kader 
van een 'gemengde' kapitalistische markteconomie, klassiek te 
noemen is. (Bijvoorbeeld loon- en prijspolitiek, overheidsinkom
sten- en uitgavenpolitiek, monetaire politiek, wisselkoerspoli
tiek, mededingingspolitiek, beperkingen van de internationale 
(vrij)handel, en vormen van steunverlening aan regio's en speci
fieke sectoren. ) 
Het standpunt dat de gangbare klassieke instrumenten van econo
mische politiek in de huidige situatie (blijkbaar?) tekort 
schieten is volgens ons niet in kort bestek verdedigbaar. 
Evenmin is in kort bestek het standpunt verdedigbaar dat 'dus', 
gezien de huidige mate van werkloosheid, het huidige economische 
systeem niet voldoet of zelfs debet is aan de problematiek zelf. 
E~en dergelijke discussie is ook niet het oogmerk van dit hoofd
stuk, noch dat van de auteurs in deze uitgave. Waar het die 
auteurs om gaat is aan te geven in hoeverre het mogelijk en 
wenselijk is om een alternatief instrument van economische poli
tiek, namelijk dat van investeringsplanning in een nog niet nader 
omschreven vorm, te hanteren, waarbij de huidige economische orde 
als (feitelijk) uitgangspunt dient. 
Ook bij het aangeven van vormen van investeringsplanning in para
graaf 4 dient de huidige economische orde als uitgangspunt. 

J•:en aantal 'gangbare' instrumenten van economische politiek (bij
voorbeeld importrestricties, exportsubsidies en steunverlening 
aan specifieke bedrijven of bedrijfstakken en het tegengaan van 
'overmatige' concurrentie) wordt vaak strijdig geacht met de 
grondbeginselen van onze economische orde. Als tijdelijke maat
regelen worden dergelijke instrumenten echter veelal aanvaard. 
Dergelijke instrumenten kunnen globaal en ad hoc gehanteerd 
worden, maar kunnen, eventueel samen met directe premiëring en 
hl"ffingen op investeringen, een rol spelen in bepaalde vormen van 
planning van de investeringen. Zo worden zij door een aantal 
nuLeurs (vooral Tinbergen en Singh) ook gezien. 
ll<'1,<' t"'rstgenoemde instrumenten worden veelal als nationalistisch 
vr•rworpen. In economische termen zijn ze strijdig met de inter-
1111.1. i onnlc ar1JeidRverdeling en de daarmee gepaard gaande bereik
l>~trr• comparat i <'Ve koRtenvoordelen. In alle bijdragen in deze 
ult.p:nv•• komt. d•• pro hl "mnLi <'k vun nationalisme versus inter-

n 



' 

nationalisme in verband met investeringsplanning in enigerlei 
vorm terug. Dat nationalisme niet strijdig behoeft te zijn met 
internationalisme wordt vooral beargumenteerd in de bijdrage van 
Singh (de zogenaamde import-paradox). Ook Singh's opmerkingen 
over de Japanse industriële strategie (die strijdig is geweest 
met de 'wet van de comparatieve kosten', in zoverre dat in een 
land met relatief overvloedige en goedkope arbeidskracht toch het 
gebruik van kapitaalintensieve produktietechnieken gestimuleerd 
werd) zijn hier instructief vooral ook in verband met veelal 
gangbare opinies over ontwikkelingsstrategieën van ontwikkelings
landen. De opvattingen van Singh, maar ook die van Van Handen
hoven, staan wat dit betreft lijnrecht tegenover die van Tin
bergen. 
Vormen van investeringsplanning als instrument van economische 
politiek worden vooral voorgesteld in situaties van stagnatie. 
(Vergelijk bijvoorbeeld in Nederland het Plan van de Arbeid in de 
dertiger jaren; zie hierover Schotsman, 1979 en Weeda, 1978.) In
vesteringsplanning wordt dan gezien als een instrument ter 
voorkoming van depressie. (Zie ook Terpstra in deze uitgave.) 
Het actuele van de bijdrage van Singh, maar vooral van die van 
Van Handenhoven is dat beargumenteerd wordt dat investerings
planning ook (of juist) in de huidige stagnatieperiode van belang 
kan zijn. 

3 KADER EN DOELSTELLINGEN VAN INVESTERINGSPLANNING 

Investeringsplanning als instrument van economische politiek kan 
geplaatst worden binnen het kader van het streven naar een op
lossing voor specifieke (bijvoorbeeld de huidige) economsiche 
problemen. Al naar gelang men de oorzaken van die problemen als 
structureel en blijvend van aard ziet, zal een vorm van investe
ringsplanning dan bovendien als een blijvende institutionalise
ring voorgesteld worden. Het is echter ook mog~lijk dat de een of 
andere vorm van investeringsplanning voorgesteld wordt uit over
wegingen van algemene aard, bijvoorbeeld omdat de uitkomsten van 
het 'marktmechanisme' in dezen inefficiënt, onrechtvaardig of in 
strijd met het algemeen (gemeenschappelijk) belang worden geacht. 
Juist in een situatie van (relatieve) economische teruggang, 
zoals de huidige, zal hier des te sterker - en met meer over
tuigingskracht - op worden aangedrongen, omdat de als onwenselijk 
beoordeelde uitkomsten van het marktmechanisme zich dan veelal in 
meer pregnante vorm voordoen. 
In deze paragraaf zal een opsomming worden gegeven van mogelijke 
doelstellingen van investeringsplanning. In de volgende paragraaf 
zullen in het kort vormen van investeringsplanning besproken 
worden. 

