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=

Verklaring der tekens 

. = gegevens ontbreken 
* = voorlopig cijfer
 
x = geheim
 
– = nihil 
– = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 
0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid 
niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
2004–2005 = 2004 tot en met 2005 
2004/2005 = het gemiddelde over de jaren 2004 tot en met 2005 
2004/’05 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz. beginnend in 2004 en 

eindigend in 2005 
1994/’95–2004/’05 = boekjaar enz., 1994/’95 tot en met 2004/’05 

In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeen
stemmen met de som der opgetelde getallen. 

Verbeterde cijfers in de staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt. 
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Voorwoord 

Het ondernemingsklimaat van een land wordt onder meer bepaald door het klimaat 
en de geografische ligging, elementen waaraan niets valt te veranderen, en door 
politieke besluitvorming, investeringsbeslissingen van bedrijven en keuzes van 
consumenten, elementen die wél beïnvloedbaar zijn. Deze laatstgenoemde elemen
ten staan centraal in deze publicatie die in samenwerking met het Ministerie van 
Economische Zaken en onderzoeksbureau Dialogic tot stand is gekomen. 

In ‘Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers’ wordt aan de hand van een zeven
tigtal indicatoren het ondernemingsklimaat in Nederland vergeleken met dat in 
andere landen. Deze vergelijking levert in hoofdlijnen het volgende beeld op. 
Nederland scoort op veel aspecten van het ondernemingsklimaat gemiddeld tot 
goed. Dat geldt met name voor de randvoorwaarden van economische groei, zoals 
macro-economische condities en het functioneren van de overheid. Innovatie en 
ondernemerschap – beide cruciaal voor de ontwikkeling van productiviteit en 
uiteindelijk economische groei – lijken de grootste knelpunten voor Nederland te 
zijn. 

Tegelijk met het verschijnen van deze publicatie is achterliggend cijfermateriaal 
opgenomen op de CBS-website. Deze informatie op de CBS-website is bereikbaar 
via www.cbs.nl/ondernemingsklimaat. Met de publicatie en de website wordt 
beoogd om zo actueel mogelijke objectieve informatie beschikbaar te stellen waar
door discussies over het ondernemingsklimaat in Nederland op basis van 
up-to-date informatie gevoerd kunnen worden. 

De Directeur-Generaal
 
van de Statistiek
 

Drs. G. van der Veen 
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Samenvatting en conclusies 

Een goed ondernemingsklimaat heeft een positieve invloed op economische groei 
omdat het een aantrekkende werking heeft op investeringen. Bekend is dat investe
ringen in kennis en vaardigheden (menselijk kapitaal), in onderzoek en ontwikke
ling (innovatie) en in kapitaalgoederen kunnen leiden tot nieuwe producten, 
processen en duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dit proces 
hangt wel af van de mate waarin individuen en bedrijven kansen zien en grijpen 
(ondernemerschap) en markten niet alleen de ruimte bieden aan ondernemerschap 
maar dit ook stimuleren (marktwerking). 

Deze publicatie beschrijft aan de hand van een zeventigtal indicatoren de econo
mische prestaties en het bijbehorende ondernemingsklimaat van twintig landen 
waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de situatie in Nederland. De analyse is 
gebaseerd op de meest recente en betrouwbare internationaal vergelijkbare cijfers. 
Bij veel indicatoren gaat het dan om cijfers over 2004. Trends zijn bij voorkeur 
geanalyseerd over de periode 1995–2004. Alle uitspraken over het niveau en de 
trendmatige ontwikkeling van indicatoren hebben derhalve betrekking op het 
recente verleden. 

Het ondernemingsklimaat wordt op twee niveaus uitgewerkt. In de eerste plaats 
wordt aandacht besteed aan aanjagers van economische groei, zoals menselijk 
kapitaal, innovatie, kapitaal, ondernemerschap en marktwerking. In de tweede 
plaats gaat de aandacht uit naar de randvoorwaarden voor economische groei, 
zoals macro-economische condities, het functioneren van de overheid en de aan
wezige infrastructuur. Deze randvoorwaarden vormen een gegeven voor de onder
nemer maar zijn bepalend voor zijn bereidheid om te ondernemen. 

Hoofdconclusie: weinig ondernemers en weinig innovatie 
Geconcludeerd kan worden dat op veel aspecten van het ondernemingsklimaat 
Nederland gemiddeld tot goed scoort. Dat geldt met name voor de randvoorwaar
den van economische groei, zoals macro-economische condities en het functioneren 
van de overheid. Innovatie en ondernemerschap – beide cruciaal voor de ontwikke
ling van productiviteit en uiteindelijk economische groei – lijken de grootste knel
punten voor Nederland te zijn. Daarbij geldt dat een gebrek aan innovatie in 
belangrijke mate vaak het gevolg is van een gebrek aan ondernemerschap. De 
kansen die markten en nieuw ontwikkelde kennis bieden lijken in Nederland onvol
doende te worden benut. Voorts blijkt dat ondernemers relatief weinig uitgeven aan 
R&D, hetgeen het toekomstige innovatie- en groeivermogen onder druk zet. Gecon
cludeerd kan verder worden dat zwakke punten binnen veel thema’s vaak direct 
zijn gerelateerd aan het tekort aan innovatie en ondernemerschap. Hierbij kan 
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gedacht worden aan de afname van het geïnvesteerd durfkapitaal, waaruit ofwel 
afgeleid kan worden dat investeerders onvoldoende innovatief ondernemerschap 
zien dat waard is om in te investeren, ofwel dat er te weinig durfkapitaalverstrek
kers zijn. Dat laatste vormt uiteraard een belemmering voor startende ondernemers. 
Die ondernemer heeft ook nog te maken met diverse soorten belemmeringen van 
overheidswege. Dat is een punt waar Nederland internationaal gezien nog altijd 
matig scoort, ondanks het feit dat de belemmeringen zijn afgenomen. 

Spinnenwebdiagrammen 
In het vervolg van deze samenvatting worden de indicatoren weergegeven in 
zogenaamde ‘radar charts’ of ‘spinnenwebdiagrammen’. Per thema worden voor het 
meest recente jaar de scores voor Nederland op diverse indicatoren afgezet tegen de 
gemiddelde score van de referentielanden en de hoogste score onder de referentie
landen. De waarden van de niveaus van de indicatoren zijn genormaliseerd. 1) Als 
Nederland beter dan gemiddeld scoort en bovendien tot de beste 33 procent van de 
referentielanden behoort dan wordt de indicator groen gekleurd; als Nederland een 
middenpositie heeft, dan is de kleur oranje en als Nederland beduidend slechter 
scoort dan het gemiddelde en tot de slechtste 33 procent behoort, dan wordt de 
indicator rood gekleurd. 2) De score van Nederland wordt weergegeven door de 
oranje lijn, de gemiddelde score door de blauwe lijn en de score van ‘best in class’ 
door de stippellijn. De naam van het land dat ‘best in class’ is wordt tussen haakjes 
weergegeven in het tekstblok bij de betreffende as. 

Prestatie-indicatoren: een wisselend beeld 
Een goed ondernemingsklimaat is geen doel op zich. Een goed ondernemings
klimaat vertaalt zich uiteindelijk in goede economische, ecologische en maatschap
pelijke prestaties. Het onderstaande spinnenwebdiagram vat de prestaties van 
Nederland samen. Het beeld voor Nederland is zonder meer positief indien wordt 
gekeken naar de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur. Voor deze indicator 
behoort Nederland tot de kopgroep. Ook de hoogte van het BBP per hoofd van de 
bevolking is in 2004 in Nederland (nog) hoger dan het EU-15-gemiddelde. Verder is 
de participatiegraad in 2003 in Nederland met een waarde van 72,7 procent relatief 
hoog. Laag scoort Nederland daarentegen op het aantal gewerkte uren per werk
zame persoon. Tussen deze laatste twee indicatoren bestaat een samenhang: als het 
aantal werkenden stijgt (participatiegraad), dan neemt het aantal gewerkte uren per 
werkzame persoon in het algemeen af. Op de niet-economische indicatoren, zoals 
levensverwachting en energie-intensiteit, scoort Nederland gemiddeld. 

Negatiever dan de huidige stand van zaken, is de ontwikkeling over de periode 
1995–2004. De jaarlijkse (reële) BBP-groei bedroeg 2,4 procent – vergelijkbaar met 
het gemiddelde van de EU-15- en OESO-landen. Dat was vooral het gevolg van een 
stijging van het aantal werkzame personen. De groei van de arbeidsproductiviteit 
bleef daarentegen achter bij het OESO-gemiddelde en het aantal gewerkte uren per 
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persoon is alleen maar verder afgenomen. Op lange termijn is een groei van de 
arbeidsproductiviteit de enige mogelijkheid om duurzame economische groei te 
bereiken, omdat zowel de participatiegraad als het aantal gewerkte uren per 
persoon aan een maximum gebonden zijn. 

Menselijk kapitaal en arbeidsaanbod: positief met een kanttekening 
Investeringen in menselijk kapitaal zijn cruciaal voor het toekomstige 
‘verdienvermogen’ van een economie. Nederland scoort gemiddeld tot goed op het 
thema menselijk kapitaal en arbeidsaanbod. Het spinnenwebdiagram laat zien dat 
Nederland in vergelijking met de referentielanden goed scoort wat betreft 
‘levenlang leren’ en het percentage hoogopgeleide werkenden in wetenschap en 
technologie van de totale werkzame bevolking (HRST-kern). Er is een klein negatief 
migratiesaldo voor hoogopgeleiden, onder andere omdat Nederland veel minder 
hoogopgeleiden aantrekt vanuit het buitenland dan veel andere OESO-landen. De 
arbeidskosten per eenheid product verhouden zich ongunstig tot de referentie
landen. Nederland scoort ten slotte gemiddeld op geschoolden op tertiaire niveau. 

Ten aanzien van ‘levenlang leren’ en ‘werkzame personen in wetenschap en technologie’ 
heeft Nederland zich tussen 2000 en 2004 beter ontwikkeld dan de meeste referen
tielanden (hier EU-15 landen). Daar staat echter een relatieve daling van het percen
tage geschoolden op tertiair niveau tegenover. Nederland heeft hier sinds het begin 
van de jaren negentig duidelijk aan terrein verloren en is van een bovengemiddelde 
positie gedaald naar een gemiddelde positie. In combinatie met een relatieve 
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stijging van de arbeidskosten per eenheid product en een achterblijvende arbeids
productiviteit kan dit het lange termijn groeiperspectief van de Nederlandse econo
mie ongunstig beïnvloeden. 

Innovatie: een belangrijk aandachtspunt 
Innovatie is een drijvende kracht achter economische ontwikkeling. Het thema is 
extra belangrijk vanwege de sterke verwevenheid met thema’s als ondernemerschap, 
menselijk kapitaal en arbeidsaanbod, marktwerking en kapitaal. Innovatie is een ech
te aanjager van productiviteitsgroei. Innovatie kan zowel technologisch als niet-tech
nologisch (marketing, management, bedrijfsorganisatie en dergelijke) van aard zijn. 

Nederland scoort matig op de meeste indicatoren binnen dit thema, en de ontwikke
ling tot aan 2004 stemt vaak niet tot optimisme. De R&D-uitgaven van bedrijven zijn 
relatief laag. Het percentage technologisch innovatieve bedrijven is relatief hoog 
(industrie) of gemiddeld (diensten), maar dalend op basis van de laatste cijfers. 
Nederlandse bedrijven slagen er maar in relatief beperkte mate in om niet-techno
logische vernieuwingen door te voeren. Daarnaast lijken ze zwak in het commer
cialiseren van (technologische) kennis. Ze halen minder dan gemiddeld hun omzet 
uit technologisch nieuwe en verbeterde producten. Een positieve uitschieter is het 
aantal aangevraagde Europese octrooien in verhouding tot de omvang van de 
beroepsbevolking. Dat geeft aan dat Nederland goed presteert in het ontwikkelen 
van nieuwe technologische kennis. De score op deze indicator wordt echter wel 
sterk bepaald door enkele grote multinationals die veel kennis octrooieren. 
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Op het thema innovatie zijn slechts beperkt tijdreeksen beschikbaar die een verge
lijking tussen landen door de tijd mogelijk maken. Uitzondering zijn R&D- en 
octrooigegevens. De eerste tonen dat in veel landen de R&D-intensiteit van de 
economie in de loop der jaren is toegenomen, maar dat deze in Nederland tot 2004 
ruwweg gelijk is gebleven. De tweede indicator toont dat Nederland al langer 
relatief hoog scoort bij het aantal aangevraagde Europese octrooien in verhouding 
tot de omvang van de beroepsbevolking, en dat deze positie niet sterk is gewijzigd 
in de loop der jaren. Gecombineerd met de meest recente innovatiegegevens over 
2004 (alleen voor Nederland beschikbaar), die wijzen op een forse afname van het 
aantal innovatieve bedrijven, kan geconcludeerd worden dat innovatie een aan
dachtspunt moet blijven voor overheid en bedrijfsleven. 

Kapitaal: middenpositie maar trend is neerwaarts 
Kapitaal heeft zowel betrekking op de concrete kapitaalgoederenvoorraad en de 
vernieuwing daarvan door middel van investeringen als op het geldkapitaal dat 
nodig is om de investeringen te financieren, in het bijzonder durfkapitaal. Tevens 
komt het internationale aspect van investeringen aan de orde door aandacht voor 
zowel Nederlandse investeringen in het buitenland als voor investeringen van 
buitenlandse bedrijven in Nederland. 

Nederland neemt wat betreft de investeringsquote in relatie tot de referentielanden 
een middenpositie in. Als het gaat om de kapitaalgoederenvoorraad uitgedrukt als 
percentage van het BBP dan scoort Nederland hoog. Nederland scoort iets onder het 
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gemiddelde met betrekking tot de omvang van het geïnvesteerd durfkapitaal. Bij de 
overige twee indicatoren passen enkele kanttekeningen. De kapitaalgoederenvoor
raad in informatie- en communicatietechnologie (ICT uitgedrukt als percentage van 
de totale kapitaalgoederenvoorraad) is relatief klein. Investeringen in ICT in Neder
land zijn echter al een tijdje relatief hoog (zie onder het kopje ‘infrastructuur’). Voor 
Nederland geldt dat de uitgaande directe buitenlandse investeringen (DBI) meestal 
groter zijn dan de inkomende DBI-stromen, maar dat incidenteel grote fluctuaties 
mogelijk zijn. In 2004, het jaar dat in het spinnenwebdiagram is gebruikt, zijn beide 
DBI-stromen voor Nederland laag. Cijfers met betrekking tot buitenlandse directe 
investeringen moeten bij voorkeur over een langere periode worden bekeken. 
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De trendmatige ontwikkeling op het terrein van kapitaal is neerwaarts. Sinds enkele 
jaren dalen de buitenlandse investeringen in Nederland, de investeringsquote en 
het geïnvesteerd durfkapitaal. Vooral de neerwaartse trend van het geïnvesteerd 
durfkapitaal in de periode 2000–2004 is nogal sterk. In Nederland is het ge
ïnvesteerd durfkapitaal uitgedrukt als percentage van het BBP zo hard gedaald dat 
Nederland in 2004 zelfs een positie bekleedt net onder het EU-15-gemiddelde. Een 
daling van geïnvesteerd durfkapitaal is een indicatie dat nieuwe ondernemingen 
met nieuwe producten en diensten minder worden ondersteund. Sinds 2000 is er 
ook sprake van een daling van de buitenlandse investeringen (zowel inkomend als 
uitgaand). Blijvend lage buitenlandse investeringen kunnen problematisch zijn als 
dat leidt tot minder aansluiting op internationale markten en minder internationale 

Centraal Bureau voor de Statistiek 22 



kennisuitwisseling. Het kan ook negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse 
innovatiekracht. Voorlopige cijfers over 2005 geven echter een indicatie voor een 
herstel van de traditioneel sterke Nederlandse positie. De trendmatige ontwikke
ling van ICT-investeringen laat ten slotte zien dat het aandeel ICT-kapitaal in de 
totale kapitaalgoederenvoorraad sinds 1995 is gestegen. Dat geldt echter ook voor 
de referentielanden waardoor de relatieve positie van Nederland nauwelijks is ver
beterd. 

Ondernemerschap: Nederland scoort matig tot gemiddeld 
Ondernemerschap speelt een cruciale rol in het economische groeiproces. Vooral 
nieuwe ondernemers zorgen voor dynamiek omdat ze vaak nieuwe producten en 
diensten ontwikkelen en nieuwe vormen van organisatie en productie bedenken en 
toepassen. Gevestigde ondernemingen worden uitgedaagd zich aan te passen en te 
innoveren op straffe van verdrijving uit de markt. Binnen de bedrijvenpopulatie zijn 
snel groeiende bedrijven van extra groot belang voor economische groei en nieuwe 
werkgelegenheid. Snelle groeiers introduceren vaker nieuwe producten en dien
sten, hebben een agressievere vernieuwingsstrategie en besteden een groter deel 
van hun omzet aan R&D. 

Het spinnenwebdiagram laat zien dat Nederland matig scoort op de indicatoren die 
het ondernemerschap weergeven. Het beeld is gemengd, maar de negatieve signa
len hebben de overhand. Nederland behaalt op geen enkele indicator een score 
boven het gemiddelde van de referentielanden. De houding ten aanzien van onder-
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nemerschap en het aandeel snelgroeiende bedrijven zijn de indicatoren waar de 
Nederlandse achterstand het grootst is. 

De trendmatige ontwikkeling tussen 1995 en 2004 op de indicatoren voor onder
nemerschap is ook veelal matig. Een positieve uitzondering is de ondernemers
quote die in Nederland tussen 1985 en 2000 sterk is toegenomen. In de jaren negentig 
zijn de Verenigde Staten, Japan en Frankrijk op dit gebied ingehaald. De andere 
indicatoren laten geen (duidelijke) verbetering zien. Een lichtpuntje is dat de veelal 
negatieve trends deels verklaard kunnen worden door de conjuncturele ontwikke
lingen, die in andere landen een nog sterker negatief effect hebben gehad op onder
nemerschap. Dit speelt bijvoorbeeld bij de Nederlandse positie op het gebied van 
aankomend ondernemerschap en eigenaren van jonge ondernemingen. Wat betreft 
de ontwikkelingen in de bedrijvendynamiek en het percentage snelle groeiers is het 
beeld in Nederland relatief negatief. De laatste jaren is het aantal oprichtingen van 
ondernemingen afgenomen, terwijl het aantal opheffingen al langer gestaag toe
neemt. Desondanks blijft het aantal ondernemingen groeien: het aantal oprichtin
gen is nog altijd groter dan het aantal opheffingen. De bedrijfsdemografische 
dynamiek neemt voor Nederland over de periode 1995–2003 voorts licht af. Conclu
derend kan worden gesteld dat Nederland zich nog aanzienlijk kan verbeteren op 
het thema ondernemerschap. Dat geldt het meest voor het niveau van de indicato
ren. 

Marktwerking: belemmeringen voor ondernemerschap relatief hoog 
Voor het ondernemingsklimaat is het belangrijk dat marktwerking (nationaal en 
internationaal) zo min mogelijk wordt beperkt door verstorende regelgeving (zoals 
buitenproportionele werknemersbescherming) of andere barrières (bijvoorbeeld 
prijsafspraken en andere afspraken tussen producenten die het andere bedrijven 
moeilijk maken om tot de markt toe te treden). In dat opzicht is er een directe relatie 
met het thema ondernemerschap. Hoge toe- en uittredingsbarrières belemmeren 
ondernemerschap. Goed functionerende markten dragen bij aan redelijke prijzen en 
voldoende vernieuwing. 

De belangrijkste conclusie uit het spinnenwebdiagram is dat Nederland en de 
referentielanden zich weinig van elkaar onderscheiden op het punt van markt
werking. Wel kent Nederland internationaal gezien veel belemmeringen voor 
ondernemerschap, en juist weinig belemmeringen voor handel en investeringen. 
Voorts is de werknemersbescherming in Nederland (iets) sterker dan gemid
deld. Vanuit een ondernemersperspectief wordt dit veelal als een minder 
gunstig aspect van het ondernemingsklimaat betiteld. In de veronderstelling dat 
de meest ontwikkelde landen een vergelijkbare kapitaalintensiteit van de 
productie kennen, is op basis van de indicator mark-up de conclusie dat er tussen 
de goederen- en dienstenmarkten in Nederland en de meeste referentielanden 
weinig verschillen zijn. 

Centraal Bureau voor de Statistiek 24 



Marktwerking 

Mark-up 
(Verenigde Staten) 

Bescherming 
–3 

–2 

–1 

0 

1 

2 

3 

Belemmeringen voor 
van werknemers ondernemerschap 

(Verenigde Staten) (Verenigd Koninkrijk) 

Belemmeringen voor handel en investeringen 
(België) 

Nederland Gemiddelde Best in class 

Internationaal gezien is het met de marktwerking de afgelopen jaren de goede kant 
opgegaan: belemmeringen voor zowel ondernemerschap als handel en investerin
gen zijn afgebouwd. Vooral de daling van de belemmeringen ten aanzien van 
ondernemerschap zijn tussen 1998 en 2003 aanzienlijk. De score voor Nederland is 
in absolute zin dan ook duidelijk verbeterd. Niettemin is de relatieve positie van 
Nederland verslechterd, omdat een aantal referentielanden nog succesvoller is 
gebleken in het verminderen van de belemmeringen voor ondernemerschap. 
Nederland heeft zijn goede positie met betrekking tot belemmeringen voor inter
nationale handel en investeringen enigszins zien verslechteren, maar de belemme
ringen bevinden zich nog steeds op een laag niveau. Dit past bij Nederland als een 
land dat sterk afhankelijk is van internationale handel en transport. De positie van 
Nederland op het gebied van werknemersbescherming is ongeveer gelijk gebleven, 
maar de verschillen tussen de landen zijn afgenomen. Het belang van een goede 
marktwerking wordt door veel landen onderkend en sterker: de belemmeringen 
voor mededinging zijn de afgelopen jaren verminderd. 

Macro-economische condities: redelijk goed 
Het ondernemingsklimaat in brede zin wordt sterk beïnvloed door de macro-econo
mische condities in het land waar ondernemers opereren. Het macro-economische 
kader legt de basis voor ondernemingen om hun activiteiten te ontplooien. Belang
rijke aspecten zijn de macro-economische stabiliteit en de internationale concurren
tie in een open economie. Deze hangen samen met inflatie, kostenniveaus, 
productiviteit en het belastingklimaat. Voor een aantal macro-economische condi-
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ties geldt overigens dat deze in Europees verband steeds meer convergeren als 
gevolg van de invoering van de euro en het groei- en stabiliteitspact. Dat beperkt de 
aangrijpingspunten voor beleid van nationale overheden. 