a. De op 
ties ook 
planning 
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langere termijn meest verstrekkende en in z'n consequen
moeilijkst beoordeelbare doelstelling van investerings
is die waarbij investeringsplanning gezien wordt als 

·---

een mogelijkheid tot hervorming van het kapitalistisch economisch 
systeem naar een 'ander' economisch systeem. De korte-termijn
doelstellingen kunnen hier overeenkomen met één of meer van de 
hieronder genoemden. Aan de planningsvorm zal in het kader van 
zo'n lange-termijndoelstelling veel waarde worden gehecht (al 
naar gelang het alternatieve economisch stelsel dat men beoogt). 
Met betrekking tot deze doelstelling kan verwezen worden naar 
bijvoorbeeld discussies die in Engeland gevoerd worden in het 
kader van de 'Alternative Economie Strategy' (zie bijvoorbeeld 
London CSE Group, 1979). 

De negatieve houding ten opzichte van investeringsplanning in 
het algemeen welke men onder andere in ondernemerskringen aan
treft (zie bijvoorbeeld Snijders in deze bundel) zou ingegeven 
kunnen zijn door de vrees voor het hier bedoelde oogmerk. Nu is 
het inderdaad zo dat, hoe men het ook wendt of keert, investe
ringsplanning een bepaalde mate van hervorming van ons economisch 
systeem inhoudt. Een dergelijke hervorming behoeft echter niet 
strijdig te zijn met de grondslagen van de kapitalistische 
economische orde; de voorstellen welke door de diverse auteurs 
in deze uitgave gedaan worden illustreren dit. 

b. Conjunctuurbeheersing als doelstelling van investerings
planning is ongetwijfeld het oogmerk met de langste traditie. 
(Conjunctuurbeheersing is een belangrijk motief voor investe
ringsplanning in het betoog van Terpstra in deze uitgave; zie 
hiervoor ook de bijdrage van Van den Doel.) De achterliggende 
gedachtengang is hier in grote lijnen, dat ongecoördineerde in
vesteringsbeslissingen in een kapitalistische markteconomie (dat 
wil zeggen niet anders gecoördineerd dan door de markt) fluctua
ties in economische activiteit (produktie, werkgelegenheid) te
weegbrengen. 

Helatier hoge winsten respectievelijk hoge winst- en afzet
verwachtingen in een bepaalde periode hebben in deze gedachten
~ang een algemene stijging van het niveau van de investeringen 
tot gevolg, die resulteert in overcapaciteit. De daarop volgende 
relatieve leegstand van produktiemiddelen, gepaard gaande met 

' faillissementen en werkloosheid, wordt niet alleen als in
officiënt maar veelal ook als moreel verwerpelijk beschouwd. Een 
of andere vorm van planning van de investeringen ter voorkoming 
van overinvesteringen in een hoogconjunctuur wordt hiervoor als 
remedie gezien. 

llr.zp vorm van conjuncturele fluctuatie wordt hier als institu
t.ic>neel gezien, dat wil zeggen niet toevallig of natuurlijk, maar 
nig<•n aan de organisatievorm van een kapitalistische markt
neonomie. Het is daarom duidelijk dat investeringsplanning hier 
niet als een tijdelijke maatregel maar als een blijvende institu
t.l on••l" verandering in het economisch systeem wordt voorgesteld. 
J+:,.u V+•randcring die bovendien niet naar aanleiding van een speci
rl r•k., utrueturr-Jp Vt>randcring in de economische ontwikkeling 
wor·d t. 1-:• ·~.i • ·n. 
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c. Anders ligt dit bij voorstellen tot investeringsplanning welke 
gericht zijn op een beheersing van de technische vo~ van inves
teringen. In deze visie hebben de technische produktiemogelijkhe
den zich zodanig ontwikkeld dat investeringen in toenemende mate 
arbeidsbesparend zijn, wat bij afwezigheid van voldoende groei 
per saldo resulteert in toenemende werkloosheid. De daarmee ge
paard gaande werkloosheidsuitkeringen leiden tot een toename van 
belastingen en sociale premies die weer drukkend werken op de 
winsten (vergelijk Reuten, 1979). 
Automatiseringsheffingen als remedie hiertegen worden door som
migen als negatief beoordeeld (bijvoorbeeld Schotsman, 1978). 
Arbeidstijdverkorting leidt wel tot een gelijkmatiger verdeling 
van de werkloosheid maar gaat onder andere voorbij aan het feit 
dat er een tekort is aan een aantal specifieke kwaliteiten ar
beidskracht (vergelijk hier bijvoorbeeld Driehuis, 1978). 
De investeringen en met name de keuze van produktietechnieken 
zouden echter zodanig gepland kunnen worden dat, rekening houden
de met bestaande kwaliteiten arbeidskracht, een maximale werk
gelegenheid resulteert. (Ellman, 1979, wijst erop dat bijvoor
beeld in de Sovjet-Unie werkloosheid vrijwel afwezig is.) 