Het onderstaande spinnenwebdiagram laat zien dat Nederland ondernemers een 
redelijk goed macro-economisch kader biedt. De inflatie in Nederland is één van de 
laagste onder de referentielanden. De langetermijnrente in Nederland staat op een 
zeer laag niveau, maar is door de euro binnen de Europese Monetaire Unie praktisch 
in elk land gelijk. Het Nederlandse overheidstekort is in vergelijking met andere 
EU-landen laag en voldoet aan de 3-procentsnorm. Nederland blijft ten aanzien van 
het tarief van de vennootschapsbelasting een gemiddelde positie innemen. Opval
lend is dat opkomende economieën een zeer laag belastingtarief hanteren, terwijl de 
Verenigde Staten, Japan en Duitsland juist een hoog tarief gebruiken. Nederland 
kent, als relatief kleine economie en traditioneel handelsland, een grote openheid 
van de economie. 
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De ontwikkeling van de indicatoren beweegt zich voor Nederland en de referentie
landen veelal in dezelfde goede richting. Nederland weet daarbij zijn goede uit
gangspositie te behouden of zelfs licht te verbeteren. De inflatie is de afgelopen jaren 
in veel referentielanden gedaald. Nederland kent één van de laagste inflatiepercen
tages. Voorts is de rente in Nederland en in de andere referentielanden sinds 1990 
sterk gedaald. Het saldo van de overheidsfinanciën (EMU-saldo) is de afgelopen 
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jaren in Nederland beperkt negatief gebleven en is in 2004 en 2005 steeds minder 
negatief geworden. Het tarief van de vennootschapsbelasting is gedaald in Neder
land, maar ook in bijna alle referentielanden. Het open karakter van de Nederlandse 
economie is verder toegenomen, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de totaaltelling van 
import en export in verhouding tot het BBP die sinds de jaren negentig verder is toe
genomen. Dat geldt echter ook voor de referentielanden. 

Functioneren van de overheid: gemiddeld 
In de meeste ontwikkelde landen wordt kritisch gekeken naar het functioneren van 
de overheid in relatie tot het ondernemingsklimaat. In essentie vervult de overheid 
twee rollen, namelijk die van corrector van marktfalen waarmee de overheid direct 
invloed uitoefent op het economische verkeer en die van marktpartij, bijvoorbeeld 
als leverancier of afnemer van diensten of als aandeelhouder in private onder
nemingen. 

In de internationale vergelijking neemt Nederland een middenpositie in wat betreft 
het functioneren van de overheid. Dat geldt met name ten aanzien van de staats
controle (staatsdeelname in particuliere bedrijven, regulering van prijzen). Wat 
betreft de effectiviteit van de overheid – deze indicator is een samengestelde indica
tor die onderwerpen afdekt als de kwaliteit van de overheidsdienstverlening en de 
competentie van de overheid en haar personeel – behoort Nederland samen met de 
Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tot de 
wereldtop. Het aantal benodigde dagen voor het opstarten van een nieuwe onder-
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neming is laag, maar dat betekent niet dat ondernemers in Nederland minder regel
last ervaren bij het opstarten van een nieuw bedrijf. Hier scoort Nederland net iets 
ongunstiger dan het gemiddelde. Nederland neemt wat betreft het aantal oprich
tingen dan ook een middenpositie in. De Nederlandse overheid scoorde in 2004 laag 
als het gaat om het aanbod van basale overheidsdiensten op internet. 

De staatscontrole is in Nederland tussen 1998 en 2003 met ongeveer eenderde 
afgenomen. Dit is overigens ook het geval in de meeste referentielanden. In Neder
land zijn vooral prijscontrole en verplichtende wetgeving verminderd. In de meeste 
referentielanden is het gemiddeld aantal benodigde dagen voor het opstarten van 
een nieuwe onderneming de afgelopen jaren gedaald (voor alle landen gemiddeld 
van 35 naar 25 dagen). In Nederland is het aantal dagen (11 dagen) gelijk gebleven, 
maar daarmee bevindt Nederland zich (nog) in de kopgroep. Ondanks de snelle 
groei van het aanbod van digitale overheidsdiensten sinds 2001 heeft Nederland 
zijn positie binnen de EU-15 niet verbeterd, omdat in de meeste EU-15-landen dat 
aanbod in een vrijwel even hoog tempo toeneemt. Een versterking van de elektro
nische overheid is extra belangrijk omdat het kansen biedt de regellast voor 
(nieuwe) ondernemingen te verminderen. 

Kwaliteit van de infrastructuur: gemiddeld 
Voor ondernemers zijn fysieke, ICT- en kennisinfrastructuren noodzakelijke randvoor
waarden. Het is een ‘input’ die zo voordelig mogelijk moet worden ingekocht of een 
‘enabler’ die een dusdanige kwaliteit heeft dat deze ondernemers helpt onderscheiden
de goederen en diensten te ontwikkelen en aan te bieden. Kwalitatief goede en concur
rerend geprijsde infrastructuren betekenen vooral dat ondernemers zich geen zorgen 
hoeven te maken over zaken als bereikbaarheid, transportkosten, betrouwbaarheid van 
ICT-infrastructuren en beschikbaarheid van een goed opgeleide beroepsbevolking of 
meer specifiek een gevarieerd aanbod van kenniswerkers. 

Het spinnenwebdiagram laat zien dat Nederland wisselend scoort op de verschil
lende onderdelen van de infrastructuur. Soms onder het gemiddelde, soms boven 
het gemiddelde, maar kan zelden echt tot de koplopers gerekend worden. De 
kwaliteit van de fysieke infrastructuur is op onderdelen goed, bijvoorbeeld wat 
betreft de omvang van het luchtvaartnetwerk. Ook in termen van investeringen in 
ICT en het aantal breedbandaansluitingen is Nederland goed gepositioneerd. 
Vrijwel alle Nederlandse huishoudens worden door twee concurrerende breed
bandinfrastructuren bereikt (kabel en DSL). Op onderwijsgebied loopt Nederland 
niet voorop. Nederland neemt op de totale score over de drie onderwijsniveaus dan 
ook een bescheiden tiende plaats in. Als gecorrigeerd wordt voor BBP per capita is 
de prestatie van Nederland relatief nog slechter. Het beeld per onderwijsniveau 
verschilt aanzienlijk. De publieke uitgaven per leerling aan onderwijsinstellingen in 
het basis- en voortgezet onderwijs zijn in Nederland relatief laag, maar de publieke 
uitgaven per leerling in het hoger onderwijs zijn juist bovengemiddeld. 
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De ontwikkeling in de tijd laat geen onverdeeld positief beeld zien voor Nederland 
voor wat betreft de ontwikkeling van de fysieke infrastructuur en de kennisinfra
structuur. In beide gevallen is sprake van een (relatieve) achteruitgang. Zo neemt 
Nederland in de periode 2003–2005 wat betreft efficiëntie van de distributie-infra
structuur een tiende positie in (tegenover een vierde positie gemiddeld in de 
periode 1991–1993). Ondanks het imago ‘Nederland Distributieland’ weet Nederland 
zijn aansluiting bij de kopgroep met moeite te behouden. Fileproblemen en proble
men rond de spoorwegen dragen niet bij aan een positieve perceptie van de 
efficiëntie van de distributie-infrastructuur. De publieke uitgaven aan onderzoek en 
ontwikkeling (een onderdeel van de kennisinfrastructuur) als percentage van het 
BBP zijn tussen 1993 en 2002 sterk afgenomen. In 2002 zijn deze bijna gelijk aan het 
gemiddelde van de referentielanden. In geen van de referentielanden is de afname 
over de periode 1995–2002 groter dan in Nederland. Nederland is in die periode 
gezakt van een vierde naar een negende positie. Die verslechterde positie voor 
publieke R&D zal met name op langere termijn een negatieve weerslag hebben op 
de Nederlandse innovatiekracht. Sinds 2002 lijkt aan de dalende trend in de jaren 
tachtig en negentig van de publieke uitgaven aan kennis wel een einde te zijn 
gekomen. 3) De publieke investeringen in onderwijs en onderzoek lopen weer op. 
Tot besluit blijkt dat de trend met betrekking tot de ICT-infrastructuur positiever is. 
Hier valt Nederland eerder op in gunstige zin. Zo is bijvoorbeeld het aantal breed
bandaansluitingen de afgelopen jaren in Nederland sterk toegenomen (gemiddeld 
veel sneller dan in veel referentielanden). 
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Noten in de tekst 
1) Om het formaat van de data uniform te maken, is ervoor gekozen om de data te 

normaliseren. Door de score van Nederland op een bepaalde parameter te 
verminderen met het gemiddelde van alle landen en dit totaal te delen door de 
standaarddeviatie van de scores van alle landen, wordt er een getal gecreëerd dat 
aangeeft hoeveel standaarddeviaties de score van Nederland boven of onder het 
gemiddelde ligt. Als gevolg van de normalisatie is de gemiddelde score van elke 
indicator (per definitie) 0. 

2) Aanvullende leeswijzer bij de spinnenwebdiagrammen: 
–	 Voor sommige variabelen is een hogere score een minder gewenste uitkomst. 

Een voorbeeld is de indicator ‘belemmeringen voor ondernemerschap’ bij het 
thema marktwerking. Daar is het Verenigd Koninkrijk ‘best in class’ hetgeen 
zich uit in een lage waarde van deze indicator. De kleur van het tekstvak van 
de indicator is bepalend voor het oordeel over Nederland. 

–	 Bij sommige indicatoren kan er een verschil van mening bestaan over 
‘gewenst’ of ‘ongewenst’. In die gevallen is gekozen voor de meest gangbare 
opvatting. Een voorbeeld is de indicator ‘inkomenskwintielaandeelratio’ (een 
maat voor de ongelijkheid van inkomensverdeling), waar gekozen is voor een 
gelijkmatige inkomensverdeling als meer wenselijk dan een scheve verdeling. 

3)	 Zie EZ, OCW, Een verkenning naar de kennisinvesteringsquote (KIQ) en de prestaties 
van de kenniseconomie op hoofdlijnen, 8 juli 2005. 
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Inleiding
 

Het doel van deze publicatie 
Het doel van deze publicatie is het geven van een adequate karakterisering van 
het Nederlandse ondernemingsklimaat. Daarbij wordt het accent gelegd op die 
factoren die volgens de economische theorie bijdragen aan economische groei en 
een gezond ondernemingsklimaat en die te beïnvloeden zijn door de overheid. Deze 
factoren zijn cruciaal, niet alleen voor ondernemers maar ook voor beleidsmakers en 
de samenleving in brede zin. Het spreekt voor zich dat een goed ondernemings
klimaat van groot belang is in een tijd waarin ondernemers steeds makkelijker 
internationaal actief kunnen opereren en gevestigde economieën als de Neder
landse bij het aantrekken van investeerders in een steeds directere concurrentie 
komen te staan met opkomende nieuwe economieën. 

Waarom een nieuwe publicatie? 
Er zijn al diverse publicaties die aspecten van het ondernemingsklimaat beschrij
ven. Voorbeelden zijn publicaties van het ’World Economic Forum’ (WEF), het 
’Institute of Management Development’ (IMD) en ’The Economist Intelligence Unit’ 
(EIU). Ook de EU en de OESO brengen regelmatig studies uit waarin indicatoren 
worden gebruikt om landen onderling te vergelijken op bepaalde terreinen. 1) Iedere 
benchmarkstudie heeft zijn eigen focus en zijn eigen sterke en zwakke kanten. In 
een aparte bijlage van deze publicatie worden de belangrijkste benchmarkstudies 
beschreven. 
De publicatie ‘Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers’ probeert aspecten 
van het ondernemingsklimaat in een kader te plaatsen dat met name ook rele
vant is voor beleidsmakers en politici. De gegevens die in deze publicatie 
worden gepresenteerd zullen in toekomstige edities geüpdatet worden om te 
komen tot een continue monitoring van het ondernemingsklimaat in Nederland. 
Zij kunnen tevens bijdragen aan het interpreteren van scores in bestaande bench
markstudies. De gegevensverzameling zal bij een volgende editie ook verder 
worden uitgebreid. Continuïteit, vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid zullen 
daarbij voorop staan. Wat dat laatste betreft zal bij voorkeur gebruik worden 
gemaakt van officiële statistieken die door nationale statistische bureaus zoals het 
CBS worden samengesteld en in internationaal verband op elkaar worden afge
stemd. Pas in tweede instantie zal informatie ontleend worden aan niet-publieke 
bronnen. 

Website 
Tegelijkertijd met het uitbrengen van deze publicatie is een gedeelte van de 
CBS-website (www.cbs.nl/ondernemingsklimaat) ingericht waarop de achter
liggende data nog eens tot in detail kunnen worden bekeken. Hiermee wordt 
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gezorgd voor maximale transparantie als cijfers uit deze publicatie worden gebruikt 
ter onderbouwing van het beleid en het geeft aan derden de mogelijkheid om 
mogelijke verbanden nader te onderzoeken. De database die via de website wordt 
ontsloten zal up-to-date worden gehouden. Op die manier is sprake van een continu 
monitoren. De website is verder verrijkt met tal van links naar websites van organi
saties die beschikken over aanvullende data of naar sites met andere relevante infor
matie. De functionaliteit van de website zal bij aanvang beperkt zijn en in de loop der 
tijd uitgebreider worden. Toegang tot de site kan ook worden verkregen via de 
EZ-website (www.ez.nl). 

Leeswijzer 
Voor het verkrijgen van een globale indruk van de inhoud van de publicatie kan 
worden volstaan met het lezen van de samenvatting. Verder zijn de hoofdstukken 
en paragrafen zelfstandig leesbaar. 
In hoofdstuk 1 wordt het begrip ‘ondernemingsklimaat’ nader omschreven en wordt 
het conceptuele model besproken dat ten grondslag ligt aan deze publicatie. Aan de 
hand van het conceptuele model wordt een samenhangend beeld geschetst van de 
verschillende onderscheiden factoren die een rol spelen bij ondernemingsklimaat 
en economische groei. Verder wordt in hoofdstuk 1 het selectieproces van indica
toren en landen nader beschreven. Iemand die niet geïnteresseerd is in achter
liggende methodologische keuzes kan het hoofdstuk overslaan. 

In hoofdstuk 2 wordt een start gemaakt met het beschrijven van de uitkomsten van 
de indicatoren. Het betreft de indicatoren die te maken hebben met de uiteindelijke 
output van de ‘BV-Nederland’. In het hoofdstuk wordt stilgestaan bij de prestaties 
van de Nederlandse economie. 2) 

De drijvende krachten achter de economische prestaties, ofwel de aanjagers van 
economische groei, komen in de hoofdstukken 3 tot en met 7 aan de orde. De 
factoren die als randvoorwaarden een rol spelen bij het ondernemingsklimaat 
komen in de hoofstukken 8, 9 en 10 aan bod. Per hoofdstuk wordt telkens één factor 
nader bekeken aan de hand van enkele indicatoren. Daarbij worden de gebruikte 
indicatoren beschreven en wordt aandacht besteed aan de onderlinge samenhang 
tussen de indicatoren. In een box worden definities en aanvullende toelichtingen 
gegeven. Elke onderscheiden factor wordt ook beschreven in samenhang met de 
factoren die besproken worden in de andere hoofdstukken. De afzonderlijke hoofd
stukken eindigen met een slotbeschouwing op alle gebruikte indicatoren waarin 
tevens aandacht wordt besteed aan verbeterpunten. Die verbeteringen kunnen 
liggen in aanvullende indicatoren maar ook in een verdere verfijning van indica
toren. De verbeterpunten zullen bij de voorbereiding van volgende edities van de 
publicatie worden meegenomen. 

De publicatie sluit af met een aantal bijlagen waaronder de eerder genoemde over de 
benchmarkstudies. Tevens is er een zogeheten ‘statistische bijlage’ met per hoofdstuk 
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een aantal kerntabellen alsmede een bijlage met een verantwoording over het 
gebruik van bronnen en een technische beschrijving van de gepresenteerde data. 

Noten in de tekst 
1) Zo brengt de Europese Commissie o.a. de 'e-business readiness index' uit waarin 

de prestaties van de EU-25 landen op het terrein van ICT worden beschreven en 
onderling vergeleken. Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/ebi/ebi-2005-11-07.pdf 

2) Indicatoren met betrekking tot de (macro-)economische prestaties worden uitge
breid besproken in andere publicaties zoals 'De Nederlandse economie' van het 
CBS en de 'Macro-economische verkenningen' van het CPB. 
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Deel I
 

Theoretische en 
empirische vertrekpunten 





1. Theoretisch kader 

1.1 Visie op ondernemingsklimaat 

Factoren die bepalend zijn voor het ondernemingsklimaat (‘investment climate’) van 
een land en veelvuldig genoemd worden in de internationale literatuur zijn de 
unieke geografische situatie (klimaat, beschikbaarheid van natuurlijke hulpbron
nen, omvang van de interne markt en afstand tot andere markten), de kwaliteit van 
de infrastructuur, het sociaal-economische beleid en de kwaliteit van de instituties 
(met name op arbeids- en financiële terreinen). 1) De stabiliteit van het overheids
apparaat en maatschappelijke rust spelen ook een belangrijke rol. Van recentere 
datum in de discussies over ondernemingsklimaat is de aandacht voor innovatie, 
voor de menselijke factor en voor (innovatief) ondernemerschap. 

Aandacht vanuit de overheid voor ondernemingsklimaat betekent aandacht voor 
factoren die in brede zin uiteindelijk bepalend zijn voor de wil van ondernemers om 
te investeren. Ondernemers hebben bepaalde verwachtingen bij de stabiliteit of 
verdere ontwikkeling van deze factoren. En voor zover nog niet verankerd in 
redelijk stabiele wetgeving zijn deze ontwikkelingen onderdeel van het politieke 
besluitvormingsproces. 

Aandacht voor het nut van een goed ondernemingsklimaat komt ook voor in 
moderne economische groeitheorieën. 2) Het zorgen voor de goede condities en het 
creëren van kansen voor ondernemingen en individuen voeren daarbij de boven
toon. In de wat oudere economische benaderingen van economische groei wordt de 
overheid vaak gezien als een effectieve alloceerder die zich niet hoeft te bekomme
ren om haar eigen functioneren en de beweegredenen van investeerders. Verder is 
er doorgaans een groot vertrouwen in de marktwerking. Ook is er in het denken 
over groei veel aandacht voor de traditionele factor kapitaal en blijven sociale 
ontwikkelingen en het gedrag van instituties en de overheid vaak onderbelicht. 
De wat oudere groeitheorieën blijven echter ook hun waarde behouden. 3) In de 
empirische literatuur ter verklaring van (productiviteits)groei worden fysiek en 
menselijk kapitaal en R&D/innovatie, ook al lange tijd aangevuld met factoren als 
ICT, ondernemerschap en marktwerking. 4) 

1.2 Een conceptueel model van economische groei 

De publicatie ‘Toets op het concurrentievermogen’ die door het Ministerie van 
Economische Zaken in het verleden viermaal is uitgebracht, kan gezien worden als 
een voorloper van deze publicatie. In ‘de concurrentietoets’ wordt al uitgebreid 
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aandacht besteed aan beleidsterreinen – zoals innovatie, marktordening en onder
nemerschap – waarop moet worden ingezet om een hogere arbeidsproductiviteit 
(en dus duurzame economische groei) te bereiken. Deze publicatie bouwt daarop 
voort en beschrijft het ondernemingsklimaat vanuit een geheel van samenhangende 
factoren, startend bij de randvoorwaarden waaronder bedrijven ondernemen en 
eindigend bij de macro-economische en maatschappelijke resultaten. Figuur 1.2.1 
geeft het conceptuele model weer dat daarbij wordt gehanteerd. 

Nederland is niet het eerste land waar door de overheid een publicatie over het 
nationale ondernemingsklimaat wordt uitgebracht. 5) Denemarken, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk gingen Nederland voor en hanteerden daarbij ook conceptuele 
modellen van economische groei. 6) Het model zoals gepresenteerd in figuur 1.2.1 is 
voor een deel ingegeven door het Ierse model. 7) 

Het model bevat een aantal lagen met factoren die een rol spelen. Een onderliggende 
laag bevat factoren die de randvoorwaarden van de economische groei en de maat
schappelijke context bepalen: de maatschappelijke situatie, de macro-economische 
condities, het functioneren van de overheid en de kwaliteit van de infrastructuur. 

1.2.1 Een conceptueel model van economische groei 

Maatschappelijk resultaat: 
– levenskwaliteit en 
– ecologische 

duurzaamheid 
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Een tweede laag bevat factoren die gelden als aanjagers van economische groei: 
innovatie, ondernemerschap, marktwerking, menselijk kapitaal en arbeidsaanbod 
en kapitaal. 8) Een derde laag besteedt expliciet aandacht aan de factoren die gelden 
als de determinanten van economische groei: arbeidsproductiviteit en arbeidsinzet. 
Een vierde en een vijfde laag ten slotte besteden aandacht aan de zaken die uiteinde
lijk het economisch en maatschappelijk resultaat vormen: het bruto binnenlands 
product (BBP), ecologische duurzaamheid en levenskwaliteit. 

Elke bovenliggende laag wordt in zekere zin beïnvloed door de onderliggende laag. 
Maar ook binnen de verschillende lagen zijn er relaties tussen de onderscheiden 
factoren. Zo beïnvloeden ondernemerschap en marktwerking elkaar wederzijds. 
Als toetredingsbarrières − om bijvoorbeeld een bedrijf te starten of stop te zetten − 

laag zijn, ondervinden bedrijven meer concurrentie van elkaar (er is meer markt
werking) en wordt ondernemerschap in de beroepsbevolking aangewakkerd. 
Naast samenhangen binnen een laag zijn er ook weer invloeden van bovenliggende 
lagen op onderliggende lagen. Als voorbeeld kan hier het feit genoemd worden dat 
innovatie leidt tot een versterking van het menselijk kapitaal en daarmee tot een 
betere kennisinfrastructuur. Innovatie bevordert echter ook weer de groei en daar
mee draagt innovatie indirect via de belastingen weer bij aan de overheidsfinanciën 
die mede bepalend zijn voor de macro-economische condities. 

Hoewel een model uiteraard een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid 
is, is het een zinvol hulpmiddel om de verschillende factoren die een rol spelen bij 
ondernemingsklimaat en economische groei te ordenen. In deze publicatie gaat de 
aandacht voornamelijk uit naar de onderste twee lagen omdat daarin de componen
ten van het ondernemingsklimaat te vinden zijn. 

In figuur 1.2.1 wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft het belang dat aan de 
verschillende factoren kan worden toegekend. Het precieze belang van elke factor 
en de mogelijke causaliteit van de diverse factoren is onderdeel van een debat in de 
economische literatuur. 9) Het Centraal Planbureau is recent gestart met onderzoek 
dat tracht de hoogte van de bijdragen van innovatie (inclusief R&D), onderwijs en 
marktwerking aan de economische groei in zijn modellen te integreren. Het is niet 
uitgesloten dat de uitkomsten van dergelijk onderzoek op termijn zullen leiden tot 
een verfijning van het huidige model. 

Ter afsluiting van deze paragraaf volgt een korte toelichting op de verschillende 
factoren die in het conceptuele model worden onderscheiden. 

Laag 1: Randvoorwaarden en maatschappelijke context 
Deze laag vertegenwoordigt – in brede zin – de sociaal-economische omgeving van 
de onderneming en de ondernemer. De onderscheiden factoren kunnen tot op 
zekere hoogte beïnvloed of bepaald worden door de overheid. 
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Macro-economische condities: Deze condities bepalen het economisch klimaat 
waarin ondernemers moeten opereren. Het betreft onder andere de inflatie en de 
langetermijnrente. 

Functioneren van de overheid: ‘Good governance’ is een actueel onderwerp. Hoe 
betrouwbaar is de overheid, en hoe efficiënt? Relevant hierbij is de door overheden 
veroorzaakte regellast die bedrijven ondervinden en andere vormen van staats
interventie die de bewegingsruimte van ondernemingen beïnvloeden. 

Kwaliteit van de infrastructuur: Infrastructuur dient hier begrepen te worden in de 
brede zin des woords: niet alleen de fysieke infrastructuur (autowegen, spoor
wegen, vaarwegen, luchtvaartwegen en telecom-infrastructuur), maar ook de in-
formatie-infrastructuur (de penetratiegraad van ICT in bedrijven en huishoudens) 
en de door de overheid bekostigde kennisinfrastructuur (R&D-faciliteiten van 
publieke onderzoeksinstituten, universiteiten e.d.). 

Maatschappij: Dit betreft het maatschappelijk-institutionele domein voor zover dat 
ondernemingsactiviteiten kan bevorderen of belemmeren. Hierbij zijn van belang 
cultuur en tradities en ook het civiele, politieke en arbeidsklimaat. 

Laag 2: Aanjagers van economische groei 
Met de studie van factoren uit deze laag worden de schijnwerpers gericht op het 
gedrag van ondernemingen en individuen. De onderscheiden factoren worden 
gezien als aanjagers van economische groei. 

Menselijk kapitaal en arbeidsaanbod: Als het gaat om menselijke kennis en 
vaardigheden wordt ook wel gesproken over menselijk kapitaal. Voor wat betreft 
de kwaliteit van de beroepsbevolking is de scholingsgraad van belang, maar 
ook de mate waarin bestaande kennis wordt onderhouden, aangevuld en ver
nieuwd. 

Innovatie: Door innovatie worden nieuwe processen en producten geïntroduceerd 
die de productiviteit van bedrijven en de welvaart kunnen vergroten. Onderzoek 
(R&D) is een belangrijke drijfveer voor technologische innovaties. Ook niet-techni
sche innovaties (bijvoorbeeld veranderingen in de bedrijfsorganisatie of het aan
boren van nieuwe markten) zijn belangrijk. Het doorvoeren van technische 
innovaties kan bij bedrijven ook geschieden zonder eigen R&D. Het gaat dan om 
bedrijven die kant en klare innovatieve oplossingen aankopen of aan derden 
opdracht geven deze te ontwikkelen. 

Kapitaal: Kapitaal is een belangrijke productiefactor. Toch heeft niet iedere vorm 
van kapitaal een even grote invloed op de economische ontwikkeling. Bijzonder 
belangrijk voor de economische ontwikkeling is de beschikbare hoeveelheid durf-
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kapitaal. Durfkapitaal dient immers voor de financiering van risicovolle projecten, 
die ook relatief vaak innovatief zijn. De beschikbaarheid van kapitaal hangt ook 
samen met de mate waarin buitenlandse bedrijven in Nederland willen investeren 
c.q. de mate waarin Nederlandse bedrijven mogelijkheden zien om in Nederland 
succesvol te investeren dan wel uit te wijken naar het buitenland. 

Ondernemerschap: Creatief ondernemerschap is een motor van vernieuwing als 
het bestaande economische verhoudingen kan doorbreken. Ondernemerschap (of 
het gebrek daaraan) leidt tot het oprichten en verdwijnen van bedrijven. 

Marktwerking (concurrentie): Marktwerking zet bedrijven aan om effectief te 
opereren, om economische waarde te creëren en deze waarde te delen met hun af
nemers. Een goede marktwerking stimuleert innovatie en ondernemerschap. Dat 
betekent dat het (tijdelijk) mogelijk moet zijn om hoge winsten te behalen door het 
lanceren van nieuwe, betere producten of diensten, maar dat posities van onder
nemingen niet langdurig afgeschermd kunnen worden door het belemmeren van de 
introductie van gelijksoortige of nog betere producten of diensten van derden. 
Onder andere accumulatie van regelgeving kan tot ongewenste barrières leiden 
waardoor er sprake is van te weinig concurrentie. 

Laag 3: Determinanten van economische groei 
Het groeivermogen van de economie wordt bepaald door twee structurele factoren, 
namelijk de toename van de arbeidsinzet en de structurele toename van de arbeids
productiviteit. De combinatie van beide bepaalt per definitie de BBP-groei. 

Productiviteit: Productiviteit wordt in deze publicatie primair benaderd als 
arbeidsproductiviteit. Arbeidsproductiviteit is het resultaat van een grotere 
kapitaalsintensiteit, technische en organisatorische vooruitgang en een verbetering 
van het arbeidsaanbod. Het betreft factoren uit laag 2. 

Arbeidsinzet: Een groeiende arbeidsinzet mogelijk gemaakt door de ontwikkeling 
van nieuwe banen heeft een directe relatie met het BBP. Zolang de potentiële 
beroepsbevolking niet voor honderd procent actief is, kan het BBP in potentie nog 
groeien. 

Lagen 4 en 5: Macro-economische en maatschappelijke resultaten 
De beide bovenste lagen uit het model worden in economieën als de Nederlandse 
– waar gestreefd wordt naar duurzame groei − als onderling verbonden gezien. 

BBP: De economische prestaties zoals die uiteindelijk tot uitdrukking worden 
gebracht in het Bruto Binnenlands Product geven de huidige economische stand 
van zaken weer. De omvang van het BBP reflecteert ook dat wat in het verleden tot 
stand is gekomen in de vorm van investeringen, innovaties en leerervaringen. De 
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statistieken die de economie van nu in beeld brengen zijn niet per se indicatief voor 
het concurrentievermogen dat een land in de toekomst zal blijken te hebben. 

Levenskwaliteit: Levenskwaliteit is een subjectief gegeven. Het heeft te maken met 
gevoelens van mensen die ontleend worden aan de situatie waarin zij leven. Voor veel 
mensen geldt dat persoonlijke economische voorspoed de levenskwaliteit verhoogt. 

Ecologische duurzaamheid: Het streven naar een duurzame economische groei 
impliceert dat bij het benutten van de groeipotentie van vandaag de groeipotentie 
van toekomstige generaties niet uit het oog verloren mag worden en er sprake 
moet zijn van een integrale afweging tussen economische, ecologische en sociale 
belangen. 

1.3 Selectie van indicatoren 

Zelfs bij een zekere beperking van de terreinen die direct het ondernemingsklimaat 
lijken te raken kan gemakkelijk een groslijst worden opgesteld die vele honderden 
indicatoren bevat. 10) Om tot een keuze te kunnen komen zijn daarom aanvullende 
statistische criteria toegepast: 
–	 Validiteit: Meet een indicator wat deze moet meten? 
–	 Objectiviteit: Is een indicator gebaseerd op feiten? 
–	 Tijdigheid: Hoe snel is een indicator beschikbaar na afloop van de meetperiode? 
–	 Beschikbaarheid van tijdreeksen: Is een indicator jaarlijks sinds 1990 voorhanden? 

In een eerste selectieronde zijn de indicatoren op de groslijst geconfronteerd met een 
aantal van de bovengenoemde criteria. Dat heeft geleid tot een eerste indikking van 
de indicatorenlijst. In een tweede selectieronde zijn deze indicatoren ondergebracht 
bij de verschillende factoren die in het conceptuele model zijn onderscheiden. In 
een aantal gevallen bleek dat voor een factor meer dan voldoende indicatoren 
beschikbaar waren, terwijl enkele andere factoren zo weinig indicatoren toege
wezen kregen dat hier naar extra indicatoren is gezocht. Daarom is op een enkele 
plaats toch gebruikgemaakt van een samengestelde indicator of van een ‘zachte’ 
indicator van bijvoorbeeld het Institute of Management Development. Bij de uit
eindelijke keuzes zijn ook meer praktische overwegingen om de hoek komen kijken 
zoals: 
–	 de mate waarin voor de indicatoren sectorale en regionale gegevens beschikbaar 

waren; 
–	 de beschikbaarheid van een flink aantal goed gedocumenteerde indicatoren 

voor alle EU-15-landen (NESIS-indicatoren 11)) die met een relatief beperkte 
inspanning geschikt gemaakt konden worden voor deze monitor; en 

–	 de mate waarin de diverse in het conceptuele model onderscheiden factoren van 
economische groei voldoende evenwichtig waren afgedekt. 
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Staat 1.3.1 
Overzicht geselecteerde indicatoren per onderscheiden factor 

Macro-economische condities: 

– Inflatievoet 
– Langetermijnrente 
– Saldo overheidsfinanciën 
– Vennootschapsbelasting 
– Import en export in verhouding tot BBP 

Het functioneren van de overheid: 

– Staatscontrole 
– Aandeel basale overheidsdiensten op internet 
–	 Aantal benodigde dagen voor het opstarten van een 

nieuwe onderneming 
–	 Ervaren regellast bij het opstarten van een nieuwe 

onderneming 
– Effectiviteit van de overheid 

Kwaliteit van de infrastructuur: 

– Efficiëntie van de distributie-infrastructuur 
– Omvang van het luchtvaartnetwerk 
– Gebruikskosten van kantoorruimte 
– Totale bestedingen aan ICT 
– Aantal breedbandaansluitingen 
– Publieke uitgaven aan R&D 
– Publieke uitgaven per leerling, basisonderwijs 
– Publieke uitgaven per leerling, hoger onderwijs 
– Publieke uitgaven per leerling 

Menselijk kapitaal en arbeidsaanbod: 

–	 Hoogopgeleide werkenden in wetenschap en technologie 
(HRST-kern) 

– Geschoolden op tertiair niveau 
– Vreemdelingen in de bevolking 
– Hoogopgeleide vreemdelingen in de bevolking 
– Bevolking in den vreemde 
– Hoogopgeleide bevolking in den vreemde 
– Kennisdynamiek 
–	 Volwassenen die deelnemen aan onderwijs en 

trainingen 
– Arbeidskosten per eenheid product 

Innovatie: 

– R&D-uitgaven van bedrijven 
– Technologisch innovatieve bedrijven in de industrie 
– Technologisch innovatieve bedrijven in de dienstensector 
–	 Technologisch innovatieve bedrijven die hebben samen

gewerkt 
– Aantal aangevraagde Europese octrooien 
–	 Omzet behaald met technologisch nieuwe en verbeterde 

producten in de industrie 
–	 Omzet behaald met technologisch nieuwe en verbeterde 

producten in de dienstensector 
–	 Aantal bedrijven dat vormen van niet-technologische 

innovatie heeft doorgevoerd 

Kapitaal: 

– Kapitaalgoederenvoorraad 
– ICT-kapitaalgoederenvoorraad 
– Investeringsquote 
– Geïnvesteerd durfkapitaal 
– Directe buitenlandse investeringen, instroom 
– Directe buitenlandse investeringen, uitstroom 

Ondernemerschap: 

– Ondernemersquote 
– TEA-index 
– Aantal oprichtingen van bedrijven 
– Aantal opheffingen van bedrijven 
– Bedrijfsdemografische dynamiek 
– Aantal snel groeiende ondernemingen 
– Houding ten opzichte van ondernemerschap 

Marktwerking: 

– Mark-up 
– Belemmeringen voor ondernemerschap 
– Belemmeringen voor handel en investeringen 
– Werknemersbescherming 

Arbeidsproductiviteit: 

– BBP per gewerkt uur 
– BBP per werkzame persoon 

Arbeidsinzet: 

– Aantal uren per werkzame persoon per jaar 
– Participatiegraad 
– Participatiegraad van mannen 
– Participatiegraad van vrouwen 
– Participatiegraad van 15- tot 25-jarigen 
– Participatiegraad van 25- tot 55-jarigen 
– Participatiegraad van 55- tot 65-jarigen 

Macro-economische resultaten: 

– Bruto Binnenlands Product (BBP) per capita 
– BBP-groei 

Levenskwaliteit: 

– Inkomenskwintielaandeelratio 
– Levensverwachting van mannen bij geboorte 
– Levensverwachting van vrouwen bij geboorte 

Ecologische duurzaamheid: 

– Energieverbruik per eenheid BBP 
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Uiteindelijk komen in deze eerste publicatie over het Nederlands ondernemings
klimaat ongeveer 70 kernindicatoren aan de orde. De keuze voor deze indicatoren 
wil niet zeggen dat alle facetten van het ondernemingsklimaat nu volledig worden 
afgedekt en voorzien is dan ook dat in volgende edities van de publicatie het aantal 
indicatoren wordt uitgebreid. De factor maatschappij uit de onderste laag van het 
model bevat zelfs nog geen enkele indicator. Het vertalen van de factor maat
schappij in relevante indicatoren vergt meer studie dan binnen het kader van deze 
eerste editie van de publicatie mogelijk was. Een wens is verder om voor de toe
komst het aantal indicatoren nog uit te breiden op terreinen zoals vrouwelijk onder
nemerschap, R&D in specifieke technologiegebieden, de verspreiding van ICT in 
sectoren en de invloed van vergrijzing op het vestigingsklimaat. 

In staat 1.3.1 is per onderscheiden factor een overzicht gegeven van de geselecteerde 
indicatoren. Voor een nadere verklaring van de betekenis van de indicatoren wordt 
verwezen naar de hoofdstukken 2 t/m 10. 

1.4 Selectie van referentielanden 

Het is evident dat Nederland zich het meest zinvol laat vergelijken met andere 
westerse economieën met een overeenkomstig ontwikkelingsniveau. Mede van
wege de beschikbaarheid van data, is vooral gekeken naar de OESO-landen. Die set 
van landen is ingeperkt door twee aanvullende criteria: 
– geografische nabijheid tot Nederland; 
– de mate van concurrentie op voor Nederland belangrijke exportbestemmingen. 

Het bovenstaande heeft geleid tot de selectie van 15 landen binnen Europa die alle 
behoren tot de EU-25. Deze 15 landen zijn aangevuld met 5 landen buiten Europa: de 
Verenigde Staten, Japan, Canada, Zuid-Korea en Australië. In staat 1.4.1 wordt een 
overzicht met enkele kerngegevens van de geselecteerde landen gegeven. 

Het kan ook interessant zijn andere landen bij de vergelijking te betrekken. Te 
denken valt aan het volgen van ontwikkelingen in de economische prestaties en het 
ondernemingsklimaat in de opkomende markten in Azië (zoals China en India), 
Oost-Europa (bijvoorbeeld Bulgarije, Kroatië, Roemenië en Slovenië) of Latijns-
Amerika (bijvoorbeeld Brazilië). 
Ook benchmarking met een Midden-Europees land als Zwitserland zou interes
sante inzichten kunnen opleveren. Voor variabelen over thema’s die het onder
nemingsklimaat meer direct weergeven, zoals innovatie, ondernemerschap of 
marktwerking, is de beschikbaarheid van gegevens van landen buiten de OESO 
echter problematisch. Niettemin kan voor een volgende editie nader worden 
bestudeerd wat de precieze mogelijkheden zijn voor dataverzameling voor landen 
zoals India, China en Brazilië. 
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Staat 1.4.1 
Referentielanden met enkele kerngegevens, 2004 

ISO- Lid van 1) Opper- Inwoners BBP BBP per 
landcode vlakte inwoner 

1 000 km2 miljoen miljard lopende 1 000 lopende 
US-dollar US-Dollar 

Oostenrijk AT EU-15 84 8,1 290 35,7 
Australië AU OESO 7 687 20,1 631 31,4 
België BE EU-15 31 10,4 350 33,6 
Canada CA OESO 9 976 31,9 980 30,7 
Tsjechië CZ EU-25 79 10,2 107 10,5 
Duitsland DE EU-15 357 82,6 2 714 32,9 
Denemarken DK EU-15 43 5,4 243 45,0 
Spanje ES EU-15 505 41,3 991 24,0 
Finland FI EU-15 338 5,2 187 35,8 
Frankrijk FR EU-15 547 60,0 2 003 33,4 
Verenigd Koninkrijk GB EU-15 245 59,4 2 141 36,0 
Hongarije HU EU-25 93 10,1 100 9,9 
Ierland IE EU-15 70 4,0 184 45,7 
Italië IT EU-15 301 57,6 1 672 29,0 
Japan JP OESO 338 127,8 4 623 36,2 
Zuid-Korea KR OESO 98 48,1 680 14,1 
Nederland NL EU-15 42 16,3 577 35,5 
Polen PL EU-25 313 38,2 242 6,3 
Zweden SE EU-15 450 9,0 346 38,6 
Verenigde Staten US OESO 9 629 293,5 11 668 39,8 

1)	 Alle landen in de lijst zijn lid van de OESO. Dit is alleen weergegeven bij de niet-EU-leden. De landen aangeduid met ‘EU-25’ 
zijn toegetreden tot de Europese Unie na 1 mei 2004. 

Bronnen: CIA World Factbook editie 2005, World Bank. 

Gegevens over macro-economische prestaties (zoals het bruto binnenlands product 
− BBP − per capita) zijn wel (gemakkelijk) beschikbaar voor een grote set van landen. 
Een overzicht met 60 landen is aan te treffen in de ‘statistische bijlage’ achterin deze 
publicatie. 

Noten in de tekst 
1) Zie bijvoorbeeld Stern, N. en H.P. Lankes, 1998, Making the most of markets: The role 

of IFIs, Volume 3 No 2, p. 104, in: European Investment Bank, International 
financial institutions in the 21st century, European Investment Bank, Luxembourg. 
Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.eib.org/Attachments/efs/eibpapers/y98n2v3/y98n2a06.pdf 

2) Zie bijvoorbeeld Stern, N., J. J. Dethier en F. H. Rogers, 2005, Growth and 
empowerment; making development happen, MIT Press, Cambridge. 
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3)	 Voor twee baanbrekende publicaties op het gebied van de neo-klassieke 
groeitheorie, zie Solow, R.M., 1956, A contribution to the theory of economic growth 
in: Quarterly Journal of Economics, Volume 70, p. 65−94 en Mankiw, N.G., D. Romer 
en D. Weil, 1992, A contribution to the empirics of economic growth, in: Quarterly 
Journal of Economics, Volume 107, p. 407−437. 

4) Voor overzichten van de (empirische) literatuur op het gebied van produc
tiviteitsgroei, zie bijvoorbeeld OESO, 2003, The sources of economic growth in 
OECD countries, Paris en Gelauff, G., L. Klomp, S. Raes en T. Roelandt (eds.), 2004, 
Fostering productivity: patterns, determinants and policy implications, Elsevier, 
Contributions to Economic Analysis 263, Amsterdam. 

5) Sommige van de internationale benchmarkstudies, zoals die van het World 
Economic Forum en het Institute of Management Development, gebruiken ook 
conceptuele modellen. De mate waarin die modellen zijn geformaliseerd ver
schilt van studie tot studie. 

6) De Deense studie uit 2004 is getiteld ‘Innovation Monitor An assessment of 
Denmark’s innovation capacity’ en is uitgevoerd door ‘FORA’, een onderzoeks
groep gelieerd aan het Deense Ministerie van Economische Zaken. In Ierland 
brengen ‘Forfás’, het adviesorgaan over beleid op de terreinen van ondernemen, 
handel, wetenschap, technologie en innovatie onder gezag van het Ministerie 
van Ondernemen, Handel en Werkgelegenheid en de ‘National Competitive 
Council’ sinds 1998 het ‘Annual Competitiveness Report’ uit. In het Verenigd 
Koninkrijk ten slotte heeft het Ministerie van Economische Zaken (DTI) in 2003 
voor het eerst de publicatie ‘UK productivity and competitiveness indicators’ uit
gebracht. 

7) Zie Forfás, 2004, National Competitiveness Framework Model, National Competi
tiveness Report 2004, Dublin. Zie http://www.forfas.ie/ncc/ 

8) Vanwege het feit dat op de korte en middellange termijn natuurlijke hulp
bronnen beleidsmatig een gegeven zijn, zijn ze niet als factor opgenomen. 

9) Zie bijvoorbeeld: Bartelsman, E.J. en H.L.F de Groot, 2004, Integrating evidence on 
the determinants of productivity, in: Gelauff, G., L. Klomp, S. Raes en T. Roelandt 
(eds.), Forstering productivity: patterns, determinants and policy implications, 
Elsevier, Contributions to Economic Analysis 263, Amsterdam. 

10)	 Zie voor een uitgebreid overzicht van potentiële indicatoren de haalbaarheids
studie ‘Benchmarking the benchmarks in entrepreneurship, innovation and 
competitiveness’ uitgevoerd door Dialogic in 2005. 

11)	 Het CBS is hoofdauteur van de publicatie ‘The EU-15's New Economy – A Statistical 
Portrait’. Deze publicatie is beschikbaar op de website van de Europese Commis
sie: 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ity_offpub/ks-av-05-001/ 
en/ks-av-05-001-en.pdf. De publicatie is één van de belangrijkste producten uit 
het zogenoemde NESIS-project dat staat voor ‘New Economy Statistical 
Information System’. Het project is gefinancierd door de Europese Commissie en is 
erop gericht gegevens op het gebied van de ‘nieuwe economie’ beter te ontsluiten. 
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2.	 Prestaties Nederlandse economie in 
internationaal perspectief 

2.1	 Samenvatting 

Over een langere periode beschouwd doet de Nederlandse economie het redelijk ten 
opzichte van andere EU- en OESO-landen. In recente jaren is de groei van de 
Nederlandse economie echter achtergebleven bij de gemiddelde prestaties in zowel de EU 
als de OESO. Het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking uitgedrukt in 
koopkrachteenheden is in 2003 met bijna 26 duizend euro hoog in vergelijking tot andere 
Europese landen. Nederland hoort bij de kopgroep wat betreft de arbeidsproductiviteit 
per gewerkt uur. Dat geldt ook met betrekking tot de participatiegraad. Van de beschouw
de landen is Nederland op dit gebied zowel koploper bij de mannen als in de leeftijdsgroep 
15- tot 25-jarigen. 
Een uitbijter naar beneden is het aantal gewerkte uren per werkzame persoon. Met 
ongeveer 1 350 uur is Nederland de hekkensluiter van zowel de EU- als de OESO-landen. 
De groei van het BBP per gewerkt uur is in Nederland gering. De groei in Nederland van
af het midden van de jaren negentig is slechts 1 procent per jaar, hetgeen duidelijk lager is 
dan het gemiddelde in de EU- en de OESO-landen. De reële groei van het BBP neemt 
vooral toe door een groeiende beroepsbevolking. 
Wat betreft de maatschappelijke prestaties geldt dat de levensverwachtingen voor 
mannen en vrouwen bij geboorte een gemiddeld beeld vertonen binnen de groep 
referentielanden. Hetzelfde geldt voor de inkomensverdeling; er zijn landen waar de ver
houdingen schever liggen dan in Nederland en landen waar de inkomensverschillen 
geringer zijn. 

2.2	 Prestatie-indicatoren 

Er zijn vele mogelijkheden om de economische prestaties van een land te meten. 
Waar het gaat om welvaart in enge zin is het bruto binnenlands product (BBP) 
een algemeen geaccepteerde maatstaf. Het BBP meet immers de totale toegevoegde 
waarde van een land. Het BBP wordt echter vaak omgerekend in BBP per hoofd 
van de bevolking (BBP per capita). Ook de BBP-groei wordt gezien als een nuttige 
indicator. 