d. Investeringsplanning kan ook voorgesteld worden in verband met 
milieu- en grondstoffenbeheer (2). Ook hier gaat het dan niet 
zozeer om een 'kwantitatieve' controle van investeringen zoals 
onder b, maar evenals onder c om een 'kwalitatieve' controle van 
de investeringen. Met andere woorden: het gaat primair om de 
keuze van produktietechnieken die in dit geval minder vervuilend 
en minder grondstof verbruikend zouden moeten zijn. Vooral in het 
geval van vervuiling geldt dat bij bedrijfstakken die onderhevig 
zijn aan internationale concurrentie, een simultane internatio
nale aanpak vereist is. Immers de baten van milieuvriendelijke 
technieken zijn niet 'geldelijk'. Een uitsluitend nationale aan
pak in dezen zou gepaard moeten gaan met een systeem van import
heffingen en exportsubsidiëring. Bij het volgen van een vervui
ler-betaalt-strategie vervalt deze eis (zie Hafkamp en Nijkamp, 
1979). 

e. Dergelijke belemmeringen van de internationale handel (waar in 
ander verband bijvoorbeeld ook Singh in deze uitgave argumenten 
voor geeft) zijn in strijd met het bereiken van het plannings
doel waar Tinbergen in zijn artikel voor pleit: een optimale 
internationale arbeidsdeling. 
Hiertoe zouden exportsubsidiëring en importbeperkende maatregelen 
juist opgeheven moeten worden. Vervolgens zouden de diverse eco
nomische regio's (landen) zich moeten specialiseren in de produk
tie van die goederen en diensten die overeenkomt met hun, in ver
band met natuurlijke ligging en aanwezige kwaliteiten arbeid, 
comparatieve voordelen (zie ook Teulings, 1978, pp. 20 en 23-25). 
Een internationale planning van de investeringen zou daarop ge
richt moeten zijn. 

1(; 
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f. In dit kader - e - zou investeringsplanning voor de Westeuro
pese economieën waarschijnlijk gepaard gaan met de-industriali
satie. Dat wil zeggen een relatieve afname van de produktie van 
industrieprodukten en een relatieve toename van het aanbod van 
diensten (vergelijk Teulings, 1978, pp. 26-32). In de visie van 
Singh (in deze uitgave} moet investeringsplanning echter juist 
gericht zijn op het tegengaan van de-industrialisatie. In de 
visie van Singh mogen veranderingen in de produktiestructuur 
niet los bezien worden van het produktieniveau. Hij wijst in dit 
verband op de import-paradox, dat het tegengaan van de-industri
alisatie door importbeheersing kan leiden tot een grotere import 
indien die importbeheersing een hoger produktieniveau tot gevolg 
heeft. 

g. In verband met het nationale en regionale niveau van econo
mische activiteit wijst Van Handenhoven in zijn bijdrage op het 
belang van een meer gedetailleerde analyse van de produktie
structuur. Met name in een situatie van 'inkrimping' van het 
produktieapparaat dient planning gericht te zijn op het 'behoud 
van relevante clusters' van economische activiteit. Het weg
vallen van een 'basis-industrie' heeft niet alleen directe ge
volgen, maar ook indirecte omdat daardoor 'schakels' van econo
mische activiteit (onder andere diensten), welke tezamen een 
cluster vormen, verbroken kunnen worden. 

Uit de bovenstaande opsomming mag duidelijk zijn dat de doel
stellingen van investeringsplanning niet alleen uiteen kunnen 
lopen, maar dat deze doelstellingen ook onderling strijdig 
kunnen zijn (3). Met een doelstelling van investeringsplanning 
etaan de vorm van die planning en het institutionele kader dat 
daarvoor vereist is echter nog geenszins vast. In de volgende 
paragraaf wordt een aanduiding gegeven van mogelijke plannings
vormen. 

lt INSTITUTIONELE AANDUIDING VAN PLANNINGSVORMEN 

In discussies over investeringsplanning is men veelal geneigd 
het beeld van een kapitalistische markteconomie af te zetten 
tegen dat van een socialistische centraal geleide economie. Het 
onderstaande continuum, van algemene directe controle van in
v~nteringen tot voorziening van informatie ten behoeve van 
micro-economische investeringsbeslissingen, geeft aan dat bij 
IIIVP.uteringsplanning het voortbestaan van een kapitalistische 
mnrkleconomie niet in het geding behoeft te zijn. 
lint. npnnningsvcld bij de diverse planningsvormen is steeds dat 
l.uriiH·u de voorziening van info~atiestromen enerzijds (namelijk 
v.ow.-, I t,pn hcltot•ve van het (centrale) planni ngsorgaan als ten be
ho.-,v.-, Vt\11 ct.. i un ti t.ut.en waar investeringen plaatsvinden) en de 
(mnLr• vuu) l'td LPI i,jke Y't!<iUIIat:ie Vrm plannen andPrzijds; met 
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andere woorden, de mate waarin er een directe controle van lil

vesteringen is. 