Een veel gebruikte decompositie van BBP is die in arbeidsproductiviteit en arbeids
inzet. Voor arbeidsproductiviteit worden de indicatoren BBP per gewerkt uur en 
BBP per werkzame persoon geselecteerd. De arbeidsinzet kent als indicatoren de 
participatiegraad (het percentage werkenden onder de beroepsbevolking van 15 tot 
65 jaar) en het aantal uren per werkzame persoon per jaar. 
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In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan het bredere welzijnsbegrip. 
Productiegroei alleen geeft namelijk geen volledig beeld van de ontwikkeling van 
de welvaart. Voor de welvaart zijn bijvoorbeeld ook vrije tijd, milieu, werkgelegen
heid, veiligheid, gezondheid en inkomensverdeling van belang. In deze publicatie 
worden die aspecten samengevat onder de noemers ‘leefbaarheid’ en ‘ecologische 
duurzaamheid’. 
Er zijn vele mogelijkheden om indicatoren te selecteren voor beide factoren. Uit
eindelijk is gekozen voor levensverwachting van mannen bij geboorte, levens
verwachting van vrouwen bij geboorte en de inkomenskwintielaandeelratio (zijnde 
de 20 procent hoogste inkomens gedeeld door de 20 procent laagste inkomens) als 
indicatoren voor leefbaarheid. Als indicator voor ecologische duurzaamheid is het 
energieverbruik per eenheid BBP geselecteerd. Dit leidt tot het volgende overzicht 
van indicatoren: 

1. BBP per capita (paragraaf 2.3) 
2. BBP-groei (paragraaf 2.3) 
3. BBP per gewerkt uur (paragraaf 2.4) 
4. BBP per werkzame persoon (paragraaf 2.4) 
5. participatiegraad (paragraaf 2.5) 
6. participatiegraad van mannen (paragraaf 2.5) 
7. participatiegraad van vrouwen (paragraaf 2.5) 
8. participatiegraad van 15- tot 25-jarigen (paragraaf 2.5) 
9. participatiegraad van 25- tot 55-jarigen (paragraaf 2.5) 

10. participatiegraad van 55- tot 65-jarigen (paragraaf 2.5) 
11. aantal uren per werkzame persoon per jaar (paragraaf 2.5) 
12. levensverwachting van mannen bij geboorte (paragraaf 2.6) 
13. levensverwachting van vrouwen bij geboorte (paragraaf 2.6) 
14. inkomenskwintielaandeelratio (paragraaf 2.6) 
15. energieverbruik per eenheid BBP (paragraaf 2.7) 

Prestaties: belang en gerelateerde zaken 

Purchasing Power Parities (PPP) en Purchasing Power Standards (PPS) 
Het BBP per hoofd van de bevolking uitgedrukt in ‘koopkrachteenheden’ – in het Engels: 
‘Purchasing Power Standards’ (PPS) − wordt gezien als internationaal vergelijkbare wel
vaartsindicator. Bij deze methode wordt de koopkracht tussen landen vergeleken aan de 
hand van prijzen van goederen en diensten en worden de uitkomsten van het BBP daarop 
gecorrigeerd. Het kan daarbij bijvoorbeeld blijken dat bij een lager BBP toch meer goederen 
kunnen worden gekocht. De correctiefactoren die daarbij worden gebruikt, worden aan
geduid als ‘koopkrachtpariteiten’, in het Engels: ‘Purchasing Power Parities’ (PPP). 
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BBP per gewerkt uur is de meest eerlijke indicator van arbeidsproductiviteit 
Het is algemeen geaccepteerd dat de indicator ‘BBP per gewerkt uur’ het zuiverste beeld 
geeft over productiviteit. Verstorende invloeden van verschillen tussen landen in het aantal 
gewerkte uren per jaar of per werkzame persoon spelen dan geen rol. Een beperking bij de 
landenvergelijkingen is wel dat de arbeid in uren niet altijd volledig of op dezelfde wijze 
wordt gemeten. 

Relaties tussen BBP, arbeidsproductiviteit en arbeidsinzet 
Er zijn twee factoren die een positief effect hebben op het BBP: toename van de arbeids
productiviteit en toename van de arbeidsinzet. Toename van de arbeidsproductiviteit kan 
geschieden door te investeren in hulpmiddelen in het arbeidsproces (bijvoorbeeld het 
gebruik van computers). Een toename kan ook bereikt worden door efficiënter te werken 
na organisatorische of procesmatige maatregelen of door het doorvoeren van technische 
innovaties in het productieproces. Een toename van de arbeidsinzet ontstaat als meer 
mensen die tot de beroepsbevolking zouden kunnen behoren maar niet actief zijn op de 
arbeidsmarkt alsnog bereid zijn een betaalde baan te accepteren als die zich aandient. 
Het gaat hierbij om een verhoging van de arbeidsparticipatie. Ook kan de arbeidsinzet 
groeien als werkenden meer uren per jaar gaan werken. Arbeidsparticipatie, arbeidsduur 
en arbeidsproductiviteit hebben daarmee een directe relatie met de welvaartscreatie die tot 
uitdrukking komt in het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. In onder
staand overzicht wordt bovenstaande nog eens in de vorm van een rekenkundige formule 
weergegeven. 

GROEI VAN DE ARBEIDSINZET 

WELVAARTS- ARBEIDSPRO- ARBEIDSDUUR ARBEIDSPARTICIPATIE 
CREATIE DUCTIVITEIT 

BBP BBP gewerkte uren 15–64-jarigen werkende personen 
= x x x 

bevolking gewerkte uren werkende personen bevolking 15–64-jarigen 

Meer definities van productiviteit 
Het begrip ‘productiviteit’ kan op meerdere manieren worden gedefinieerd afhankelijk van 
de relevant geachte productiefactoren en outputmaten. In deze publicatie wordt uit
sluitend naar arbeidsproductiviteit gekeken waarbij arbeid als productiefactor wordt 
genomen en toegevoegde waarde als outputmaat. Een alternatieve benadering is die van 
de ‘multifactorproductiviteit’ (MFP), vaak ook aangeduid in het Engels als ‘Total Factor 
Productivity’ (TFP). Zoals de naam al aangeeft spelen bij die benadering meerdere 
productiefactoren een rol: naast arbeid ook kapitaal en intermediaire inputs (energie, 
materialen en diensten). Bij MFP gaat meer aandacht uit naar de invloed van technologie 
op productiviteit. 1) 

Noot in de tekst 
1) Meer informatie over de verschillende soorten productiviteit en de relaties tussen ICT en 

productiviteit is te vinden in: CBS, 2006, De digitale economie 2005, p. 196–205, CBS, 
Voorburg/Heerlen. Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/c5ff7379-7147-44a3-bb18-90e0357815f8/0/2006p34pub.pdf 
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2.3 Bruto binnenlands product 

BBP per capita is in Nederland hoog 
Staat 2.3.1 laat zien dat de Verenigde Staten met een hoogte van bijna 33 duizend 
euro in 2003 (gemeten in koopkrachteenheden ofwel PPS) absolute koploper zijn 
waar het gaat om BBP per capita. Het verschil tussen de Verenigde Staten en de 
nummer 2, Ierland, is groot: bijna 4,5 duizend euro. Het verschil tussen de nummers 
1 en 2 is net zo groot als dat tussen de nummers 2 en 12 van de lijst (Japan). Neder
land neemt met een BBP per capita van bijna 26 duizend euro een zesde positie in en 
heeft een achterstand van bijna 7 duizend euro op de Verenigde Staten. 
Zoals te zien is in staat 2.3.1 dragen het BBP per gewerkt uur en de participatiegraad 
positief bij aan de Nederlandse positie in internationaal perspectief. Het aantal uren 
per werkzame persoon heeft daarentegen een negatief effect op de Nederlandse 
positie waar het gaat om het BBP per capita. 

Staat 2.3.1 
BBP, arbeidsproductiviteit en arbeidsinzet, 2003 

BBP per BBP per Aantal uren Participatie- Potentiële BBP per 
capita per gewerkt per werkzame graad beroeps werkzame 
jaar 1) uur 1) persoon per (aandeel bevolking persoon 1) 

jaar beroeps (15- tot 65
bevolking) jarigen) 

euro uur % Index 
(EU-25=100) 

Verenigde Staten 32 730 38,3 1 792 71,2 67,0 138,6 
Ierland 28 300 39,0 1 613 65,0 69,2 126,8 
Canada 27 380 31,9 1 718 72,1 69,3 115,8 
Denemarken 26 200 35,5 1 475 75,1 66,5 104,0 
Oostenrijk 26 050 35,7 1 550 68,7 68,5 103,2 
Nederland 25 840 38,6 1 354 72,7 68,0 102,3 
Australië 25 730 29,8 1 814 69,3 68,5 . 
Verenigd Koninkrijk 25 460 31,5 1 673 72,9 66,3 108,7 
België 25 160 42,1 1 542 59,3 65,4 127,6 
Zweden 24 620 33,3 1 564 74,3 63,7 102,7 
Finland 24 290 31,0 1 713 67,4 67,9 108,5 
Japan 24 000 26,9 1 801 68,4 72,4 96,8 
Frankrijk 23 720 40,2 1 431 62,7 65,7 120,8 
EU-15 23 340 . . 64,5 66,9 106,7 
Duitsland 23 100 36,8 1 446 64,6 67,2 101,3 
Italië 22 840 37,3 1 591 56,2 68,5 109,6 
Spanje 20 900 29,1 1 800 60,7 65,7 101,7 
Zuid-Korea 17 140 15,5 2 392 63,0 73,4 . 
Tsjechië 14 690 16,1 1 972 64,9 71,5 61,8 
Hongarije 12 930 . . 57,0 68,0 67,3 
Polen 9 820 14,0 1 956 51,4 69,7 58,0 

1) BBP omgerekend met koopkrachtpariteiten (PPP) in koopkrachteenheden (PPS). 

Bronnen: Eurostat, Europese Commissie en OESO. 
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BBP-groei in Nederland is gemiddeld over periode 1990–2004 
Over de periode 1990–2004 wordt duidelijk dat de BBP-groei per capita zich voor 
Nederland grofweg op dezelfde wijze heeft ontwikkeld als in de Verenigde Staten 
en in de EU-15 (figuur 2.3.1). De reële groei over de hele periode is circa 70 procent. 
Daar de groeitempi ongeveer gelijk zijn, blijven de relatieve verschillen in het 
niveau van het BBP per capita ook constant. Met andere woorden: de Verenigde 
Staten behouden de grote voorsprong (die in absolute termen zelfs groeit) en Neder
land blijft voorlopen ten opzichte van het gemiddelde in de EU-15-landen. 

In figuur 2.3.1 is de reële BBP-groei gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de bevol
king door het BBP te delen door het aantal inwoners. Dat is niet gedaan in figuur 
2.3.2 waardoor landen met een relatief sneller groeiende beroepsbevolking door 
bevolkingsaanwas en/of stijgende arbeidsparticipatie, in figuur 2.3.2 een hogere 
groei laten zien dan in figuur 2.3.1. In Nederland is de jaarlijkse (reële) BBP-groei 2,4 
procent over de periode 1995–2004. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde van de 
EU- en de OESO-landen. De Verenigde Staten steken er met een groeiende bevol
king bovenuit. In figuur 2.3.2 is te zien dat de gemiddelde groei over 1995–2004 in 
Nederland voornamelijk bepaald wordt door het feit dat meer mensen zijn gaan 
werken (+1,6 procent). De arbeidsproductiviteit − gemeten als BBP per gewerkt 
uur – heeft zich ook positief ontwikkeld (+ 0,9 procent). Een daling van het aantal 
gewerkte uren per werkzame persoon verlaagde de groei echter weer met 0,1 pro
cent waardoor de netto-groei uitkwam op de eerder genoemde 2,4 procent. In 

2.3.1 BBP per capita 1) 
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1) Gegevens voor 2005 zijn een schatting. 

Bron: Europese Commissie, AMECO-database. 
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figuur 2.3.2 is verder te zien dat Japan het enige land van de in figuur 2.3.2 
beschouwde landen is waar de ontwikkeling van het BBP negatief beïnvloed werd 
door een daling van het aantal werkzame personen. 

2.3.2 Decompositie van de groei van het BBP, 1995–2004 
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1) Dit is de OESO in de samenstelling van voor 1994. 

Bron: Bewerking op basis van OECD Economic Outlook no. 78 en het Groningen Growth and Development Centre. 

2.4 Arbeidsproductiviteit 

BBP per gewerkt uur is hoog in Nederland 
Nederland behoort met een vierde plaats tot de kopgroep waar het gaat om het BBP 
per gewerkt uur in 2003 (staat 2.3.1). Het komt uit op 38,6 euro per gewerkt uur (in 
PPS), hetgeen een achterstand van 9 procent betekent ten opzichte van koploper 
België. In de jaren negentig is het BBP in Nederland vooral gegroeid vanwege een 
hogere participatie van de (potentiële) beroepsbevolking, met name door de 
gestegen deelname van vrouwen aan het arbeidsproces. Maar die participatie kan 
uiteraard niet tot in lengte van jaren blijven groeien. Wat betreft arbeidsinzet is een 
stijging in het aantal gewerkte uren per werkzame persoon de andere bron voor 
BBP-groei. Door een lage formele arbeidsduur en veel deeltijdwerkers is er in 
Nederland, en breder in de EU, ruimte voor extra inzet. Uiteindelijk is ook de extra 
inzet van arbeid aan een maximum gebonden, zodat arbeidsproductiviteitsgroei op 
lange termijn dé bron is voor BBP-groei. Mede gezien de demografische ontwikke
lingen in Nederland en Europa in de komende jaren − een hoge uitstroom op de 
arbeidsmarkt ten gevolge van de pensionering van de ‘babyboomgeneratie’ en de  
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lagere instroom op de arbeidsmarkt (minder jongeren) − is het duidelijk dat een 
groei in de arbeidsproductiviteit topprioriteit is voor het behouden en verder 
uitbouwen van het welvaartsniveau. 

Arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland blijft achter sinds jaren negentig 
Nederland behoort vanaf het begin van de jaren negentig tot de kopgroep van 
landen met een hoge arbeidsproductiviteit uitgedrukt in BBP per gewerkt uur 
(figuur 2.4.1). De posities van de landen hebben zich in de periode 1993–2003 
nauwelijks gewijzigd. Ierland is een uitzondering met een positieve ontwikkeling 
en Nederland laat de sterkste verslechtering zien. Dat beeld komt ook terug in 
figuur 2.4.2. Daar blijkt dat Nederland vooral in de recente periodes 1995–2000 en 
2000–2004 matig presteerde waar het de productiviteitsgroei betreft. De Verenigde 
Staten en Frankrijk wisten bijvoorbeeld ondanks een al hoog arbeidsproductiviteits
niveau toch nog een stevige groei te realiseren. Voor de Verenigde Staten ligt een 
deel van de verklaring van die groei in de ICT: zowel in de productie in de ICT-
sector als in de ICT-toepassing in de breedte van het bedrijfsleven, inclusief de 
dienstverlening. Figuur 2.4.2 laat voorts zien dat over de periode 1970–2004 de 
Nederlandse productiviteitsgroei met 2,1 procent per jaar rond het gemiddelde van 
de EU-15- en OESO-landen ligt. De toekomst zal moeten uitwijzen of de producti
viteitsgroei in Nederland weer aantrekt. Een belangrijk rol is daarbij weggelegd 
voor de aanjagers van productiviteitsgroei: innovatie, concurrentie, menselijk en 
fysiek kapitaal en ondernemerschap. 

2.4.1 Arbeidsproductiviteit: BBP per gewerkt uur 1) 
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1) Gegevens voor 2003, en voor Frankrijk en Japan ook 2002, zijn voorlopige cijfers. 

Bron: Eurostat, Structural Indicators. 
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2.4.2 Arbeidsproductiviteitsgroei: BBP per gewerkt uur 1) 
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1) De cijfers van Duitsland en de EU-15- en OESO-gemiddeldes zijn gebaseerd op de groei in West-Duitsland in de periode 
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1970–1990 en de groei in herenigd Duitsland in de periode 1990–2004. 
2) Dit is de OESO in de samenstelling van voor 1994. 

Bron: Bewerking op basis van OECD Economic Outlook no. 78 en het ‘Groningen Growth and Development Centre’. 

2.5 Arbeidsinzet 

Arbeidsparticipatie is hoog in Nederland en gegroeid 
De participatiegraad − het percentage van de bevolking van 15 tot 65 jaar dat daad
werkelijk aan het arbeidsproces deelneemt − is in Nederland met een waarde van 
72,7 procent in 2003 hoog (staat 2.3.1). De achterstand op de koploper, Denemarken, 
is gering: 2,4 procentpunt. In de periode 1990–2003 is de participatiegraad in Neder
land spectaculair gestegen. De stijging over de hele periode is bijna 1 procentpunt 
per jaar, een score die geen enkel ander benchmarkland haalt (figuur 2.5.1). In 
figuur 2.5.1 is Nederland dan ook opgeschoven van middenmoter tot mede
koploper. Een belangrijke oorzaak van de verbeterde Nederlandse positie is de 
toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen in de jaren negentig. Twee factoren 
die de Nederlandse participatiegraad drukken zijn het geringe aantal 55-plussers 
dat nog aan het arbeidsproces deelneemt en het relatief grote aantal arbeids
ongeschikten. 

Nergens werken relatief zoveel mannen en jongeren als in Nederland 
In 2003 is in geen van de beschouwde landen het percentage werkenden onder de 
mannelijke potentiële beroepsbevolking zo groot als in Nederland (figuur 2.5.2). 
Ook met een percentage van 64,9 procent werkende vrouwen scoort Nederland 
bovengemiddeld. In 1990 lag het percentage werkende vrouwen in Nederland op 
47,5 procent. Opvallend is ook dat bijna 2 op de 3 jongeren in de leeftijd tot 25 jaar een 
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baan heeft. In geen van de referentielanden is dit percentage zo hoog (figuur 2.5.3). 
Wat betreft het percentage werkenden in de leeftijd 55 tot 65 jaar neemt Nederland 
een middenpositie in. 

2.5.1 Arbeidsparticipatie potentiële beroepsbevolking 
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Bron: OECD, Factbook 2005. 

2.5.2 Arbeidsparticipatie potentiële beroepsbevolking naar geslacht, 2003 
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2.5.3 Arbeidsparticipatie potentiële beroepsbevolking naar leeftijd, 2003 
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Bron: OECD, Factbook 2005. 

Nederland is hekkensluiter in aantal arbeidsuren per werkende 
Het aantal uren per werkzame persoon is in Nederland met 1 354 uur in 2003 
lager dan in ieder ander OESO-land (staat 2.3.1). Het forse aandeel van werkenden 
in deeltijd en de lage formele arbeidstijd zijn hier debet aan. Wel moet worden 
opgemerkt dat de meting van het aantal uren per werkzame persoon vaak niet 
helemaal volledig is. Onbetaalde uren worden veelal niet (volledig) meegeteld en in 
veel landen (waaronder Nederland) zijn alleen officiële statistieken beschikbaar 
voor het aantal gewerkte uren door werknemers (in plaats van het totaal aantal 
werkzame personen waartoe ook zelfstandigen behoren). Medio 2003 werkten in 
Nederland ruim 163 duizend werknemers ook nog als zelfstandige. Daarbij 
komt dat verwacht mag worden dat de ruim 547 duizend mensen die medio 2003 
uitsluitend als zelfstandige werkzaam waren naar alle waarschijnlijkheid een 
qua uren bovengemiddelde werkweek hebben. Dit betekent dat door alleen 
rekening te houden met de cijfers van werknemers het gemiddelde aantal arbeids
uren per werkende in Nederland − en in een aantal andere landen − wordt onder
schat. 

Wanneer wordt gekeken naar de ontwikkeling van het aantal arbeidsuren in de 
periode 1990–2004 vallen twee dingen op (figuur 2.5.4). In de eerste plaats is de 
variatie door de jaren heen per land gering, waarbij er sprake is van een licht dalende 
trend in het aantal uren per werkzame persoon. Ten tweede blijkt dat de EU-landen 
op het continent de staartgroep vormen, waarbij Nederland over de hele periode de 
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hekkensluiter is. De achterstand van Nederland op de Verenigde Staten is hoog en 
in de periode 1990–2004 zelfs opgelopen van 405 uur in 1990 tot 468 uur in 2004. 
Figuur 2.5.4 kan ook worden opgesteld voor een nog langere periode van 1970 tot 
2004. Dat verandert het beeld niet wezenlijk. De dalende tendens in het aantal 
gewerkte uren voor alle landen wordt dan duidelijker. Gemiddeld voor alle 
OESO-landen is de daling in het aantal arbeidsuren ongeveer 200 ofwel 10 procent. 
De variatie over de tijd binnen een land is wat groter, maar de relatieve posities van 
de landen wijzigen nog steeds nauwelijks. 

2.6 Levenskwaliteit 

Levenskwaliteit 
Er wordt veel (in)direct onderzoek gedaan naar levenskwaliteit. De centrale vraag 
is: ‘Wat maakt mensen gelukkig?’ Factoren die een rol lijken te spelen zijn: persoonlijk
heid, leeftijd, geslacht, werk, inkomen, (on)gelijkheid, gezondheid, onderwijs, vrije 
tijd, relaties, democratische rechten en het functioneren van de overheid. 
Economische factoren zijn belangrijk maar niet van doorslaggevende betekenis. 1) Er 
is veel informatie over zaken betreffende levenskwaliteit voorhanden en een 
uitgebreid aanbod aan indicatoren dient zich aan. Hieronder is de keuze gevallen op 
enkele objectieve indicatoren op het terrein van de inkomensverdeling en de levens
verwachting bij geboorte. 2) 
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Staat 2.6.1 
Indicatoren voor levenskwaliteit en ecologische duurzaamheid, 2003 

BBP per capita Inkomens- Levens- Levens- Energie
kwintiel- verwachting verwachting intensiteit 
aandeel- bij geboorte, bij geboorte, van de 
ratio 1) vrouwen 2) mannen 2) economie 

euro ratio jaren kilogram olie
equivalent per 
1 000 euro BBP 

Verenigde Staten 32 730 14,8 79,9 74,5 314 
Ierland 28 300 5,1 80,7 74,9 162 
Canada 27 380 . 82,1 77,2 . 
Denemarken 26 200 3,6 79,5 74,9 128 
Oostenrijk 26 050 4,0 81,8 76,0 151 
Nederland 25 840 4,0 80,8 76,2 209 
Australië 25 730 . 82,8 77,8 . 
Verenigd Koninkrijk 25 460 5,3 80,7 76,2 213 
België 25 160 4,0 81,3 75,4 224 
Zweden 24 620 3,3 82,4 77,9 219 
Finland 24 290 3,6 81,8 75,1 281 
Japan 24 000 . 85,3 78,4 119 
Frankrijk 23 720 3,8 82,9 75,8 188 
EU-15 23 340 4,6 81,6 75,8 191 
Duitsland 23 100 4,3 81,3 75,5 160 
Italië 22 840 5,6 82,9 76,9 193 
EU-25 21 380 4,6 . . 209 
Spanje 20 900 5,1 83,7 77,2 227 
Zuid-Korea 17 140 . 80,4 73,4 . 
Tsjechië 14 690 3,4 78,5 72,0 890 
Hongarije 12 930 3,3 76,7 68,4 582 
Polen 9 820 5,0 78,9 70,5 663 

1) Cijfers voor Italië en Zweden hebben betrekking op 2004 i.p.v. 2003.
 
2) Cijfers voor Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben betrekking op 2002 i.p.v. 2003.
 

Bronnen: Europese Commissie, AMECO-database; Eurostat, Structural Indicators; US Census Bureau, 2005, OECD, Factbook 
2005; Eurostat, Structural Indicators on Health. 

Qua inkomensverdeling vertoont Nederland een gemiddeld beeld 
De inkomenskwintielaandeelratio (‘Income Quintile Share Ratio’) is een uitdrukking 
voor de mate waarin inkomens ongelijk zijn verdeeld. De indicator wordt berekend 
door het totaal van de 20 procent hoogste inkomens in een land te delen door het 
totaal van de 20 procent laagste inkomens. Daarbij wordt alleen rekening gehouden 
met het inkomen waarover daadwerkelijk beschikt kan worden na aftrek van belas
tingen. 3) In staat 2.6.1 wordt per referentieland de inkomenskwintielaandeelratio 
getoond. Er geldt: hoe groter de inkomensongelijkheid, hoe groter de berekende 
ratio. De staat laat zien dat in 2003 de inkomensverdeling in Nederland gelijker was 
dan die in landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, 
Italië en Polen. Daar staat tegenover dat in landen als Finland, Zweden, Tsjechië en 
Hongarije de inkomensverdeling gelijker is dan die in Nederland. 
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Stijging levensverwachting bij geboorte in Nederland 
De levensverwachting wordt gedefinieerd als het gemiddelde aantal levensjaren 
dat iemand rest vanaf een bepaalde leeftijd. In deze publicatie wordt de levens
verwachting vanaf de geboorte gehanteerd. 
De toename van de levensverwachting in de OESO-landen waarvan in recente 
decennia sprake is, kan worden toegeschreven aan factoren als verbetering van de 
levensomstandigheden (zoals watervoorziening en riolering), preventieve gezond
heidszorg en verbeteringen in de medische voorzieningen. Deze verbeteringen zijn 
overigens gepaard gegaan met sterk stijgende kosten in de gezondheidszorg. 
In staat 2.6.1 is te zien dat in 2003 de levensverwachting in Nederland dichtbij het 
EU-15-gemiddelde lag: voor mannen was deze 76 jaar en voor vrouwen 81 jaar. 4) De 
levensverwachting bij geboorte voor Nederland lag in 2003 zeven procent hoger 
dan in 1960. Voor de OESO als geheel was het verschil over deze periode nog groter, 
namelijk 12 procent. Het OESO-gemiddelde steeg om de tien jaar met twee jaar. 

In alle geselecteerde landen steeg de levensverwachting. Deze trend zal zich waar
schijnlijk voortzetten, al kan een stijgend aandeel allochtonen in de bevolking van 
sommige landen wellicht het beeld iets gaan veranderen. Zo hebben bijvoorbeeld in 
Nederland allochtonen gemiddeld een lagere levensverwachting dan autochtonen. 

2.7 Ecologische duurzaamheid 

Ecologische duurzaamheid 
Hierbij gaat het om de wens de aarde als bestaansbron voor toekomstige generaties 
in stand te houden. Ecologische duurzaamheid is gebaseerd op het besef dat een 
ongebreidelde economische ontwikkeling op ecologische en sociale grenzen stuit. 

Energie-intensiteit 
Als indicator is gekozen voor ‘bruto binnenlands energieverbruik, gerelateerd aan het 
BBP in constante prijzen’. De indicator wordt ook wel aangeduid als ‘energie
intensiteit’: het energieverbruik per eenheid BBP. Veel milieueffecten houden ver
band met het energiegebruik, zoals de uitputting van schaarse energiedragers, 
luchtverontreiniging (zoals NO2 en fijnstof), en de uitstoot van CO2 en andere broei
kasgassen. 
Staat 2.6.1 laat zien dat Nederland wat betreft energieverbruik op het gemiddelde 
van de EU-25 zit. De drie opgenomen Oost-Europese landen, Tsjechië, Polen en 
Hongarije, hebben een duidelijk hogere energie-intensiteit dan de overige opge
nomen landen. Dit houdt verband met de verouderde productietechnieken waar
van sprake is in deze landen. Toch verbruikten de genoemde landen in 2003 al 
minder energie per eenheid product dan in 1995. Voor het overige blijkt dat in de 
beschouwde periode de energie-intensiteit over de gehele linie is gedaald, zij het 
veelal in geringe mate. 
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2.8 Slotbeschouwing 

Conclusies per indicator 
De belangrijkste conclusies uit de gepresenteerde indicatoren voor de prestaties van 
de Nederlandse economie zijn als volgt: 

1.	 Het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking − BBP per capita − is 
in 2003 in Nederland hoger dan het gemiddelde van de EU-15. De waarde voor 
deze indicator is voor de mondiale koploper, de Verenigde Staten, echter ruim 
een kwart hoger dan voor Nederland. 

2. In Nederland is de jaarlijkse (reële)	 BBP-groei 2,4 procent over de periode 
1995–2004. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde van de EU- en de OESO-
landen. De Verenigde Staten sterken er met een groeiende bevolking bovenuit. 
De Nederlandse BBP-groei is vooral het gevolg van een stijging van het aantal 
werkzame personen. 

3. Het beeld voor Nederland is zonder meer positief indien wordt gekeken naar het 
BBP per gewerkt uur. Voor deze indicator behoort Nederland tot de kopgroep. 
Opvallend is de geringe groei in BBP per gewerkt uur vanaf de tweede helft van 
de jaren negentig. Het argument dat het voor koplopers zoals Nederland lastiger 
is om groei te realiseren lijkt niet te gelden voor andere landen uit de kopgroep 
zoals de Verenigde Staten en Frankrijk die in de periode 1995–2004 een duidelijk 
hogere groei hebben gerealiseerd dan Nederland. 

4.	 Wat betreft het BBP per werkzame persoon valt op dat Nederland maar iets boven 
het gemiddelde van de EU-25-landen komt. Dit wordt vooral veroorzaakt door het 
geringe aantal uren dat gemiddeld per werkzame persoon wordt gewerkt. 

5. De participatiegraad is in 2003 in Nederland met een waarde van 72,7 procent 
hoog. De achterstand op de koploper, Denemarken, is bovendien bescheiden: 
2,4 procentpunt. De goede Nederlandse positie is mede het gevolg van de 
sterk toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen in de jaren negentig. De 
participatiegraad van vrouwen steeg toen van circa 50 naar bijna 60 procent. De 
participatiegraad van mannen is in Nederland in 2003 het hoogste van alle 
beschouwde landen en de participatiegraad van vrouwen is ook boven
gemiddeld. Opmerkelijk is ook dat de participatiegraad van 15- tot 25-jarigen 
nergens zo hoog was in 2003 als in Nederland. De participatiegraad van 25- tot 
55-jarigen is ook relatief hoog en de participatiegraad van 55- tot 65-jarigen 
gemiddeld. 

6.	 Het aantal uren per werkzame persoon per jaar is de indicator waarop Neder
land de allerlaatste plaats in OESO-verband inneemt. Een werkzame Nederlan-
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der besteedt (gemeten naar de formele arbeidstijd) gemiddeld per jaar 1 354 uur 
aan werk. Die achterstand van Nederland op de benchmarklanden is bovendien 
over een langere periode (vanaf 1970) toegenomen. 

7. Wat betreft levensverwachting bij de geboorte voor mannen en vrouwen scoort 
Nederland ongeveer gelijk aan het EU-15 gemiddelde. 

8. Bestudering	 van de inkomenskwintielaandeelratio levert Nederland een 
middenpositie op vergelijkbaar met die van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Spanje, Italië en Polen. In landen als Finland, Zweden, Tsjechië en Hongarije is de 
inkomensverdeling gelijker dan die in Nederland. 

9. Wat betreft de energie-intensiteit van de economie scoort Nederland gemid
deld. Vrijwel alle beschouwde landen vertonen een afnemende energie-inten
siteit. 

Algemene conclusies over de indicatoren 
Over het algemeen zijn de indicatoren doeltreffend genoeg om de prestaties van de 
Nederlandse economie in beeld te kunnen brengen. Het is wel interessant om in toe
komstige edities van deze publicatie meer aandacht te besteden aan de vraag hoe 
arbeidsproductiviteit, arbeidsinzet en macro-economische prestaties nu precies 
beïnvloed worden door de aanjagers van economische groei en de macro-economi
sche randvoorwaarden. Ook kan overwogen worden om een volgende keer nader te 
bekijken wat de effecten zijn van de getalsverhouding tussen werknemers en zelf
standigen op de cijfers over het gemiddeld aantal door werkenden gewerkte uren en 
of de hekkensluiterpositie van Nederland dan nog overeind blijft. 
De gekozen indicatoren voor levenskwaliteit kunnen ter afwisseling in een volgen
de editie van ‘Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers’ ook vervangen worden 
door andere omdat hier talrijke keuzes gemaakt kunnen worden. Om de ecologische 
duurzaamheid van de economische ontwikkeling nog evenwichtiger te kunnen 
beoordelen, lijken aanvullende indicatoren hieromtrent gewenst. 
Het beeld dat over de prestaties van Nederland naar boven komt in dit hoofdstuk 
sluit wellicht niet altijd aan bij het gevoel dat veel mensen hebben over hun eigen 
economische situatie. Om hieraan tegemoet te komen kan overwogen worden om 
meer subjectieve indicatoren toe te voegen zoals die voor Nederland bijvoorbeeld 
zijn te vinden in het onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd naar het consu
mentenvertrouwen. 

Noten in de tekst 
1) Zie bijvoorbeeld: Donovan, N. en D. Halpern, 2002, Life satisfaction: the state of 

knowledge and implications for government, Prime Minister’s Strategy Unit. Dit 
rapport is beschikbaar via internet: 
http://www.strategy.gov.uk/downloads/seminars/ls/paper.pdf 
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2)	 Een meer subjectieve indicator had bijvoorbeeld kunnen zijn het algemene 
gevoel dat mensen hebben bij het leven dat zij leiden. Uit onderzoek blijkt dat dat 
de afgelopen dertig jaar (tussen 1973 en 2004) in Nederland nauwelijks is 
veranderd. Nederlanders waarderen hun leven op een schaal van 0 tot 10 met 
een 7,5. Een stabiel geluksgevoel vertonen ook de inwoners van het Verenigd 
Koninkrijk (7,0) en Japan (5,8). Van een significante verbetering is sprake in Italië 
(6,0), Denemarken (8,0), Frankrijk (6,1) en de Verenigde Staten (7,2). Een signifi
cante vermindering van het algemene welzijnsgevoel heeft zich de afgelopen 
veertig jaar voorgedaan in België (6,5). Deze cijfers zijn hier slechts ter illustratie 
opgenomen en niet uitgewerkt als indicator. Voor meer informatie hierover zie: 
Veenhoven, R., Trend Average Happiness in Nations 1946–2004: How much people like 
the life they live, in: World Database of Happiness, Trend Report 2005-1d. Deze 
informatie is beschikbaar via internet: 
http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl 

3)	 Een betere maat zou zijn om rekening te houden met alle kwintielen in de 
inkomensverdeling. Deze gegevens zijn echter maar beperkt beschikbaar. 

4)	 Vanaf 1960 is het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen vele 
jaren lang groter geworden. Echter, in recente jaren wordt het verschil kleiner, 
hetgeen voor een deel verklaard kan worden uit het feit dat vrouwen riskant 
gedrag van mannen overnemen zoals roken. 

Centraal Bureau voor de Statistiek 62 

http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl


Deel II
 

Aanjagers van 
economische groei 





3. Menselijk kapitaal en arbeidsaanbod 

3.1 Samenvatting 

Het menselijk kapitaal in Nederland is in het algemeen van een hoog niveau. Het kan zich 
meten met dat van veel landen met een vergelijkbare economische ontwikkeling. Het percen
tage hoogopgeleide werkenden in wetenschap en technologie van de totale werkzame bevol
king (HRST-kern) levert Nederland een plaats op in de Europese kopgroep. Die bestaat 
verder uit de Scandinavische landen en België. Tussen 2000 en 2004 is de HRST-kern in 
Nederland duidelijk toegenomen, meer dan in de meeste EU-15 landen. 
In het begin van de jaren negentig nam Nederland een bovengemiddelde positie in wat betreft 
het genoten onderwijs op tertiair niveau, maar omdat sindsdien de groei van het aandeel 
afgestudeerden in de bevolking in de leeftijd van 25 tot 65 jaar ten opzichte van andere landen 
laag is geweest, is Nederland nogal gedaald in de rangorde. Wel kan Nederland zich nog 
steeds meten met een aantal belangrijke benchmarklanden. 
Het aandeel vreemdelingen in de bevolking (elders geborenen) ligt in Nederland op 
ongeveer 10 procent. Nederland neemt daarmee een middenpositie in. Koplopers zijn de 
emigratielanden Australië en Canada. Het percentage in de Verenigde Staten ligt op 
bijna 15 procent en is binnen de groep benchmarklanden vergelijkbaar met dat van 
Zweden, België en Oostenrijk. 
Ook wat betreft het aantal hoogopgeleide vreemdelingen ten opzichte van het totaal aantal 
vreemdelingen neemt Nederland een middenpositie in. Australië en Canada gaan voorop. 
In Europa zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en België de landen met de 
hoogste scores. 
Binnen de groep benchmarklanden ligt het aandeel van de bevolking in den vreemde (mensen 
die hun geboorteland hebben verlaten) in het Verenigd Koninkrijk en Finland aanzienlijk 
hoger dan in de andere landen. Nederland zit in de tweede groep, samen met Oostenrijk, 
Duitsland en Italië. 
Wat betreft het aandeel volwassenen die deelnemen aan onderwijs en trainingen (levenlang 
leren) scoort Nederland ruim boven het EU-15 gemiddelde. Van de benchmarklanden gaan 
de drie Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk aan kop. Hun leidende positie is in 
recente jaren versterkt. Na deze vier landen, volgt Nederland. 
De arbeidskosten zijn in Nederland in het afgelopen decennium sterker gestegen dan in een 
aantal andere referentielanden. Deze stijging heeft de concurrentiepositie van Nederland 
verslechterd. 

3.2 Indicatoren voor menselijk kapitaal en arbeidsaanbod 

Menselijk kapitaal gebaseerd op scholing en ervaring is een belangrijke factor in de 
moderne economie waarin ook andere immateriële activa steeds meer een hoofdrol 
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spelen. Ondernemerschap doet daar in toenemende mate een beroep op. De vraag 
naar ongeschoolde arbeid wordt daarentegen steeds minder, maar zal naar ver
wachting blijven bestaan in diverse soorten beroepen. De beschikbaarheid van 
hoogopgeleid personeel is van steeds groter belang voor de economische groei. Het 
aanbod van hoogopgeleide arbeid is niet alleen afhankelijk van het vermogen van 
het onderwijssysteem om bepaalde opleidingen te verzorgen, maar ook van 
immigratie en emigratie. Arbeidsmarktperspectieven spelen een belangrijke rol bij 
de mogelijkheden om het afstuderen in het tertiair onderwijs te bevorderen. Omge
keerd is het aantrekken van buitenlandse investeringen en het behouden van bedrij
ven binnen de eigen grenzen mede afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikt 
personeel. Voor ondernemers is niet alleen de beschikbaarheid van arbeid belang
rijk maar spelen ook de kosten van arbeid een rol. Daarbij is het ook zinvol te letten 
op de arbeidsproductiviteit die de effecten van hogere arbeidskosten geheel of 
gedeeltelijk kan compenseren. 

De geëffectueerde vraag naar hoogopgeleiden blijkt uit het aantal banen waarvoor 
een hoge opleiding nodig is. Wat betreft het aanbod van hoogopgeleiden kan dus een 
onderscheid worden gemaakt tussen ‘eigen kweek’ en aanbod verkregen door immi
gratie. In een aantal beroepen is er sprake van grote internationale mobiliteit waar
door het nationale aanbod minder van betekenis is. Dat geldt onder meer voor 
onderzoekers in de bètawetenschappen. 1) De omvang van immigratie en emigratie 
van hoogopgeleiden kan ook worden gezien als een indicatie van de dynamiek die er 
bestaat op het gebied van kennisuitwisseling. Daarbij is de gedachte dat de migratie 
door kenniswerkers bijdraagt aan de opbouw van internationale kennisnetwerken. 

Geselecteerd zijn de volgende indicatoren die de belangrijke betekenis van onder
wijs en scholing bij de uiteindelijke vraag naar arbeid en het arbeidsaanbod weer
spiegelen: 

1.	 hoogopgeleide werkenden in wetenschap en technologie 
(HRST-kern) (paragraaf 3.3) 

2.	 geschoolden op tertiair niveau (paragraaf 3.4) 
3.	 vreemdelingen in de bevolking (paragraaf 3.5) 
4.	 hoogopgeleide vreemdelingen in de bevolking (paragraaf 3.5) 
5.	 de bevolking in den vreemde (paragraaf 3.5) 
6.	 hoogopgeleide bevolking in den vreemde (paragraaf 3.5) 
7.	 kennisdynamiek (paragraaf 3.5) 
8.	 volwassenen die deelnemen aan onderwijs en trainingen (paragraaf 3.6) 
9.	 arbeidskosten per eenheid product (paragraaf 3.7) 

De geselecteerde indicatoren geven een goed beeld van de arbeidsmarkt als deter
minant van economische groei op de lange termijn. De eerste indicator geeft een 
indruk van de werkgelegenheid voor hoger opgeleiden in beroepen die van groot 
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belang zijn voor economische groei. De laatste indicator (arbeidskosten) is het resul
taat van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en op korte termijn een belangrijke 
concurrentiefactor. De overige indicatoren tonen de kwalitatieve ontwikkeling van 
het arbeidsaanbod, waaronder de internationale mobiliteit. 

Menselijk kapitaal en arbeidsaanbod: belang en gerelateerde zaken 

Scholing en training zijn een belangrijke bron van productiviteit 
Aan de term ‘menselijk kapitaal’ ligt de gedachte ten grondslag dat investeringen in scholing 
en training (kennis en vaardigheden) beschouwd kunnen worden als activa waarmee een 
inkomen kan worden verdiend. Inmiddels is ‘menselijk kapitaal’ uitgegroeid tot een breed 
begrip dat alle theoretische en praktische kennis, ontwikkelde vaardigheden en 
kundigheden van een individu omvat die hem of haar potentieel productief maken en 
daardoor van waarde zijn op de arbeidsmarkt. Het blijkt dat ongeschoolde arbeid steeds 
minder nodig is, waardoor de werkloosheid onder laaggeschoolden veelal hoog is. 

Voortdurend leren is nodig om menselijk kapitaal op peil te houden 
Voor ‘menselijk kapitaal’ geldt dat ook deze vorm van kapitaal aan veroudering onderhevig 
is. Tegenwoordig kunnen mensen veel minder dan vijftig jaar geleden terugvallen op de 
kennis die zij opdeden in het formele onderwijs uit hun jeugd. Kennis moet voortdurend 
worden vernieuwd en aangevuld. Dit betekent dat ook voortdurend in menselijk kapitaal 
dient te worden geïnvesteerd. Het gaat hierbij om levenlang leren (‘lifelong learning’) van 
mensen, in ieder geval gedurende de jaren dat zij deel uitmaken van de beroepsbevolking. 

Hoogwaardige arbeid is van belang vanwege de internationale concurrentie 
In het kader van toenemende globalisering is ‘menselijk kapitaal’ van belang vanuit de 
gedachte dat concurrentie met lagelonenlanden het nodig maakt geavanceerde technologie 
en hoogwaardige arbeid in te zetten. Maar op het individu gebaseerd ‘menselijk kapitaal’ 
alleen is niet genoeg. Het moet ook worden ingebed in efficiënte sociale en organisatorische 
structuren die behoefte hebben aan een diversiteit aan capaciteiten op verschillende 
niveaus en zelf ook weer als een vorm van ‘kapitaal’ kunnen worden gezien. 

Menselijk kapitaal kent talrijke relaties met andere thema’s 
Het aanbod van menselijk kapitaal is voor ondernemers van groot belang. Voor het ini
tiëren van innovaties is hoogwaardig menselijk kapitaal nodig. Zeker voor het MKB is het 
van belang dat het aanbod van menselijk kapitaal nationaal aanwezig is, omdat ze meestal 
niet opereren op de internationale arbeidsmarkt. Daarmee is de relatie tussen menselijk 
kapitaal en de thema’s ondernemerschap en innovatie gelegd. Het aanbod van hoogwaar
dige arbeid dient een bepaalde omvang te hebben om moderne industriële structuren te 
continueren, om te vormen en uit te breiden. Dit vereist een kwalitatief goed onderwijs
systeem dat grote aantallen mensen kan (her)opleiden. De overheid speelt een belangrijke 
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rol bij het instandhouden van een dergelijk onderwijssysteem. Daarmee bestaat dus een 
directe relatie met het thema ‘functioneren van de overheid’. Marktwerking heeft onder meer 
te maken met een goede beloningsstructuur waardoor beschikbaar menselijk kapitaal 
optimaal wordt gealloceerd. Hierop kan de overheid invloed uitoefenen. 

Migratie en vergrijzing beïnvloeden het aanbod van menselijk kapitaal 
Gegeven de lage bevolkingsgroei in Nederland en de vergrijzing is ook de immigratie van 
kenniswerkers van belang. Door toenemende scholing (zowel formele als informele) wordt 
de omvang van het hoogwaardige arbeidsaanbod bevorderd, terwijl vergrijzing bijvoor
beeld ertoe leidt dat – soms in korte tijd – grote aantallen mensen met veel kennis en 
ervaring het arbeidsproces vaarwel zeggen. Hoewel het gaat om complexe processen die 
niet eenvoudig te reguleren zijn, kan de overheid met beleid op het gebied van immigratie, 
beloning en (vervroegde) pensionering op deze terreinen invloed uitoefenen. 

3.3 Hoogopgeleide werkenden in wetenschap en technologie 

De inzet van hooggeschoold personeel wordt weergegeven in de indicator ‘Hoog
opgeleide werkenden in wetenschap en technologie’ (‘Human Resources in Science and 
Technology-Core’ hierna in het kort aangeduid als ‘HRST-kern’). 2) Deze indicator 
omvat alle personen met een afgeronde universitaire of hbo-opleiding (of vergelijk
baar niveau) die een baan hebben waarvoor een opleiding op dit niveau van belang 
is, als percentage van de totale werkzame bevolking. Het gaat hierbij niet alleen om 
‘bètaberoepen’ maar ook om banen in bijvoorbeeld de geneeskunde, landbouw
kunde, sociale wetenschappen, de humaniora en het onderwijs. 
Kennisopbouw en de verspreiding van kennis zijn fundamentele componenten van 
nieuwere theorieën van economisch groei. 3) Hoe hoger het kennisniveau van het 
bedrijfsleven des te beter is de economie toegerust om innovaties te accommoderen 
en te absorberen. 4) 

Nederlandse HRST-kern scoort hoog 
Nederland scoort – zoals in figuur 3.3.1 is te zien – in 2004 in vergelijking met de 
andere benchmarklanden wat betreft de relatieve omvang van de HRST-kern 
opmerkelijk goed, net achter de Europese top welke bestaat uit de drie Scandina
vische landen en België. Denemarken heeft de hoogste score. Tussen 2000 en 2004 is 
de relatieve omvang van de HRST-kern in Nederland duidelijk toegenomen, meer 
dan in de meeste EU-15 landen. Zweden is van de beschouwde landen het enige 
land waar de omvang van de HRST-kern als percentage van de beroepsbevolking 
tussen 2000 en 2004 relatief afnam. In figuur 3.3.2 – waar de resultaten voor een 
aantal landen vanaf 1994 op een rijtje zijn gezet – is te zien dat de relatieve groei in 
Nederland van de HRST-kern tussen 2000 en 2004 in feite pas een aanvang nam in 
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2003. Voor een deel is dit te verklaren uit een daling van de totale werkgelegenheid, 
waarbij de vraag naar hoogopgeleiden hoog bleef. 