a. Het meest vergaand zou een vorm van algemene planning van in
vesteringen zijn die door middel van aleemene nationalisatie ge
paard gaat met algemene directe controle van investeringen. Een 
dergelijke planningsvorm kan de 'markteconomie' ten dele onver
let laten. Het gaat hier om de coördinatie van investeringsbe
slissingen, die niet gepaard behoeft te gaan met bijvoorbeeld 
een gedetailleerde materiaalplanning (evenmin als een dergelijk~ 
materiaalplanning nu plaatsvindt). Naast de planningscriteria 
welke het specifieke oogmerk van de planning zijn (bijvoorbeeld 
maximale werkgelegenheid) kunnen 'marktcriteria' (prijzen en 
winsten) in principe gehandhaafd blijven. Een dergelijke plan
ningsvorm impliceert immers niet het zich afsluiten van inter
nationale concurrentie en het teniet doen van nationale concur
rentie. Verder behoeft een dergelijke coördinatie van investe
ringsbeslissingen niet méér in strijd te zijn met de zogenaamde 
'consumentensoevereiniteit' dan het huidige systeem. 

b. In een systeem van algemene planning van investeringen zou een 
algemene controle van investeringen ook kunnen plaatsvinden door 
middel van meer of minder 'gedWonge~ overeenkomsten' (onder hand
having van particulier eigendom van'produktiemiddelen). 
Ook bij dit systeem kan de 'markteconomie' grotendeels intact 
blijven (vergelijk bijvoorbeeld het economisch systeem van nazi
Duitsland. Zie Halm, 1968, hoofdstuk 23 en Van Capelle, 1979, 
hoofdstuk IV). 

c. Investeringsplanning kan ook beperkt blijven tot specifieke 
sectoren of regio's van een economie. Door middel van beperkte 
nationalisatie (4) kan er dan een gerichte controle van investe
ringen plaatsvinden. Welke sectoren of bedrijfstakken dat zijn 
hangt uiteraard samen met het oogmerk van de planning. In het 
kader van het tegengaan van de-industrialisatie of het behoud van 
'relevante clusters' zouden aan zogenaamde 'speerpunt'-industrie
en gelieerde basisindustrieën genationaliseerd kunnen worden (5). 
Een meer flexibele beperkte controle is mogelijk door beperkte 
nationalisatie, namelijk door die bedrijven te nationaliseren 
welke een sleutelfunctie vervullen in de financiering van inves
teringen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) 
(6). Door nationalisatie van deze bedrijven zouden, althans voor 
zover investeringen niet intern gefinancierd worden, beperkingen 
kunnen worden opgelegd aan die investeringen welke niet overeen
komen met de centraal geplande investeringen. (Dit zou overigens 
ook kunnen gebeuren door een systeem van kwantitatieve en kwali
tatieve kredietcontrole (7).) 

d. Bij discussies over planning in het kader van de kapitalis
tische markteconomie bepaalt men de gedachten vaak in eerste in
stantie rondom een vorm van indicatieve planning, een planninga
vorm waarmee bijvoorbeeld Japan en Frankrijk, ieder op een speci
fieke wijze, sedert de Tweede Wereldoorlog ervaringen hebben op-
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gedaan. Bij indicatieve planning, die zowel algemeen als op spe
cifieke sectoren gericht kan zijn, ontbreekt een directe controle 
van de investeringen. Dit heeft niet alleen consequenties voor de 
mate van uitvoering van de planning, maar ook voor de informatie
voorziening. In het ideale geval zou hier de macro- of meso- (8) 
economische planning gebaseerd moeten zijn op informatie over 
feitelijke ontwikkelingen in het verleden én micro-economische 
investeringsplannen. Voor zover echter controle over die micro
economische investeringsplannen ontbreekt, is de informatievoor
ziening nog slechts gebaseerd op prognoses. (Evenals bijvoorbeeld 
het Nederlandse Centraal Economisch Plan gebaseerd is op progno
ses.) Op basis van deze informatie kunnen met een premie- en 
boetesysteem de investeringen overeenkomstig de doelstellingen 
bijgestuurd worden (9). Om de informatievoorziening gebaseerd te 
laten zijn op méér dan prognoses lijkt ook het heffen van boetes 
op het niet melden van investeringsplannen van essentieel belang 
( 10). 
Deze vorm van planning laat het marktmechanisme als instituut 
eigenlijk geheel intact. De overheid stuurt de (verwachte) uit
komsten van het economisch proces juist bij, bijvoorbeeld door 
middel van premies, heffingen, subsidies en kredietverlening, op 
basis van dat marktmechanisme. (Lambers, 1958, heeft dit 'externe 
institutionalisering van de markt' genoemd. Vergelijk ook De 
Wolff, 1978, pp. 233-234.) Men zou deze vorm van planning zelf~ 
kunnen zien als passend binnen een Walrasiaans algemeen even
wichtssysteem, waarin de verzameling van een aantal externe 
effecten door premies en boetes geprijsd is en waar de overheid 
ten dele functioneert als 'auctioneer'. 
Het grote struikelblok bij deze vorm van planning blijft echter 
de adequate verzameling van informatie en het effectief maken 
daarvan. Problemen daarbij zijn bijvoorbeeld: in welk stadium en 
op welke termijn investeringsplannen gemeld moeten worden (een 
vroeg stadium van melding betekent het mogelijk ongewenst door
opelen van informatie aan concurrenten; het verplicht stellen van 
ren lange meldingstermijn kan ten koste gaan van de flexibiliteit 
van ondernemingen (11), vooral ook in internationaal verband). 