3.3.1 HRST-kern 

% van de totale werkzame beroepsbevolking 
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3.3.2 HRST-kern 
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De verschillen tussen de landen zijn groot 
De vergelijking van de omvang van de HRST-kern brengt niet geringe verschillen 
aan het licht tussen de opgevoerde benchmarklanden. Wat opvalt in de cijfers – die 
alleen betrekking hebben op EU-landen – is dat landen als Oostenrijk en Italië aan
merkelijk onder het EU-25-gemiddelde scoren terwijl Spanje zelfs boven het 
EU-15-gemiddelde ligt en zich op dit terrein kan meten met landen als Duitsland, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Nederlandse HRST-kern scoort in diensten relatief hoog 
De figuren 3.3.3 en 3.3.4 geven afzonderlijk inzicht in de HRST-kern in de diensten
en de industriesector. Hierbij gaat het om banen van hoogopgeleiden in de diensten
respectievelijk industriesector als percentage van het totaal aantal werkenden in die 
sectoren. Uit de cijfers blijkt dat over de gehele linie de omvang van de HRST-kern 
bij de diensten hoger ligt dan in de industrie. Nederland scoort vooral in de 
dienstensector goed; de Nederlandse HRST-kern in de dienstensector lag in 2003 
ruim boven het EU-15-gemiddelde. Alleen de Scandinavische landen, en in mindere 
mate België, scoorden onder de benchmarklanden hoger, met Denemarken als 
koploper. De omvang van de HRST-kern in de dienstensector ligt in Nederland al 
jarenlang relatief op hetzelfde niveau. 

3.3.3 HRST-kern in de dienstensector, 2003 

% van in dienstensector werkzame bevolking 
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Score in de industrie is relatief laag 
De omvang van de HRST-kern in de industrie in Nederland is internationaal gezien 
bescheiden en lag in 2003 onder die van Duitsland en Frankrijk, maar boven het 
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EU-25-gemiddelde. Hieruit blijkt dat de Nederlandse industrie ten opzichte van 
andere landen maar beperkt gebruikmaakt van hoger opgeleiden. Weliswaar werkt 
een deel van de dienstensector voor de industrie, waardoor er compensatie 
optreedt, maar het feit blijft dat Nederland op dit terrein slechter scoort dan belang
rijke concurrenten in Europa. De HRST-kern ligt in de industrie niet alleen in Duits
land en Frankrijk aanmerkelijk hoger dan in Nederland, maar ook in Ierland en 
Spanje is de waarde hoger. Onduidelijk is in hoeverre dit ten koste gaat van het 
innovatievermogen van de Nederlandse industrie. Het kan zijn dat de Nederlandse 
industrie meer dan die in andere landen gebruikmaakt van kenniswerkers van 
moederbedrijven die niet in Nederland werkzaam zijn. Een andere verklaring voor 
de mindere score van Nederland is dat andere landen eerder geneigd zijn middel
bare beroepen tot de beroepsgroepen te tellen die worden meegeteld bij de bepaling 
van de HRST-kern. Dit interpretatieverschil kan met name voor de HRST-kern
score in de industrie – met relatief veel middelbaar opgeleide technici – tot verschil
len leiden. Volgens het CBS – dat in Nederland betrokken is bij de samenstelling van 
de cijfers – is er derhalve bij een aantal landen waarschijnlijk sprake van een over
schatting. 

3.3.4 HRST-kern in de industriesector, 2003 

% van in industriesector werkzame bevolking 
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Schaarste aan hooggeschoolde arbeid drijft de kosten ervan op 
De verdienstelijke algehele score van Nederland als het gaat om de omvang van de 
HRST-kern geeft aan dat Nederland meedoet als kennisland, althans daar het 
vermogen toe heeft. Naar verwachting zal in de toekomst de vraag naar hoog-
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opgeleiden blijven toenemen, ten koste van de vraag naar laagopgeleiden. Het aan
bod van hooggeschoolden zal echter niet in hetzelfde tempo kunnen blijven stijgen 
als in de afgelopen jaren, omdat niet iedereen beschikt over de vereiste talenten voor 
een hogere opleiding. Hooggeschoolde arbeid wordt hierdoor relatief schaars, wat 
de prijs ervan opdrijft. Dit laatste komt het Nederlandse ondernemingsklimaat niet 
ten goede, zeker als Nederland wat dit betreft zich ongunstiger ontwikkelt dan 
andere landen in Europa. Gelet op de nog te bespreken indicator ‘Geschoolden op 
tertiair niveau’ en de relatief geringe participatiegraad gerekend in gewerkte uren 
– als gevolg van een hoge mate van deeltijdwerk – zijn de tekenen vooralsnog niet 
geruststellend. 
Ook het toenemende gebruik van kapitaalintensieve productiemethoden, waarbij 
relatief veel investeringen nodig zijn in vergelijking met de ingezette arbeid, kan 
leiden tot een stijgende vraag naar hooggeschoolde arbeid. Het gebruik van fysiek 
kapitaal en dat van menselijk kapitaal hangen immers sterk samen: een kapitaal
intensief productieproces dat gebruikmaakt van geavanceerde apparatuur vraagt 
om de inzet van goed opgeleide mensen. Een belangrijke vraag is of deze tendensen 
zullen doorzetten. De toenemende kapitaalintensiteit is naar alle waarschijnlijkheid 
een ontwikkeling die nog niet ten einde is. 
Of ICT ook in de toekomst evenveel menselijk kapitaal zal blijven vereisen als 
momenteel, is een open vraag. Standaardisering van de technologie kan op termijn 
de behoefte aan hooggeschoolden voor het effectief gebruik van ICT doen afnemen. 
Echter, nieuwe technologieën met nieuwe behoeften aan menselijk kapitaal zullen 
zich ongetwijfeld blijven aandienen. 5) 

3.4 Geschoolden op tertiair niveau 

De indicator ‘Geschoolden op tertiair niveau’ toont het deel van de bevolking van 25 tot 
65 jaar met een afgeronde opleiding op tertiair niveau (hbo of universiteit), ongeacht 
de discipline of uitgeoefende functie. 6) Internationaal gezien gaat het bij concurren
tie steeds meer om kennisverschillen, niet alleen op het gebied van technologie en 
innovatie maar ook in termen van ontwerp en creativiteit. Deze ontwikkeling vraagt 
om een toenemend aandeel van geschoolden op tertiair niveau. De beschikbaarheid 
van hoogopgeleiden is dan ook een factor die medebepalend is voor het onder
nemingsklimaat en het aantal geschoolden op tertiair niveau kan daarbij als indica
tor gebruikt worden. De indicator ‘Geschoolden op tertiair niveau’ is in sterke mate 
bepalend voor het aanbod van hoogopgeleiden en geeft als het ware het plafond aan 
van dit aanbod. In paragraaf 3.8 wordt hier nog verder op ingegaan. 

Nederlandse positie wat betreft aantal afgestudeerden is matig 
De positie van Nederland is matig wat betreft het percentage mensen dat onderwijs 
op tertiair niveau heeft genoten (Figuur 3.4.1). 7) De situatie in Nederland in 2002 is 
vergelijkbaar met die in Frankrijk en Spanje. De landen die qua afgestudeerden op 
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tertiair niveau het beste scoorden zijn Canada, de Verenigde Staten en Japan – zij 
scoorden boven de 30 procent – gevolgd door Finland en Zweden. Opvallend is de 
lage positie van Italië. 

Relatief sterke positie van Nederland uit verleden is afgenomen 
Figuur 3.4.1 laat zien dat Nederland in 1995 nog een sterkere relatieve positie had op 
het gebied van afgestudeerden op tertiair niveau dan in 2002. Figuur 3.4.2 maakt 
duidelijk dat wat Nederland betreft er gedurende de jaren negentig sprake is van 
een gestaag stijgende lijn. De zichtbare bewegingen van jaar op jaar zijn vooral toe te 
rekenen aan methodologische veranderingen. In alle getoonde landen is er groei 
geweest in het percentage afgestudeerden op tertiair niveau, zij het in verschillende 
mate, waardoor de relatieve posities zijn verschoven. 

Andere gegevens bevestigen de matige score van Nederland 
De uitkomsten betreffende het onderwijs op tertiair niveau staan op gespannen voet 
met het streven van Nederland om binnen de EU één van de leidende economische 
landen te zijn. De mindere positie van Nederland blijkt ook uit andere OESO-
gegevens over 2002. Van de Nederlanders in de leeftijd van 20 tot en met 24 jaar 
volgt 22,5 procent geen opleiding en heeft ook geen diploma tweede fase voortgezet 
onderwijs op zak. Op dit gebied neemt Nederland in Europa de twintigste plaats in. 
8) Van de Nederlandse volwassenen van 25 tot 35 jaar heeft 26 procent een opleiding 
op tertiair niveau gevolgd; dit is onder het OESO-gemiddelde van 28 procent. Ook 
wat betreft het aantal buitenlandse studenten in Nederland presteert Nederland 

3.4.1 Geschoolden op tertiair niveau van 25 tot 65 jaar 
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3.4.2 Geschoolden op tertiair niveau van 25 tot 65 jaar 1) 
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vergelijkenderwijs niet goed. 9) De hier opgevoerde indicator ‘Geschoolden op tertiair 
niveau’ blijkt dus indicatief voor een algehele matige positie, al is voorzichtigheid 
geboden bij het trekken van conclusies op dit terrein wegens onvolkomenheden in 
de statistiek met name wat betreft de interpretatie van opleidingsniveaus. 

3.5 Kennismigratie 

Kennismigratie heeft betrekking op zowel de immigratie als de emigratie van perso
nen die hoogopgeleid zijn. 10) De grenzen van de mogelijkheden worden mede 
bepaald door de totale omvang van immigratie- en emigratiestromen. Zo staat de 
mogelijkheid om hoogopgeleide immigranten aan te trekken niet los van de totale 
immigratiestroom. 

Verschillende invalshoeken: individuen en netwerken 
Er zijn verschillende invalshoeken mogelijk bij het bestuderen van de kennis
migratie. Zo kan kennis verbonden worden met individuele personen. In dat geval 
ligt het voor de hand om te letten op de afzonderlijke migratiestromen – de 
inkomende hoogopgeleiden en de uitgaande hoogopgeleiden – en is het interessant 
om te bepalen of er per saldo sprake is van een door migratie veroorzaakte netto 
instroom of uitstroom. 
Ten tweede kan de migratie van hoogopgeleiden worden bezien in het licht van 
internationale kennisnetwerken en de dynamiek (turbulentie) daarin. In dat geval 
heeft het zin de immigratie en emigratie van hoogopgeleiden bij elkaar op te tellen; 
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het geheel van migratie van kenniswerkers wijst op een bepaalde mate en intensiteit 
van de uitwisseling van kennis. Dit is echter een globale indicator aangezien niet 
alle migraties eenzelfde dimensie van kennisuitwisseling en kennisgeneratie 
hebben. 

Vergelijkbare migratiestatistieken zijn nog beperkt voorhanden 
Internationale vergelijking van migratiestatistieken op basis van tijdreeksen is 
problematisch. Internationaal bestaan er namelijk nogal wat verschillen in de wijze 
waarop landen hun migratiestromen registreren. Dit wordt mede bepaald door 
historische factoren. De cijfers die hieronder gepresenteerd worden hebben niet 
zozeer betrekking op nationaliteiten alswel op het gegeven of men het land van 
geboorte verlaat. Een Nederlander die in België geboren is en in Nederland komt 
wonen, wordt gezien als een immigrant. Een Nederlander die in Nederland geboren 
is en tijdelijk in België is gaan wonen om daarna weer terug te verhuizen naar Neder
land wordt niet als een immigrant gezien. Een Ier die in Nederland geboren is en 
vertrekt naar Ierland wordt gezien als een emigrant. Deze wijze van omgang met 
migratiestromen is overgenomen van de OESO en maakt het mogelijk om redelijk 
objectief met de materie om te gaan. Sinds 2000 worden er binnen de OESO derge
lijke uniforme migratiestatistieken gebruikt. 11) Datasets waarin de opsplitsing naar 
opleidingsniveau wordt gemaakt, zijn alleen ad hoc beschikbaar. Tijdreeksen zijn 
daarover (nog) niet beschikbaar. Dit hoofdstuk beperkt zich tot standgegevens van 
landen die ergens in de periode 2000–2002 gemeten zijn, vandaar de aanduiding 
2000–2002 bij de figuren van deze paragraaf. 

Landen als interessante vestigingsplaats voor hooggeschoolden 
De (netto) uitstroom van hooggeschoolde mensen (‘brain drain’) was tot voor kort 
vooral een probleem voor arme(re) landen, maar wordt ook steeds meer een 
strategisch onderwerp voor ontwikkelde landen. In de globaliserende wereld
economie worden vooral hooggeschoolde mensen steeds mobieler. Los van de 
absolute getallen zijn de trends in kennismigratie een belangrijke indicator voor de 
mate waarin een land meer of minder als een interessante vestigingsplaats wordt 
gezien voor hooggeschoolde mensen. Traditionele emigratielanden zoals Australië, 
Canada en de Verenigde Staten selecteren doelbewust aan de poort op opleidings
niveau. Daarnaast zijn de samenlevingen in deze landen niet alleen in staat om grote 
hoeveelheden vreemdelingen te absorberen maar ook om deze in relatief korte tijd 
op een hoger kennisniveau te brengen. Migratie naar Nederland en bijvoorbeeld 
ook Duitsland vond in de afgelopen jaren vooral plaats om humanitaire redenen 
(asiel, gezinshereniging). 

Nederland is middenmoter op immigratiegebied 
Er bestaan grote verschillen tussen landen wat betreft de aantallen vreemdelingen 
en hoogopgeleide vreemdelingen als percentage van de bevolking van 15 jaar en 
ouder zo blijkt uit figuur 3.5.1. Het percentage vreemdelingen in Nederland ligt 
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3.5.1 Vreemdelingen in de bevolking van 15 jaar en ouder, 2000–2002 
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rond de 10 procent. Nederland neemt daarmee een middenpositie in. Koplopers 
zijn de traditionele emigratielanden Australië en Canada. Het percentage in de 
Verenigde Staten ligt op hetzelfde niveau als Zweden, België en Oostenrijk. 

3.5.2 De bevolking in den vreemde, 2000–2002 
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In tegenstelling tot de andere koplopers Australië en Canada is het aantal hoog
opgeleide vreemdelingen ten opzichte van het aantal niet-hoogopgeleide vreemde
lingen in Duitsland laag. 
Ook wat betreft de hoogopgeleide vreemdelingen komt Nederland op een nogal 
laag percentage uit, zeker als men dat afzet tegen het totale aantal vreemdelingen als 
percentage van de bevolking. 

Nederland kent relatief veel emigranten en hoogopgeleide emigranten 
In figuur 3.5.2 is te zien dat wat betreft het aandeel van de bevolking in den vreemde 
(mensen die hun geboorteland hebben verlaten) Nederland zich in de voorste 
gelederen onder de benchmarklanden bevindt. Het staat op een vierde plaats, na het 
Verenigd Koninkrijk, Finland en Oostenrijk. Ook als het gaat om het aantal hoog
opgeleide emigranten ten opzichte van de bevolking, scoort Nederland hoog: de 
derde plaats na het Verenigd Koninkrijk en Canada. Dit wijst zowel op een relatief 
sterke internationale oriëntatie van de Nederlanders als op beperkte ontplooiings
mogelijkheden in Nederland. Ook de internationale oriëntatie van het Nederlandse 
bedrijfsleven kan hier genoemd worden. Deze leidt tot veel arbeidsmigranten die 
voor hun werk tijdelijk worden overgeplaatst naar het buitenland. Niet vergeten 
moet worden dat de omvang van een land ook een rol van betekenis speelt en dat in 
Nederland wonenden relatief meer buitenland in de omgeving hebben dan bijvoor
beeld een in Duitsland wonende. 12) Omgekeerd is te zien in figuur 3.5.2 dat het 
percentage voor een groot land als de Verenigde Staten minder dan één procent is. 

3.5.3 Som vreemdelingen in de bevolking en bevolking in den vreemde, 2000–2002 
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Nederland heeft een middenpositie op het gebied van kennisdynamiek 
Vanuit de gedachte dat internationale uitwisseling en netwerken de opbouw en ver
spreiding van kennis (van ‘best practices’) bevorderen, is figuur 3.5.3 samengesteld. 
Het geeft de som van immigranten en emigranten, zowel voor het totaal als voor de 
hoogopgeleiden. De uitkomsten kunnen beschouwd worden als een turbulentie
maat voor de internationale kennisuitwisseling. Nederland neemt op beide in 
figuur 3.5.3 getoonde indicatoren een middenpositie in. Australië en Canada liggen 
voorop, zowel in het algemeen als voor de hooggeschoolden. Het Verenigd Konink
rijk heeft het hoogste aantal hooggeschoolden als aandeel in de totale immigratie-
en emigratieaantallen terwijl Duitsland omgekeerd een relatief laag aantal hoog
geschoolden kent. 

In- en uitstroom hoogopgeleiden in Nederland in evenwicht 
Figuur 3.5.4 geeft het saldo van de vreemdelingen in de bevolking en het aandeel 
bevolking in den vreemde. In Nederland bestaat een netto-immigratiestroom, maar 
waar het hoogopgeleiden betreft is het saldo vrijwel nihil. Zoals verwacht kon 
worden, is het saldo van immigranten en emigranten in verhouding tot de bevol
king in de traditionele immigratielanden Australië, Canada, de Verenigde Staten, 
maar ook in Duitsland het grootst. De (geregistreerde) instroom overtreft in deze 
landen de uitstroom. Landen met een hoge instroom hebben ook een groot aandeel 
hoogopgeleide immigranten. Polen raakt naar verhouding veel hoogopgeleiden 
kwijt aan het buitenland. 

3.5.4 Saldo vreemdelingen in de bevolking en bevolking in den vreemde, 2000–2002 
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Bron: OECD, Database on Immigrants and Expatriates. 
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3.6 Levenlang leren 

De gegevens betreffende het aandeel volwassenen van 25 tot 65 jaar die deelnemen 
aan onderwijs en trainingen, zijn beperkt tot de EU. Zij geven een indicatie in 
hoeverre er sprake is van ‘levenlang leren’ (life-long learning). De weergegeven 
informatie heeft betrekking op alle vormen van onderwijs en training, ongeacht of 
die relevant zijn voor de huidige of toekomstige baan. Het omvat formeel onderwijs, 
trainingen, bedrijfstrainingen, leerlingwezen, leren terwijl men werkt, seminars, 
leren op afstand, avondonderwijs, en dergelijke. 
De gedachte achter ‘levenlang leren’ is dat mensen steeds minder toe kunnen met 
alleen de op jonge leeftijd gevolgde formele opleiding. Om te kunnen voldoen aan 
de eisen van de arbeidsmarkt is het nodig om telkens weer kennis bij te spijkeren. 
Een belangrijk deel van de vraag naar kennis en vaardigheden heeft betrekking op 
het kunnen werken in een omgeving waarin ICT en internet een belangrijke rol 
spelen. Dit wordt ingegeven door een toenemend gebruik van ICT en internet
technologie als basis voor het operationaliseren van bedrijfsprocessen. 13) 

3.6.1 Volwassenen die deelnemen aan onderwijs en trainingen 
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Bron: Eurostat, Structural Indicators. 

Nederland scoort goed op levenlang leren 
Uit figuur 3.6.1 blijkt dat de drie Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk 
een prominente positie innemen. Hun leidende positie uit het verleden is daarbij 
verder versterkt. Na deze vier landen volgt Nederland. Daarna volgt een rij landen 
met duidelijk lagere percentages. Uit Figuur 3.6.1 blijkt verder dat in nagenoeg alle 
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benchmarklanden sinds 2000 de deelname van volwassenen aan opleiding en 
trainingen is toegenomen. Het valt daarbij op dat de landen die al voorop lagen, het 
sterkst aan deze toename bijdragen. 
Het uitgebreider publiceren van tijdreeksen wordt gehinderd door veel ontbreken
de gegevens of breuken in tijdreeksen. Wel kan nog worden vermeld dat het 
percentage volwassenen die deelnemen aan onderwijs en trainingen in de jaren 
negentig een zekere daling vertoonde tot circa 13 procent. Aan het eind van de jaren 
negentig is echter een stijgende lijn ingezet en in 2004 kwam Nederland uit op de 
17,3 procent die in figuur 3.6.1 wordt weergegeven. 

3.7 Arbeidskosten per eenheid product 

De ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product (APEP) is een veel 
gebruikte indicator voor de concurrentiepositie van een land in termen van arbeids
kosten. 14) De indicator bestaat uit de arbeidskosten in lopende prijzen gedeeld door 
de waarde van de output in constante prijzen. 15) Daarmee wordt aangegeven hoe de 
arbeidskosten zich ontwikkelen per eenheid product. De relatieve positie van een 
land daarbij ten opzichte van andere landen is een belangrijke factor in de inter
nationale concurrentieverhoudingen. Zeker voor producten waarvan de productie 
arbeidsintensief is zijn niveauverschillen in APEP bepalend voor de mate waarin 
deze producten succesvol geëxporteerd kunnen worden. 

Arbeidskosten versus arbeidsproductiviteit 
Hoger wordende arbeidskosten kunnen gecompenseerd worden door een stijgende 
arbeidsproductiviteit. Bij deze indicator spelen dus niet alleen de arbeidskosten een 
rol maar ook de bestaande arbeidsproductiviteit. Immers, de APEP is gelijk aan de 
arbeidskosten per werkzame persoon gedeeld door de output per werkzame 
persoon (de arbeidsproductiviteit). Hoe hoger de arbeidsproductiviteit, hoe lager 
de APEP. Dit betekent dat een stijging van de arbeidsproductiviteit voor landen met 
relatief hoge loonkosten zoals Nederland een belangrijke methode is om hun inter
nationale concurrentiepositie te verdedigen of te versterken. Innovatie en vernieu
wend ondernemerschap zijn hierbij belangrijke factoren. 

Nederlandse APEP in 2004 sterker gestegen dan in andere landen 
Staat 3.7.1 geeft informatie over de APEP over enkele jaren. De Nederlandse APEP is 
tussen 2000 en 2004 sterker gestegen dan in de meeste benchmarklanden. Hierdoor 
is er sprake van een verslechtering van de Nederlandse concurrentiepositie. 16) 

De gemiddelde arbeidskosten per gewerkt uur bedroegen in 2003 voor bedrijven in 
Nederland bijna 27 euro. In de afgelopen jaren lagen de arbeidskosten in Nederland 
steeds boven het EU-gemiddelde. In een aantal West-Europese landen, zoals 
Zweden, Denemarken, Duitsland en Frankrijk, waren de arbeidskosten nog hoger. 
In de nieuwe EU-lidstaten waren ze flink lager. 
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Staat 3.7.1
 
Arbeidskosten per eenheid product (APEP)
 

1995 2003 2004 

index (2000=100) 

Hongarije 55,4 133,2 135,8 
Spanje 86,3 112,5 116,4 
Zuid-Korea 97,1 112,4 115,2 
Nederland 89,8 115,7 114,8 
Italië 91,1 111,9 114,8 
Tsjechië 75,9 112,0 113,1 
Verenigd Koninkrijk 84,9 108,9 111,0 
Australië 91,8 107,0 110,5 
Denemarken 90,2 108,1 109,6 
België 94,8 108,9 109,5 
Zweden 89,5 108,5 108,1 
Frankrijk 95,7 107,3 107,8 
Finland 95,4 106,3 107,4 
Oostenrijk 101,3 103,2 104,2 
Verenigde Staten 88,3 102,8 103,8 
Polen 56,0 102,8 102,7 
Duitsland 99,1 102,0 101,0 
Japan 104,2 95,2 92,6 

Bron: OECD, Economic Outlook. 