ct, De minst vergaande vorm van 'planning' is die waarbij de over
h!!id zich beperkt tot het verstrekken van uitgebreide macro- en 
meao-economische informatie ten behoeve van investeringsbeslis
ningen die op mesa-economisch dan wel op micro-economisch niveau 
t~,rnomen worden. 
Tn het geval van mesa-economische investeringsbeslissingen zijn 
"r tr•n aanzien van de organisatie van de besluitvorming twee 
rnott,r 1 i ,ikheden. Op de eerste plaats kunnen de beslissingen genomen 
worrlrn door de ondernemers in een bedrijfstak of sector gezamen
ll.lk (1?); er in dan dus sprake van geïnstitutionaliseerde in
vrnl.t•rinp,nknrtPJn (v<'rgelijk Van den Doel voor kritiek hierop). 
Op •Ir t.wr•t•d•· plttttl.n kunnf'n de beslissingen op mesa-niveau genomen 
wnr•lrrt door ortd<'l'llPmPrn, vakbondo- en overheidsvertegenwoordigers 
(r,l,.. l>i,jvoorbt•r•.ld VtLrt lfnllw<'linp:•·n, en voor Pen kritiek op de 
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corporatistische grondslag hiervan het commentaar van Goedhart). 
In het geval van micro-economische besluitvorming verschilt de 
'planning' hier ten opzichte van de huidige situatie uitsluitend 
in de uitbreiding van de informatiestroom. Sectorstructuuronder
zoeken die op het ogenblik, hoewel niet uitsluitend, ondernomen 
worden voor stagnerende sectoren, zouden dan uitgebreid kunnen 
worden tot alle sectoren en regio's. Een dergelijke beperking 
tot uitbreiding van informatie wordt in deze uitgave voorgesteld 
door Snijders: planning vindt dan dus plaats op micro-economisch 
niveau. 