Tussen 1997 en 2002 zijn de arbeidskosten in Nederland ruim 30 procent gestegen. 
Deze toename was groter dan het EU-gemiddelde en hing samen met de gespannen 
arbeidsmarkt eind jaren negentig. Van de West-Europese landen kende alleen het 
Verenigd Koninkrijk tussen 1997 en 2002 een grotere stijging van de arbeidskosten 
dan Nederland. Een deel van die stijging was toe te schrijven aan een waarde
vermeerdering van het Britse pond ten opzichte van de euro. Opvallend is de snelle 
stijging van de arbeidskosten in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Kop
loper is Tsjechië, waar de arbeidskosten per gewerkt uur tussen 1997 en 2002 meer 
dan 80 procent toenamen. Ondanks deze ontwikkeling zijn de arbeidskosten in 
Oost-Europa nog steeds aanmerkelijk lager dan in Nederland en omliggende 
landen. 

Figuur 3.7.1 toont de Nederlandse APEP over de periode 1990–2004 ten opzichte 
van de gemiddelde APEP voor de set van benchmarklanden. De ontwikkeling van 
de APEP vertoont gedurende de gehele periode 1990–2004 een opgaande lijn, met 
uitzondering van een daling in 1993 en 1994. De gemiddelde APEP voor de set van 
benchmarklanden vertoont eveneens een stijging over de gehele periode. 
Ten opzichte van de benchmarklanden België (1,5 procent), Denemarken (2,2 pro
cent) en met name Oostenrijk (0,4 procent) is er gedurende de periode 1994–2004 
sprake van een relatief sterke gemiddelde jaarlijkse groei van de APEP in Nederland 
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(2,5 procent), ergo van een verslechtering van de concurrentiepositie. Weliswaar ligt 
die stijging nog onder het gemiddelde van de beschouwde landen (2,8 procent) 
maar dat hoge gemiddelde kan geheel worden verklaard uit de sterke stijging van 
de APEP in de voormalige Oostbloklanden Tsjechië, Hongarije en Polen. 17) Het 
spreekt voor zich dat landen waar werknemers door regelgeving minder gemakke
lijk ontslagen kunnen worden bij een (tijdelijke) teruggang in de productie, sneller te 
maken krijgen met een stijging van de APEP dan landen waar overtollig personeel 
snel kan afvloeien. 

3.7.1 Arbeidskosten per eenheid product (APEP) 

index (2000= 100) 
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3.8 Slotbeschouwing 

Conclusies per indicator 
De belangrijkste conclusies over de indicatoren voor menselijk kapitaal en arbeids
aanbod zijn als volgt: 

1. Het percentage hoogopgeleide werkenden in wetenschap en technologie van 
de totale werkzame bevolking (HRST-kern) levert Nederland een plaats op in de 
Europese kopgroep die verder bestaat uit de Scandinavische landen en België. 
Tussen 2000 en 2004 is de HRST-kern in Nederland duidelijk toegenomen, meer 
dan in de meeste EU-15-landen. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
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2. In het begin van de jaren negentig nam Nederland een bovengemiddelde positie 
in wat betreft het percentage geschoolden op tertiair niveau, maar omdat sinds
dien de groei van het aandeel afgestudeerden in de bevolking in de leeftijd van 
25 tot 65 jaar ten opzichte van andere landen laag is geweest, is Nederland nogal 
gedaald in de rangorde. Wel kan Nederland zich nog steeds meten met een aantal 
belangrijke benchmarklanden al vertekenen vernieuwde classificaties en de niet 
overal gelijktijdige invoering daarvan de internationale vergelijking waarschijn
lijk enigszins. 

3. Het percentage vreemdelingen in de bevolking van 15 jaar en ouder ligt in 
Nederland rond de 10 procent. Nederland neemt daarmee een middenpositie in. 
Koplopers zijn de traditionele emigratielanden Australië en Canada. Het per
centage in de Verenigde Staten ligt op hetzelfde niveau als in Zweden, België en 
Oostenrijk. 

4. Ook wat betreft het aandeel hoogopgeleide vreemdelingen in de bevolking van 
15 jaar en ouder behoort Nederland tot de middengroep. Australië en Canada 
nemen de topposities in. In Europa gaan het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, 
Zweden en België voorop. 

5. Binnen de referentielanden ligt het aandeel van de bevolking in den vreemde in 
het Verenigd Koninkrijk en Finland aanzienlijk hoger dan in de andere landen. 
Nederland zit in de tweede groep, samen met Oostenrijk, Duitsland en Italië. Het 
percentage hoogopgeleiden onder de bevolking in den vreemde uit Nederland 
is hoger dan dat in de drie laatstgenoemde landen. 

6. Wat betreft het aandeel van de volwassenen die deelnemen aan onderwijs en 
trainingen (levenlang leren) neemt Nederland een bovengemiddelde positie in. 
Het blijkt dat de drie Scandinavische landen een prominente positie innemen; 
hun leidende positie uit het verleden is tussen 2000 en 2004 nog duidelijker 
geworden. Na deze drie landen, volgen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. 
Daarna volgt een rij landen met duidelijk lagere percentages. Nederland scoort 
dus binnen de groep van Europese benchmarklanden niet slecht. 

7. De arbeidskosten per eenheid product zijn in Nederland in het afgelopen decen
nium sterker gestegen dan in een aantal andere geselecteerde landen. Deze 
stijging heeft de concurrentiepositie van Nederland verslechterd. 

Meer zicht op verschillen per sector is gewenst 
Het menselijk kapitaal en het arbeidsaanbod in Nederland scoren op dit moment 
redelijk goed. Echter, de relatief mindere positie van Nederland waar het gaat om de 
groei van het aantal afgestudeerden en het aantal hoogopgeleide vreemdelingen is 
vanuit het oogpunt van ondernemingsklimaat zorgelijk. Indien dit achterblijven 
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van Nederland op deze terreinen aanhoudt, kan de positie van Nederland als 
kennisland op den duur ondermijnd worden omdat Nederland minder aantrekke
lijk zal worden voor investeerders die op zoek zijn naar hoogopgeleide arbeids
krachten. Dit kan de internationale concurrentiepositie van Nederland mede 
aantasten. Nader onderzoek is gewenst ter beantwoording van de vraag in hoeverre 
negatieve ontwikkelingen het algehele ondernemingsklimaat beïnvloeden of voor
al het ondernemingsklimaat in bepaalde deelmarkten. 

Duidelijkheid over de werkelijke positie van Nederland is gewenst 
Door de beperkte vergelijkbaarheid van sommige internationale onderwijsstatis
tieken is er soms onzekerheid over de werkelijke positie van Nederland. Het ver
dient aanbeveling om in een volgende editie daaraan extra aandacht te besteden. 
Daarbij dient beseft te worden dat het voor het ondernemingsklimaat weinig uit
maakt of de positie van Nederland door herinterpretatie van internationale statis
tische richtlijnen verbeterd wordt. 

Daadwerkelijk gebruik van internationale netwerken 
De omvang van de in- en uitstroom van hoogopgeleiden wordt gezien als indicatief 
voor de mate van kennisuitwisseling. Het zou interessant zijn te onderzoeken of er wat 
betreft de mate van kennisuitwisseling door emigranten nog verschillen zijn tussen de 
referentielanden. Zo is het de vraag of Nederlanders in den vreemde gemiddeld meer 
of minder contacten onderhouden met het thuisland dan emigranten vanuit andere 
landen. Evenzeer is het interessant te onderzoeken of er grote verschillen zijn in het al 
dan niet definitief zijn van het individuele emigreren van hoogopgeleiden. Emigranten 
die uiteindelijk weer terugkeren naar hun geboorteland kunnen een grotere bijdrage 
leveren aan de kennisuitwisseling dan emigranten die nooit meer terugkeren en uit
eindelijk de banden met het geboorteland grotendeels zien verwateren. 

Wel of geen tekorten 
Wat betreft de hoogopgeleiden, toont de discussie rondom de vraag of Nederland 
een tekort aan bèta-onderzoekers heeft aan dat het niet eenvoudig is in deze materie 
helderheid te verschaffen (zie ook eindnoot 2). Voor dat deel van het bedrijfsleven 
dat niet zo gauw een beroep doet op de internationale arbeidsmarkt (denk aan het 
MKB) is er een groot belang gemoeid met het beschikbaar hebben van voldoende 
hoogopgeleiden. Voor het MKB zal het daarbij vooral gaan om opgeleiden op 
hbo-niveau. Daarbij geldt dat ter wille van een adequaat ondernemingsklimaat ook 
de beschikbaarheid van geschoolden op lagere niveaus niet uit het oog mag worden 
verloren. Het valt te overwegen in volgende edities van deze publicatie ook daar 
aandacht aan te besteden. 

Diversiteit binnen de groep niet-hoogopgeleiden 
In aansluiting op het vorige punt is het ook interessant te bekijken in hoeverre het 
niet hoogopgeleide deel van de bevolking per land verschillend is samengesteld. De 
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kenniseconomie kent gradaties qua noodzakelijke kennis. Het is belangrijk een 
beeld te krijgen van de omvang van de groepen die op middellange termijn hun plek 
wel zullen kunnen (blijven) vinden in de kenniseconomie en de groepen waarvoor 
dat steeds moeilijker gaat worden. 

Vraag naar hoogopgeleiden in beeld brengen 
Het CBS meet de vraag naar hoogopgeleiden via vacature-enquêtes. Het is interes
sant in een volgende editie ook in te gaan op de uitkomsten van deze enquêtes. 

Noten in de tekst 
1) Zie onder meer: Noëlly, J., D. Waagmeester, B. Jacobs, M. Rensman en 

D. Webbink, 2005, Scarcity of science and engineering students in the Netherlands, 
CPB document No 92, CPB, Den Haag. 

2)	 De Canberra Manual onderscheidt verschillende typen van HRST, afhankelijk 
van de twee invalshoeken: niveau en type opleiding en of men al dan niet een 
betaalde baan heeft afgestemd op de opleiding. Het begrip ‘kern’ slaat op de 
combinatie ‘zowel een tertiaire opleiding in wetenschap en technologie, als een 
baan in wetenschap en technologie waarvoor een opleiding op dat niveau nodig 
is’. Dit komt neer op een opleiding in ISCED’97 klassen 5a, 5b en 6 (hbo, universi
tair) én een baan in ISCO-1988 groepen 2 (‘professionals’) of 3 (‘technicians and 
associate professionals’). De wijze waarop landen beroepen toewijzen aan 
ISCO-1998 verschilt soms. In Nederland worden over het algemeen strenge 
normen gehanteerd wat leidt tot een relatieve onderschatting van de HRST-kern 
ten opzichte van landen die wat ruimer beroepen rekenen tot bijvoorbeeld de 
groep ‘professionals’. 

3)	 Zie onder meer Romer, P., 1986, Increasing Returns and Long Run Growth, in: 
Journal of Political Economy, Volume 94 No 5, p. 1 002–1 037. 

4)	 Tevens is van belang de mobiliteit van kenniswerkers; deze zorgt voor de ver
spreiding van vooral de niet-gecodeerde kennis op het gebied van innovatie. Zie 
onder meer Graversen, E.K. en K. Friis-Jensen, 2001, Job Mobility for the HRST 
population – Implications and evidence for register data; Working paper 2001/8, 
The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy, Aarhus. 

5)	 CPB, 2003, Rising Skill Premia: you ain’t seen nothing yet?, CPB Discussion Paper 20, 
Den Haag. Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/discussie/20/disc20.pdf 

6)	 Wat verstaan wordt onder tertiair onderwijs is gebaseerd op de internationale 
onderwijsclassificatie ISCED 1997. Volgens deze classificatie tellen ook andere 
vormen van onderwijs mee als tertiair. Volgens de Nederlandse interpretie zijn 
dit particuliere of bedrijfsopleidingen met een duur van tenminste 2 jaar voltijd 
na havo/mbo-4. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT- en commerciële opleidingen. 

7)	 Opgemerkt moet worden dat de ISCED 1997 door landen zeer verschillend 
wordt geïnterpreteerd. Het lijkt er op dat hierdoor de werkelijke positie van 
Nederland beter is dan blijkt uit de cijfers van de OESO die internationaal 
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gebruikt worden en hier ook zijn overgenomen. Zie hierover: Bernelot Moens, 
W.E., 2005, Heeft Nederland wel zo weinig hoger opgeleiden? Associate degree vult gaten 
in onderwijssysteem, CBS, Voorburg/ Heerlen. Dit artikel is beschikbaar via inter
net: 
http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/a4c2e8d0-6a97-4176-8f17-2d9ff8fe6e11/0/2 
005heeftnederlandwelzoweinighoogopgeleidenart.pdf 

8)	 Nog niet bij de OESO-cijfers inbegrepen zijn de gediplomeerden MBO-2 (en daar
mee vergelijkbare oudere opleidingen). Doordat de vierjarige VMBO-basis
beroepsgerichte leerweg de officiële vooropleiding werd van MBO-2, is de 
laatste opgewaardeerd. Hierdoor wordt de werkelijke relatieve positie van 
Nederland onderschat. 

9) Zie OESO, 2003, Education at a Glance, OESO, Parijs en www.edusite.nl 
10)	 Daarnaast is er de mogelijkheid om in tekorten aan laaggeschoolde arbeid te 

voorzien door het aantrekken van buitenlandse arbeiders, zoals uit Polen. Hierop 
wordt niet verder ingegaan. 

11) Deze zijn met name gebaseerd op de volkstellingen van 2000/2001. 
12)	 Illustratief is het percentage in Luxemburg geborenen dat inmiddels buiten 

Luxemburg woont: 12,8 procent. 
13)	 Zie E-Europe, 2002, ICT Skills Monitoring Group, Synthesis Report, Dit rapport is 

beschikbaar via het internet: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/ict-skills/wshop/synthesi 
s-report-v1.pdf 

14)	 De arbeidsinkomensquote (AIQ) wordt ook vaak gehanteerd als indicator voor 
winstgevendheid van ondernemen. De AIQ betreft het aandeel van de ver
goeding voor arbeid in de (bruto) toegevoegde waarde in de economie. Naar
mate de AIQ hoger is, maakt het bedrijfsleven minder winst. 

15)	 Het begrip ‘arbeidskosten’ (‘labour costs’) omvat naast lonen en salarissen ook 
sociale lasten, toeslagen en training- en wervingskosten. 

16)	 Veranderingen in de APEP worden bepaald door veranderingen in de arbeids
kosten, de wisselkoers en de arbeidsproductiviteit. 

17) Zonder die landen is het gemiddelde 1,7 procent. 
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4. Innovatie 

4.1 Samenvatting 

De R&D-uitgaven van bedrijven zijn relatief laag in Nederland. Dit is al jarenlang het geval. 
Terwijl in veel andere landen de R&D-uitgaven van bedrijven in de loop der jaren zijn toe
genomen, zijn deze in Nederland ruwweg gelijk gebleven. De sectorstructuur biedt een 
belangrijke verklaring voor de relatief lage R&D-uitgaven van bedrijven in Nederland. 
Uitgaande van cijfers over 2000, is het percentage technologisch innovatieve bedrijven 
relatief hoog in de Nederlandse industrie. In de dienstverlening heeft Nederland een gemid
delde positie. Duitsland is voor beide sectoren koploper. In 2002 is het percentage innovatieve 
bedrijven sterk gedaald in Nederland. Het is nog niet bekend hoe deze daling zich verhoudt tot 
de ontwikkeling in andere landen. 
Nederland heeft een middenpositie bij het percentage technologisch innovatieve bedrijven dat 
samenwerkt met andere bedrijven en instellingen. 
Relatief hoog is de score van Nederland waar het gaat om het aantal aangevraagde Europese 
octrooien in verhouding tot de omvang van de beroepsbevolking. Dat geeft aan dat Nederland 
goed presteert in het ontwikkelen van nieuwe technologische kennis. Dit staat in contrast tot 
de relatief lage R&D-uitgaven van bedrijven in Nederland. Bedacht moet hierbij worden dat 
het hier niet om de totale ontwikkeling van nieuwe kennis gaat, maar om kennis die betrek
king heeft op nieuwe uitvindingen. Daarnaast wordt de score van Nederland sterk beïnvloed 
door enkele grote multinationals die veel kennis octrooieren. 
Nederland presteert benedengemiddeld bij het omzetaandeel van technologisch nieuwe en 
verbeterde producten. Dit geldt zowel in de industrie als in de dienstverlening. In de dienst
verlening is de positie van Nederland echter nog wat slechter dan in de industrie. De lage 
scores van Nederland op deze indicator geven aan dat Nederland relatief zwak is in het 
commercialiseren van technologische kennis. In dit kader wordt wel gesproken over de 
Nederlandse kennisparadox. 
Nederland scoort vrij laag bij verschillende vormen van niet-technologische innovatie. Het 
percentage bedrijven dat gedurende een periode van drie jaar niet-technologische vernieuwing 
heeft gerealiseerd, is in Nederland relatief zeer laag op de gebieden marketing en esthetische 
veranderingen van producten. Ook op de gebieden management en organisatie bevindt Neder
land zich in de staartgroep van landen. Nederland heeft daarentegen wel een vrij hoge positie op 
het onderdeel strategie. 

4.2 Indicatoren voor innovatie 

Innovatie kan zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Technolo
gische innovatie is te omschrijven als het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van 
producten (inclusief diensten) of de processen waarmee de producten worden 
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voortgebracht. Niet-technologische innovatie omvat onder andere vernieuwingen 
in de organisatie, strategie, marketing en het management van bedrijven en 
niet-technische (esthetische) aanpassingen van producten. 
De in dit hoofdstuk te bespreken indicatoren hebben voornamelijk betrekking op 
technologische innovatie. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
input-, output- en throughputindicatoren (zie box). Op het terrein van niet-techno
logische innovatie is het beschikbare datamateriaal nog beperkt. Desalniettemin 
kan ook hieromtrent een internationale vergelijking gepresenteerd worden. Achter
eenvolgens passeren in dit hoofdstuk de volgende indicatoren de revue: 

1.	 R&D-uitgaven van bedrijven (paragraaf 4.3) 
2.	 technologisch innovatieve industriebedrijven (paragraaf 4.4) 
3.	 technologisch innovatieve bedrijven in de dienstensector (paragraaf 4.4) 
4.	 technologisch innovatieve bedrijven die hebben samen

gewerkt (paragraaf 4.5) 
5.	 aantal aangevraagde Europese octrooien (paragraaf 4.6) 
6.	 omzet behaald met technologisch nieuwe en verbeterde 

producten in de industrie (paragraaf 4.7) 
7.	 omzet behaald met technologisch nieuwe en verbeterde 

producten in de dienstensector (paragraaf 4.7) 
8.	 aantal bedrijven dat vormen van niet-technologische 

innovatie heeft doorgevoerd 1) (paragraaf 4.8) 

Innovatie: belang en gerelateerde zaken 

Waarom innovatie belangrijk is 
Innovatie is een drijvende kracht achter economische ontwikkeling. Innovatie verklaart een 
groot deel van de arbeidsproductiviteitsontwikkeling. 1) Daarnaast is innovatie belangrijk 
voor het internationale concurrentievermogen van bedrijven (technologische concurren
tiekracht) en daarmee ook voor de werkgelegenheid. 2) 

Samenhang met andere thema’s 
Er bestaat een relatie met de meeste andere aanjagers van economische groei die in deze 
publicatie worden behandeld. Er zijn duidelijke relaties te leggen met de thema’s onder
nemerschap, marktwerking, menselijk kapitaal en kapitaalgoederenvoorraad. De relatie 
met ondernemerschap is vooral sterk waar het gaat om de dynamiek (toe- en uittreding van 
bedrijven) en innovatief ondernemerschap (met name technostarters en snel groeiende 
bedrijven). Marktwerking/concurrentie is een belangrijke ondersteunende factor voor 
innovatie, omdat bedrijven daardoor worden geprikkeld om beter te presteren, onder 
andere door innovatie. Menselijk kapitaal is een belangrijke inputfactor voor innovatie 
– innovatie is immers mensenwerk – en is daarnaast van belang voor de verdere toepassing 
van innovaties in bedrijfsprocessen. Voorts zijn kapitaalgoederen van belang voor het 
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verrichten van R&D en andere innovatieve activiteiten. Omgekeerd wordt de kapitaal
goederenvoorraad beïnvloed door innovatie, enerzijds door kwaliteitsverbeteringen van 
kapitaalgoederen en anderzijds doordat innovatie bedrijven aanzet te investeren in 
kapitaalgoederen. 3) 

Input-, output- en throughputindicatoren 
Bij technologische innovatie kan een onderscheid worden gemaakt tussen input-, output-
en throughputindicatoren. Inputindicatoren hebben betrekking op de ingezette middelen 
voor het innovatieproces (bijvoorbeeld R&D-uitgaven) en outputindicatoren op de resul
taten van innovatie (bijvoorbeeld omzet door nieuwe en verbeterde producten). 
Throughputindicatoren hebben betrekking op het proces van innoveren zelf, waarbij 
inputs worden ‘verwerkt’ tot output (ook technologische samenwerking is hierbij van 
belang). 

Het meten van innovatie 
Het overgrote deel van de beschikbare innovatie-indicatoren heeft betrekking op techno
logische innovatie. Het meten van niet-technologische innovatie staat nog in de kinder
schoenen en verdient nadere ontwikkeling. De belangrijkste bronnen voor innovatie
indicatoren zijn de R&D- en innovatiestatistieken. Over de inhoud van beide statistieken 
zijn, zoals bij zoveel andere statistieken, afspraken gemaakt binnen de EU. De innovatie
statistiek is internationaal bekend onder de naam ‘Community Innovation Survey’ (CIS). In 
dit innovatiehoofdstuk is verder gebruikgemaakt van Europese octrooistatistieken van 
Eurostat, die gebaseerd zijn op cijfers van het Europees Octrooibureau (‘European Patent 
Office’). 

Noten in de tekst 
1) Zie voor een kwantitatieve uitwerking Donselaar, P., H.P.G. Erken en L. Klomp, 2004, 

Innovatie en menselijk kapitaal als determinanten van de arbeidsproductiviteitsgroei, in: CBS, 
2004, Kennis en economie 2003, Voorburg/Heerlen, p. 172–180.Deze publicatie is beschik
baar via internet: 
http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/5cb82b9d-3978-4056-a6ed-35abe06d8c43/0/kennis 
eneconomie2003.pdf 

2)	 Zie bijvoorbeeld Bergeijk, P.A.G. van, G.H.A. van Hagen, R.A. de Mooij en J. van 
Sinderen, 1997, Endogenizing techological progress: the MESEMET model, in: Economic 
Modelling, Volume 14 No 3, p. 341–367. 

3) Daarnaast is een indirecte invloed van innovatie op de investeringen van belang. 
Innovatie draagt bij aan economische groei. Bij een gegeven investeringsquote (investe
ringen in verhouding tot het bruto binnenlands product) leidt een hogere economische 
groei tot een sterkere groei van de investeringen en daarmee (op langere termijn) de 
kapitaalgoederenvoorraad. 