5 OVER PLANNING IN FRANKRIJK EN JAPAN 

In deze paragraaf wordt ter oriëntatie de Franse vorm van indi
catieve planning omschreven. Vervolgens zal kort ingegaan worden 
op planningselementen in de Japanse situatie. 
Zoals vermeld wordt in Frankrijk sedert de Tweede Wereldoorlog 
gewerkt met een bepaalde vorm van indicatieve planning. In grove 
lijnen werkt dit systeem als volgt (zie voor een beknopte be
schrijving bijvoorbeeld Halm, 1968, pp. 358-362, Dalton, 1974, 
pp. 154-160 en Bonnaud, 1975, pp. 93-110). 
Op basis van de voorlopige vaststelling van een groeivoet worden 
door de 'plancommissie' schattingen gemaakt van onder andere 
noodzakelijke investeringen. Deze schattingen worden doorgegeven 
aan commissies (zowel bedrijfstakgewijs als regionaal georgani
seerd en waarin ondernemers- en vakbandsvertegenwoordigers 
zitting hebben) waar wijzigingsvoorstellen besproken worden. 
Vervolgens formuleert de plancommissie een programma dat een 
mengeling van een prognose en een plan is. Hierin worden alge
mene richtlijnen gegeven voor de economie als geheel en voor 
branches, maar niet voor individuele bedrijven. Deze richtlijnen 
zijn niet bindend. Door middel van diverse instrumenten (onder 
andere controle over investeringsfondsen, subsidies en selectieve 
belastingheffingen) wordt getracht investeringen overeenkomstig 
de richtlijnen aantrekkelijk te maken. 
Een belangrijke doelstelling van de Franse politiek vormt het 
doorvoeren van structurele veranderingen in de industrie (moder
nisering van produktietechnieken, regionale ontwikkeling, inten
sivering van wetenschappelijk en technisch onderzoek). Behalve de 
genoemde instrumenten wordt het activeren van monopolievorming 
gebruikt om de realisatie hiervan na te streven. 
Tekortkomingen van de Franse planning zijn onder andere dat 
politiekgevoelige sectoren zoals landbouw en defensie geen onder
deel uitmaken van het plan en dat expansie in andere richtingen 
dan de voorgestelde niet verhinderd kan worden (zie noot 9). 
Verder wordt het plan ondergeschikt gemaakt aan korte-termijn
stabilisatiepolitiek. Ook de ervaringen die in Groot-Brittannië 
vanaf 1961 zijn opgedaan met een dergelijke vorm van planning 
zijn niet onverdeeld gunstig (zie bijvoorbeeld Smith, 1975, pp. 
111-127). 
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In Japan wordt eveneens gewerkt met nationale plannen waaraan 
richtlijnen voor diverse sectoren ontleend worden. Deze plannen, 
die niet bindend zijn, hebben in het algemeen een globale functie 
en het effect ervan ligt vooral in de afkondiging zelf die in
vloed heeft op de verwachtingen. Ter illustratie: na de afkondi
ging van het vijfjarenplan van 1960, waarin een verdubbeling van 
het nationale inkomen voorzien werd, bereikten de investeringen 
in 1961 al bijna het niveau dat voor 1970 geprojecteerd werd 
(Trezise en Suzuki, 1976, pp. 790-791). Via speciale wetgeving is 
echter een directe controle op de investeringen en de expansie
plannen van een sector mogelijk. (Zo is bijvoorbeeld de Japanse 
handelsvloot uitgebreid op basis van gedetailleerde overheids
plannen.) Algemene controle van de overheid betreft verder voor
al de relaties met het buitenland. Zo worden de import en export 
van goederen en ka pi taal gecontroleerd. Bij de import "\vordt 
daarbij prioriteit gegeven aan die van grondstoffen en geavan
ceerde technologie (Trezise en Suzuki, pp. 784, 797). 
Planning in Japan komt echter vooral tot stand op meso-niveau; 
het Ministerie van Internationale Handel (Trade) en Industrie 
(MITI) heeft daarbij, vooral waar het de industrie betreft, een 
belangrijke coördinerende rol gespeeld. De doelstelling van de 
industriële politiek van het MITI is het stimuleren van speci
fieke industriële (groei)sectoren. Instrumenten daartoe zijn, 
behalve importrestricties, controle op buitenlandse investeringen 
en de aanschaf van buitenlandse technologie, financiële hulp aan 
geselecteerde sectoren via kredietinstellingen van de overheid, 
aelectieve belastingmaatregelen en vooral ook 'begeleiding' onder 
andere ter voorkoming van overinvesteringen en overproduktie 
(Caves en Kekusa, 1976, p. 488 en Trezise en Suzuki, p. 793). 
Deze 'begeleiding' kan niet los gezien worden van de specifieke 
,Japanse economische en culturele structuur. Deze is in de eerste 
plaats te karakteriseren door het bestaan van omvangrijke groepen 
van ondernemingen die via houdstermaatschappijen en wederzijds 
aandelenbezit onderling nauw verweven zijn. In het algemeen be
treft het hier niet-concurrerende ondernemingen uit zowel indus
triële als commerciële en financiële sectoren. Deze zaibatsus 

, zijn veelal geconcentreerd rondom een financiële instelling en 
dragen zo bij tot stabiele crediteur/debiteur relaties (13). 
Zeker zo belangrijk in verband roet planning van produktie-capa
citeit is dat deze zaibatsus stabiele afzet-(en inkoop)relaties 
saranderen. In de tweede plaats wordt deze structuur gekarakte
riaeerd door het bestaan van nauwe banden tussen overheid en 
hedrijven. Deze zijn niet alleen terug te vinden in de grote 
mobiliteit van functionarissen van de overheid naar het bedrijfs
Inven - iets waarin Japan niet uniek is - maar vooral in de sys
t.nme.tische informatie-uitwisseling tussen overheidsorganen en 
v~rtegenwoordigers van bedrijfstakken en afzonderlijke onderne
mlngPn. Het komt weinig voor dat bedrijven belangrijke beslis
lllugnn nemen (bijvoorbeeld ten aanzien van investeringen) zonder 
ov~rhl'idsint>te.nties te consulteren; deze consultatie vindt ook 
Ulllfl:nkt'!erd plo.rJ.tll ('I'rezise en [3uzuki, 1976, p. 785, Caves en 
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Kekusa, 1976, pp. 465, 487-488). 
Tegen deze achtergrond moeten de totstandkoming van planning op 
mesa-niveau en de begeleidende rol die het MITI daarin speelt ge
zien worden. Enerzijds vindt er een intensieve onderlinge infor
matie over prijzen, voorraden en produktie plaats, waarbij som
mige bedrijfstakken bovendien gebruik maken van een gezamenlijk 
verkoop- en distributieapparaat. 
Anderzijds bevordert het MITI de coördinatie: op de eerste plaats 
door het geven van richtlijnen vooral met betrekking tot capaci
teitsuitbreiding zowel ten aanzien van bestaande bedrijven als 
ten aanzien van toetreders. Op de tweede plaats door het stimule
ren van samenwerkingsverbanden door middel van een wetgeving die 
kartelvorming bevordert (Trezise en Suzuki, 1976, p. 797, Caves 
en Kekusa 1976, pp. 491-493, Caves en Kekusa, 1976a, hoofdstukken 
III en VIII) • 
Samenvattend kan gesteld worden dat er in Japan weliswaar indica
tieve planning op macro-niveau plaatsvindt, maar dat planning 
vooral vorm krijgt en effectief wordt op meso-niveau. 

6 HET NEDERLANDSE INVESTERINGSBELEID 

Tot slot van dit oriënterende hoofdstuk zullen in het kort de 
aandachtspunten van het investeringsbeleid van de Nederlandse 
overheid worden aangegeven. 
De belangstelling van de overheid in Nederland voor een actieve 
structuurpolitiek dateert van het midden van de jaren zestig. 
Tot aanzetten voor een gerichte planning in dit verband is het 
tot op heden niet gekomen. In de in 1976 door het ministerie van 
economische zaken uitgebrachte 'Economische Structuurnota' (zie 
voor een evaluatie hiervan Vrolijk, 1978) wordt gerichte planning 
zelfs als strijdig met ons economisch systeem afgewezen. 
Naast steunverlening aan in moeilijkheden verkerende individuele 
bedrijven en een regionaal stimuleringsbeleid via de ontwikke
lingsmaatschappijen (bijvoorbeeld NOM) bestaat het 'beleid' uit 
het begeleiden van herstructurering van een aantal in moeilijk
heden verkerende sectoren (zie hierover onder andere Vrolijk, 
1978, en de artikelen opgenomen in Teulings, 1978) en uit het 
stimuleren van innovaties en technische ontwikkeling (zie hier
over Hagedoorn, 1979). Daarnaast zal in het kader van de WIR (Wet 
op de Investeringsrekening) getracht worden de investeringen aan 
de hand van een aantal criteria globaal te stimuleren. 
Voorwaarde voor steunverlening aan sectoren (maar veelal ook voor 
hulpverlening aan individuele bedrijven) is het uitvoeren van een 
structuuronderzoek. In structuuronderzoeken moet aangegeven wor
den wat de aard van de moeilijkheden in een sector is (bijvoor
beeld conjunctureel dan wel structureel) en welke specifieke her
structurering dient plaats te vinden. Het initiatief voor een 
dergelijk onderzoek kan genomen worden door êên of meer bedrijven 
in de betreffende sector, volgens de Structuurnota ook door de 
NEHEM (Nederlandse Herstructurerings Maatschappij) en door de 
minister van economische zaken. 
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Gebleken is dat de grote moeilijkheid steeds de uitvoering van de 
aanbeveling uit de diverse structuuronderzoeken was (14). De in 
1972 opgerichte NEHEM zou initiatieven moeten nemen om die aanbe
velingen in de praktijk te brengen. Het probleem is echter dat 
die uitvoering uiteindelijk geheel wordt overgelaten aan de on
dernemers in de betreffende sector (met medewerking van vakbonden 
en overheid). Slechts op basis van een eventuele overeenkomst 
(welke niet afgedwongen maar wel aantrekkelijk gemaakt kan wor
den) zijn ondernemers gehouden aan het meewerken aan de uitvoe
ring van een herstructureringsplan. Zoals Terpstra in deze uit
gave ook opmerkt hebben juist de sterke bedrijven in een sector 
daar vaak weinig behoefte aan. Deze bedrijven zullen ook slechts 
in beperkte mate geneigd zijn hun medewerking te verlenen aan een 
structuuronderzoek (er is geen informatieplicht). 
Naast het bovengenoemde 'beleid' wordt in Nederland steun ver
leend aan een bepaald type investering. In de eerste plaats wor
den door kredietverlening en subsidiëring innovatie en techno
logische ontwikkeling bevorderd (onder andere de zogeheten 
speerpunten). In de tweede plaats zal in het kader van de WIR een 
meer gedifferentieerde stimulering van investeringen gaan plaats
vinden. Criteria die bij deze differentiatie gehanteerd worden 
zijn: locatie (al dan niet in de Randstad), zwakke rayons, groei
kernen en het creëren van werkgelegenheid, afgemeten aan veran
deringen in de loonsom. Dergelijke stimuleringsinstrumenten pas
Ben binnen een systeem van indicatieve planning. 
Barnenvattend kan gesteld worden dat er in Nederland wel pogingen 
gedaan worden om investeringen te 'sturen', maar dat enige vorm 
van planning hierbij ontbreekt. Zelfs het beleid inzake her
•tructurering van sectoren is een ad hoc beleid, waarbij een al
gemeen kader ontbreekt. In deze bundel geeft een aantal auteurs 
hun visie op het ontbreken van planmatigheid in dezen. 
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NOTEN 

1. Bron: Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering, Amsterdam 
2. Milieu en grondstoffenbeheer alsmede het beleid inzake ruimte

lijke ordening en ontwikkelingslanden wordt in Nederland wel 
aangeduid als 'facettenbeleid'. 

3, Dit wordt door Hillige (1978) ook aangegeven als een belang
rijke onderliggende problematiek van de Economische Struc
tuurnota (EZ 1976). 

4. Opgemerkt kan worden dat Nederland, evenals bijvoorbeeld Enge
land, hoewel uit andere overwegingen, ervaring heeft met 
beperkte nationalisatie (openbaar vervoer, energievoorziening, 
communicatie). 

5. 'Speerpunt'-industrieën zijn industrieën waarin men uit over
wegingen van internationale concurrentie en·toeko~stige tech
nologische ontwikkelingen het meeste 'toekomst' ziet. In het 
kader van het Nederlandse industriebeleid wordt steun verleend 
aan zogenaamde speerpuntprojecten: projecten welke in dit ver
band als innoverend worden beschouwd, vergelijk Hagedoorn, 
1979, Het blijkt overigens moeilijk, vooral in verband met dat 
industriebeleid, het begrip speerpunt-industrie operationeel 
te definiëren. 

6. Nationalisatie van deze bedrijven (inclusief bijvoorbeeld de 
farmaceutische industrie) wordt ook wel voorgesteld omdat deze 
bedrijven 'excessieve winsten' zouden maken (vergelijk bij
voorbeeld discussies hierover tussen de partijen van het 
'volksfront' in Frankrijk). 

T. Een beperkte vorm van kredietcontrole is overigens volgens de 
Nederlandse Bankwet mogelijk. 

8, Dat wil zeggen op het niveau van een sector, bedrijfstak of 
regio. 

9, Het combineren van een premiesysteem met een boetesysteem (in 
Frankrijk is dit bijvoorbeeld niet het geval) is van belang 
omdat in geval van een eenvoudig premiesysteem (zoals ook bij 
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de Nederlandse WIR het geval is) premies de functie kunnen 
hebben van uitsluitend een extra (winst)dotatie. Investering
en in andere (ongewenste) richtingen (bijvoorbeeld milieu
onvriendelijk, of toch overcapaciteitscreërend) worden daar
door niet verhinderd. 

10. Dergelijke boetes zullen echter aanzienlijk moeten zijn, wil
len ze enig effect hebben. Ervaringen met boetes in verband 
met het overtreden van bijvoorbeeld de belasting- en kartel
wetgeving zijn hiervoor illustratief. 

11. Vergelijk daarover bijvoorbeeld de bijdragen van Goedhart, 
De Jong en Snijders. Een groot aantal van de commentatoren in 
deze uitgave (zie o.a. Van den Doel en Driehuis) ziet overi
gens bezwaren in de mogelijke vrijblijvendheid van indica
tieve planning. 

12. Blijkens bijvoorbeeld de Nederlandse ervaringen met herstruc
tureringsmaatregelen dient er dan wel een algemene contract
plicht (met controle) te zijn, omdat anders de 'sterke' on
dernemingen zich aan dergelijke beslissingen zullen onttrek
ken (zie in dit verband ook Terpstra). 

13. Zaibatsus zijn niet van recente datum (vroeger werden deze 
gecontroleerd door vermogende families). Aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog (voordat ze door de Amerikaanse bezetting 
tijdelijk ontmanteld werden) controleerden de vier grootste 
zaibatsus een kwart van het kapitaal van alle naamloze ven
nootschappen (Caves en Kekusa, 1976, p. 462. Zie hierover ook 
Caves en Kekusa, 1976a, hoofdstukken I en IV). 

14. Uit een analyse van een aantal eerder verschenen structuur
onderzoeken is echter gebleken dat die onderzoeken zelf nogal 
gebrekkig zijn, althans een deel ervan (Verhaar en Vrolijk, 
1976, zie ook Vrolijk, 1978, p. 13). 
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Voorwoord 

In het voorjaar 1979 werd aan de Economische Faculteit van de 
Universiteit van Amsterdam een cyclus lezingen georganiseerd 
rond het thema: 'Investeringsplanning helpt dat tegen werkloos
heid?' 
Zes inleiders gaven hun opinie over de wenselijkheid en de mo
gelijkheden van diverse vormen van planning van de investeringen 
en de gevolgen ervan voor de werkgelegenheid. De inleidingen 
~erden voorzien van commentaar door één of twee opponenten, 
waarna een discussie volgde. Deze lezingen en commentaren zijn 
in dit boek samengebracht, voorafgegaan door een hoofdstuk dat 
na afloop van de cyclus geschreven werd en waarin een oriënte
rend kader voor de diverse bijdragen wordt aangegeven. 
De verdienste van deze cyclus lezingen, en daarmee ook van deze 
bundel, is zeker niet dat op de vraag of investeringsplanning 
helpt tegen werkloosheid, een eenduidig antwoord gegeven wordt. 
Niet alleen de meningen over de wenselijkheid en de mogelijk
heden van investeringsplanning lopen uiteen, maar ook de inhoud 
die aan het begrip investeringsplanning wordt gegeven is ver
schillend. Dit maakt deze bundel ons inziens geschikt als basis
materiaal voor discussies over investeringsplanning, die in ver
band met de sociaal-economische problemen in de komende jaren 
ongetwijfeld in verhevigde mate gevoerd zullen gaan worden. 

W.A. Hafkamp en G.A. Reuten 
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