4.3 R&D-uitgaven van bedrijven 

De totale omvang van de R&D-uitgaven van bedrijven als percentage van het bruto 
binnenlands product (BBP) is een veel gebruikte indicator voor de R&D-intensiteit 
van de economie. Vanwege de relatie tussen R&D en innovatie zegt deze indicator 
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ook iets over het innoverend vermogen van een land. Onder R&D valt fundamen
teel onderzoek, toegepast onderzoek en ontwikkelingswerk. De belangrijke rol die 
R&D speelt bij innovatie blijkt uit de sterke verklaringskracht van R&D-variabelen 
voor de productiviteitsontwikkeling. 2) Empirisch onderzoek geeft ook aan dat een 
grote R&D-intensiteit van een economie een positieve invloed heeft op de mogelijk
heden om buitenlandse kennis te absorberen en toe te passen in binnenlandse 
innovatieprocessen. In dat verband wordt gesproken over de twee gezichten 
van R&D: R&D is enerzijds van belang voor het zelf ontwikkelen van nieuwe 
kennis, anderzijds voor het benutten van elders ontwikkelde kennis (absorptie
capaciteit). 3) 

R&D-intensiteit relatief laag in Nederland 
De R&D-uitgaven van bedrijven ten opzichte van het BBP zijn relatief laag in Neder
land (figuur 4.3.1). Dit is al jarenlang het geval. Nederland bevindt zich zelfs onder 
het EU-25-gemiddelde. Koplopers in de groep van referentielanden (en tevens in de 
totale OESO) zijn Zweden, Finland en Japan. Opvallend is dat ook Zuid-Korea tot de 
kopgroep behoort en zelfs nog boven de Verenigde Staten uitkomt. 4) Nederland 
bevindt zich laag in de middengroep, omringd door Canada, Ierland en Australië. 
Daarachter volgen nog enkele Zuid-Europese landen (Italië en Spanje) en de nieuwe 
EU-lidstaten Tsjechië, Hongarije en Polen. 

R&D-intensiteit in Nederland tussen 1995 en 2003 gelijk gebleven, elders niet 
Een vergelijking van de R&D-intensiteit van bedrijven in het jaar 1995 met die in 
2003 laat zien dat de R&D-intensiteit in Nederland ongeveer gelijk is gebleven (rond 
de 1 procent van het BBP), terwijl in veel andere landen sprake is geweest van een 
forse toename. Zo steeg het EU-15-gemiddelde tussen 1995 en 2003 van 1,10 naar 
1,23 procent van het BBP en het OESO-gemiddelde van 1,39 naar 1,53 procent van 
het BBP. Naast de sterke toename van de R&D-intensiteit in Finland is vooral ook de 
stijging in Denemarken en Oostenrijk opvallend. Deze landen, die wat betreft open
heid en omvang van de economie en wat betreft het ontwikkelingsniveau goed ver
gelijkbaar zijn met Nederland, bevonden zich in 1995 nog onder het EU-15
gemiddelde. In de daaropvolgende acht jaar kenden ze echter, in tegenstelling tot 
Nederland, een sterke toename van de R&D-uitgaven door bedrijven. Denemarken 
behoort nu zelfs tot de top 3 van de EU. 

Sectorstructuur belangrijke verklaring voor lage R&D-uitgaven in Nederland 
Een belangrijke verklaring voor de relatief lage totale R&D-uitgaven van bedrijven 
in Nederland is de sectorstructuur. Een relatief groot aandeel van het BBP in Neder
land wordt bepaald door sectoren met een kleine R&D-component. Uit recent 
onderzoek blijkt dat de achterstand van Nederland ten opzichte van het OESO-
gemiddelde voor ongeveer 60 procent kan worden toegeschreven aan de sector
structuur van de Nederlandse economie. 5) Daarnaast blijkt uit hetzelfde onderzoek 
dat buitenlandse bedrijven relatief weinig R&D in Nederland doen. Ook dat levert 
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1) Voor Oostenrijk 1993 in plaats van 1995. 
2) Voor Oostenrijk 2002 in plaats van 2003. Cijfers voor België, Italië, Nederland, de Verenigde Staten en het OESO-

gemiddelde zijn voorlopig. 
3) De cijfers voor Zweden zijn gebaseerd op onderschatte gegevens. 
4) Het cijfer voor Japan in 1995 is gebaseerd op overschatte gegevens. 
5) De cijfers voor de Verenigde Staten zijn exclusief kapitaaluitgaven. 

Bron: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2005-2; voor Nederland 2003: CBS, 2005, Kennis en economie. 
R&D-inspanningen in Nederland, 2003, Voorburg/Heerlen. 

een belangrijke bijdrage aan de verklaring van de R&D-achterstand van Nederland 
ten opzichte van het OESO-gemiddelde. Dat de R&D-achterstand van Nederland de 
afgelopen jaren groter is geworden, kan grotendeels verklaard worden uit de ont
wikkeling van de sectorstructuur in Nederland in vergelijking met andere landen. De 
‘intrinsieke’ R&D-achterstand (dat wil zeggen de R&D-achterstand na correctie voor 
het effect van de sectorstructuur) van het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte 
van het OESO-gemiddelde is sinds 1995 slechts weinig veranderd. 

Het is lastig om de verschillen tussen individuele landen qua R&D-uitgaven van 
bedrijven te verklaren. De invloed van de sectorstructuur is goed te berekenen voor 
alle landen, maar verklaringen voor de resterende ‘intrinsieke’ verschillen zijn 
minder gemakkelijk te geven. De ‘intrinsieke’ verschillen zijn vaak ook sterk afhan
kelijk van de R&D-uitgaven van een beperkt aantal grote multinationals, waarbij 
verder van groot belang is hoeveel van de R&D op concernniveau in eigen land 
wordt uitgevoerd en hoeveel in andere landen. 6) Verder staat de ontwikkeling van 
de sectorstructuur niet los van de ‘intrinsieke’ R&D-positie van een land, zodat 
sectorstructuurverschillen en ‘intrinsieke’ verschillen in samenhang bezien dienen te 
worden. 7) 
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4.4 Innovatieve bedrijven 

Het percentage technologisch innovatieve bedrijven meet welk deel van de bedrij
ven met 10 of meer werkzame personen in de laatste drie jaar een technologisch 
nieuw of sterk verbeterd product op de markt heeft gebracht dan wel een nieuwe 
of sterk verbeterde productiemethode heeft ingevoerd. Dit is deels een output
indicator, omdat wordt aangegeven hoeveel bedrijven technologische innovaties 
hebben gerealiseerd. Het is echter ook deels een inputindicator en een through
putindicator, omdat tevens wordt gemeten hoe breed de bedrijvenbasis is voor 
technologische innovatie en voor de absorptie / toepassing van elders ontwikkelde 
technologische innovaties. Aangezien het aandeel van technologisch innovatieve 
bedrijven in de industrie aanzienlijk hoger is dan in de dienstverlening, wordt bij 
deze indicator een onderscheid gemaakt tussen deze twee hoofdsectoren. 

Nederland scoort in 2000 hoog in de industrie en gemiddeld in de dienstverlening 
In 2000, het meest recente jaar waarover internationale cijfers beschikbaar zijn, was 
51 procent van de bedrijven in de Nederlandse industrie (met 10 of meer werkzame 
personen) innovatief (figuur 4.4.1). Daarmee heeft Nederland een positie in de 
kopgroep van de EU. Koploper is Duitsland, waar 60 procent van de industriële 
bedrijven innovatief was. In de dienstensector behoorde Nederland in 2000 met 
36 procent innovatieve bedrijven tot de middenmoot, met een achterstand van 
13 procentpunten op de koploper, wederom Duitsland (figuur 4.4.2). 
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1) De cijfers over 1996 hebben betrekking op bedrijven met 20 of meer werknemers en kunnen daarom niet zonder meer ver
geleken worden met de cijfers over 2000 en 2002, waar de ondergrens ligt bij 10 werkzame personen (de hogere onder
grens in 1996 geldt niet bij de cijfers voor de dienstensector in figuur 4.4.2). 

2) Het EU-15-gemiddelde in 1996 is exclusief Griekenland. 

Bron: Eurostat; CBS. 

DE BE NL DK IE AT FI EU-15 FR SE EU-25 IT ES GB CZ HU PL 

Centraal Bureau voor de Statistiek 92 



4.4.2 Technologisch innovatieve bedrijven in de dienstensector 
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1) Het EU-15-gemiddelde in 1996 is exclusief Griekenland, Spanje en Italië. 

Bron: Eurostat; CBS. 

Percentage innovatieve bedrijven vertoonde in Nederland in 2002 sterke daling 
In 1996 behoorde Nederland wat betreft het percentage innovatieve bedrijven tot de 
kopgroep in de industrie (vijfde plaats) en had het een middenpositie in de dienst
verlening. De positie van Nederland in 2000 is vergelijkbaar met die in 1996. In 2002 
is het percentage innovatieve bedrijven in Nederland zowel in de industrie als in de 
dienstverlening met ongeveer eenderde gedaald. De verklaring voor de negatieve 
ontwikkeling van het percentage innovatieve bedrijven lijkt gezocht te kunnen 
worden in economische onzekerheid bij bedrijven, samenhangend met de terroris
tische aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten en de sterke terug
gang van de conjunctuur. Het lijkt erop dat veel bedrijven een pas op de plaats 
hebben gemaakt en innovatie-inspanningen hebben uitgesteld vanwege een 
verminderd vertrouwen in de economie. Er zijn nog onvoldoende gegevens voor 
andere landen beschikbaar om te kunnen beoordelen hoe de sterke daling in Neder
land zich verhoudt tot de ontwikkeling in andere landen. 8) 

4.5 Innovatieve bedrijven met samenwerkingsverbanden 

Innovatie kan sneller en efficiënter plaatsvinden als kennis wordt gedeeld en daarbij 
complementaire competenties worden benut. Het aantal technologisch innovatieve 
bedrijven dat de laatste drie jaar heeft samengewerkt met andere bedrijven of instel
lingen, in verhouding tot het aantal technologisch innovatieve bedrijven, kan daar
om als throughputindicator worden benut. 9) 
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Middenpositie voor Nederland 
Uitgaande van de cijfers over 2000 neemt Nederland een middenpositie in bij deze 
indicator. Nederlandse bedrijven lijken duidelijk minder samen te werken op het 
gebied van innovatie dan bedrijven in Finland en Denemarken. Opvallend is dat de 
nieuwe EU-lidstaten Hongarije en Polen op deze indicator hoog scoren. De sterke 
toename in Nederland in 2002 van het percentage bedrijven met samenwerkings
verbanden onder de innoverende bedrijven dient in samenhang te worden gezien 
met de sterke daling van het percentage innovatieve bedrijven in 2002. Bedrijven die 
samenwerken bij innovatie zijn waarschijnlijk structureler bezig met innovatie dan 
bedrijven die geen samenwerkingsverband hierbij hanteren. In verhouding tot het 
totaal aantal bedrijven (met 10 of meer werkzame personen) in de industrie en 
dienstverlening bedroeg het aantal samenwerkende bedrijven zowel in 2000 als 
2002 circa 10 procent. Tussen 1996 en 2000 is het percentage innovatieve bedrijven 
dat samenwerkt licht gedaald in Nederland. Ook in veel andere landen is sprake 
geweest van een daling, zodat de positie van Nederland in vergelijking met andere 
landen in 2000 weinig is veranderd ten opzichte van 1996. 

4.5.1 Technologisch innovatieve bedrijven met samenwerkingsverbanden 1) 
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1) Voor 1996 geldt: alleen bedrijven met minstens 20 werknemers in industrie en alleen bedrijven met minstens 10 werk
nemers in dienstensector. Voor 2000 en 2002 geldt: alleen bedrijven met minstens 10 werknemers voor zowel industrie als 
dienstensector. Voor Italië en Spanje geldt: in 1996 alleen industrie, geen diensten. alleen bedrijven met minstens 10 werk

nemers voor zowel industrie als dienstensector. Voor Italië en Spanje geldt: in 1996 alleen industrie, geen diensten. 

Bron: Eurostat; CBS. 

Publiek-private samenwerking in Nederland voor verbetering vatbaar 
Een indicator voor publiek-private interactie is het percentage innovatieve bedrij
ven dat de laatste drie jaar heeft samengewerkt met universiteiten dan wel research
instellingen. Helaas is voor deze indicator geen internationale vergelijking mogelijk 
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voor een recenter jaar dan 1996. De gegevens die beschikbaar zijn gekomen uit de 
‘Community Innovation Survey’ over 2000 zijn te onvolledig om een betrouwbare 
internationale vergelijking te kunnen maken voor het jaar 2000. Een vergelijking van 
de uitkomsten voor Nederland over de jaren 1996 en 2000 met die voor andere 
EU-landen over 1996 geeft de indruk dat Nederland zowel qua samenwerking met 
universiteiten als qua samenwerking met researchinstellingen benedengemiddeld 
scoort. 10) Op dit punt lijkt dus nog veel verbetering mogelijk, maar voor een actueel 
beeld moeten de internationale cijfers over 2004 worden afgewacht. 

4.6 Aangevraagde Europese octrooien 

Het aantal aangevraagde Europese octrooien in verhouding tot de omvang van de 
beroepsbevolking is een indicator voor technologische output. Het aanvragen van 
een octrooi impliceert dat de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten hebben 
geresulteerd in kennis die mogelijk kan leiden tot een nieuw product of proces. Deze 
outputindicator ligt echter nog sterk in het verlengde van R&D en heeft betrekking 
op inventies (nieuwe uitvindingen) in plaats van op het uiteindelijke resultaat van 
innovatie: nieuwe of verbeterde producten en processen. 

De indicator geeft het aantal octrooiaanvragen weer bij het Europees Octrooi
bureau, de ‘European Patent Office’ (EPO). De keuze voor de EPO-aanvragen 
impliceert een zeker ‘thuisvoordeel’ voor Europese aanvragers. Niet-Europese 
aanvragers zijn naar verwachting in dit bestand ondervertegenwoordigd. De 
zogenoemde ‘triadische’ gegevens, waarin opgenomen alle aanvragen die niet 
alleen bij de EPO worden ingediend, maar ook bij het Japanse en Amerikaanse 
octrooibureau, ondervangen dit, maar hebben als nadeel dat voor een veel beperk
ter deel van de uitvindingen zowel Europese, Amerikaanse als Japanse octrooien 
worden aangevraagd. Een andere optie is om niet naar octrooiaanvragen te kijken, 
maar naar daadwerkelijk toegekende octrooien. Voor de rangorde van landen 
maakt dat echter niet veel verschil. Een nadeel van het uitgaan van toegekende 
octrooien is dat het na een aanvraag enkele jaren duurt voordat een octrooi wordt 
toegekend, zodat die cijfers niet de meest actuele situatie weergeven wat betreft 
nieuw ontwikkelde kennis die in aanmerking komt voor een octrooi. 

Relatief veel Nederlandse octrooiaanvragen 
Nederland scoort goed bij de indicator voor het aantal octrooiaanvragen bij het 
Europese octrooibureau. Met 469 aanvragen per miljoen personen in de beroeps
bevolking in 2002 blijft Nederland weliswaar achter bij de koplopers Duitsland, 
Finland en Zweden, maar ligt het ruim voor op bijvoorbeeld Denemarken en 
Oostenrijk (figuur 4.6.1). 11) Voor de toekomst is het interessant om na te gaan of de 
hogere R&D-intensiteit voor bedrijven in Denemarken en Oostenrijk resulteert in 
een afnemende voorsprong voor Nederland bij het aantal octrooiaanvragen. R&D is 
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immers de voorfase van octrooiaanvragen. De relatief bescheiden scores van Japan 
en de Verenigde Staten kunnen verklaard worden uit het ‘thuisvoordeel’ bij deze 
indicator voor Europese landen. Daarom is het zinvol een vergelijking te maken met 
‘triadische’ gegevens. 12) Bij deze gegevens blijken Finland, Zweden en Japan kop
lopers te zijn in 2002, gevolgd door Duitsland, de Verenigde Staten en Nederland. 13) 

Opvallend is dat Nederland ook hier goed scoort met een zesde positie direct achter 
de Verenigde Staten. 

4.6.1 Aangevraagde Europese octrooien 
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Positie Nederland tussen 1995 en 2002 gelijk gebleven 
De positie van Nederland is tussen 1995 en 2002 gelijk gebleven. Ook in 1995 had 
Nederland al een vierde plaats. Over de gehele linie is het aantal octrooiaanvragen 
sterk gegroeid. Dit tekent waarschijnlijk het toegenomen gebruik van Europees 
octrooien voor de bescherming van kennis. Ook het groeiend belang van bescher
ming van intellectueel eigendom in sommige technologiegebieden (bijvoorbeeld 
biotechnologie) zal een rol spelen. 14) Het aantal octrooiaanvragen, in verhouding tot 
de omvang van de beroepsbevolking, is in Nederland relatief sterk toegenomen. De 
afstand van Nederland tot de koplopers Duitsland, Finland en Zweden (de top 3 van 
de EU) is daarmee verkleind. In Denemarken en Oostenrijk (de twee landen die na 
Nederland volgen in de rangorde van figuur 4.6.1) is het aantal octrooiaanvragen 
ongeveer even sterk gegroeid als in Nederland. 
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Interpretatie van de hoge positie van Nederland 
De relatief hoge score van Nederland is mede afhankelijk van enkele grote multi
nationals die veel octrooieren. Octrooien worden veel aangevraagd in hightech
sectoren, vooral de elektrotechnische industrie en de chemie (inclusief farmacie). 
Nederland heeft enkele multinationals die sterk zijn in deze sectoren. Niettemin 
geeft de sterke positie van Nederland op deze indicator aan dat Nederland goed is in 
het ontwikkelen van nieuwe kennis. Ondanks de relatief lage R&D-uitgaven van 
bedrijven scoort Nederland hier vrij hoog. Bedacht moet worden dat het hier niet om 
de totale ontwikkeling van nieuwe kennis gaat, maar om kennis die betrekking heeft 
op nieuwe uitvindingen. De hoge positie van Nederland kan mogelijk mede 
worden verklaard uit de goede kwaliteit van de publieke kennisinfrastructuur in 
Nederland, die een belangrijke bron van kennis kan vormen voor de ontwikkeling 
van nieuwe vindingen waarop door bedrijven een octrooi wordt aangevraagd. De 
relatief goede prestaties van Nederland bij indicatoren voor aantallen publicaties en 
de mate waarin de publicaties geciteerd worden, duiden op een goede kwaliteit van 
de publieke kennisinfrastructuur en bevestigen verder het beeld dat Nederland 
sterk is in het ontwikkelen van nieuwe kennis. 15) 

4.7 Omzet met nieuwe en verbeterde producten 

Het omzetaandeel van technologisch nieuwe en verbeterde producten is een echte 
outputindicator. De indicator geeft immers weer in welke mate er daadwerkelijk 

4.7.1 Omzetaandeel technologisch nieuwe en verbeterde producten in de industriesector 1) 
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1) Voor 1996 geldt: alleen bedrijven met minstens 20 werknemers. Voor 2000 en 2002/2003 geldt: alleen bedrijven met 
minstens 10 werknemers. 

2) Het EU-15-gemiddelde in 1996 is exclusief Griekenland. 
3) Het EU-15-gemiddelde in 2000 is exclusief Ierland. 

Bron: Eurostat. 
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succesvol is geïnnoveerd. Terwijl het aantal aangevraagde Europese octrooien 
(paragraaf 4.6) betrekking heeft op technologische output die nog geen toepassing 
heeft gevonden op de markt, geeft het omzetaandeel van nieuwe en verbeterde 
producten de uiteindelijke commerciële output van innovatie weer. Het betreft de 
omzet die bedrijven hebben behaald met producten die de laatste drie jaar als nieuw 
product op de markt zijn gebracht of de laatste drie jaar duidelijk zijn verbeterd, 
uitgedrukt als percentage van de totale omzet van bedrijven met 10 of meer werk
zame personen. In het onderstaande wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen 
de industrie- en de dienstensector, omdat het omzetaandeel van nieuwe en ver
beterde producten in de industrie over het algemeen hoger is dan in de dienst
verlening. Dit hangt samen met het feit dat in de industrie meer technologische 
innovatie plaatsvindt dan in de dienstverlening. 

4.7.2 Omzetaandeel technologisch nieuwe en verbeterde producten in de dienstensector 1) 
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1) Het EU-15-gemiddelde in 2000 is exclusief Ierland. 

Bron: Eurostat. 

Lage positie van Nederland, zowel in de industrie- als de dienstensector 
Nederland scoort zowel in de industrie als in de dienstensector laag in vergelijking 
met andere landen (figuren 4.7.1 en 4.7.2). Nederlandse bedrijven lijken dus niet erg 
goed te zijn in het op de markt brengen van nieuwe producten en diensten. 16) 

Opmerkelijk zijn de grote verschillen in rangorde bij de industrie en de diensten 
voor de onderzochte landen. In 2000 zijn in de industrie Finland, Duitsland en Italië 
koploper en in de diensten Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 17) Finland 
heeft een hoge positie in de industrie, maar een vrij lage in de dienstensector. Het 
Verenigd Koninkrijk daarentegen komt laag uit in de industrie, maar hoog in de 
dienstverlening. 
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Sterke daling in Nederland 2002, na beperkte daling tussen 1996 en 2000 
In Nederland is het omzetaandeel van nieuwe en verbeterde producten in de indus
trie tussen 1996 en 2000 gedaald van 25 procent naar 21 procent, waarmee een ver
slechtering optrad ten opzichte van het gemiddelde van de andere EU-landen. Voor 
de dienstverlening zijn geen gegevens beschikbaar over 1996. In 2002 is het omzet
aandeel van nieuwe en verbeterde producten in Nederland zowel in de industrie als 
in de dienstverlening sterk gedaald. Dit is vooral het gevolg van de eveneens sterke 
daling van het percentage innovatieve bedrijven in 2002 in Nederland. Een ver
gelijking met andere EU-landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn over het 
omzetaandeel van nieuwe en verbeterde producten in 2002/2003, leert dat ook in 
Finland, Italië en Spanje het omzetaandeel van nieuw en verbeterde producten in 
zowel de industrie als de dienstverlening (sterk) is gedaald. Een uitzondering geldt 
voor Denemarken, waar zowel in de industrie als in de dienstverlening een aanzien
lijke stijging heeft plaatsgevonden. 

Nederlandse kennisparadox 
Nederland heeft een goede score op het aantal aangevraagde Europese octrooien 
per miljoen personen in de beroepsbevolking. In contrast hiermee staat het relatief 
lage omzetaandeel van nieuwe en verbeterde producten. Het is duidelijk dat er nog 
veel ruimte voor verbetering ligt tussen octrooiaanvragen en het daadwerkelijk ver
markten van kennis. Hier wordt wel gesproken van ‘de Nederlandse kennisparadox’. 
Die kennisparadox houdt in dat in Nederland veel goede nieuwe technologische 
kennis wordt ontwikkeld, maar dat Nederland achterblijft bij het commercieel toe
passen van kennis in nieuwe en verbeterde producten. 
De oorzaak van het relatief lage omzetaandeel van nieuwe en verbeterde producten 
in Nederland is echter niet alleen dat technologische kennis te weinig wordt ver
taald naar succesvolle commerciële toepassingen. Ook de relatief lage R&D-uit
gaven van bedrijven vormen hiervoor een verklaring. Meer R&D-uitgaven van 
bedrijven kunnen leiden tot een bredere toepassing van nieuwe kennis in het Neder
landse bedrijfsleven en daarmee ook het omzetaandeel van nieuwe en verbeterde 
producten verhogen. De Nederlandse sectorstructuur beperkt echter (op korte 
termijn) de mogelijkheden voor een betere score wat betreft de R&D-intensiteit van 
de economie. 

4.8 Niet-technologische innovatie 

Internationale cijfers over niet-technologische innovatie zijn voor het eerst beschik
baar gekomen in de ‘Community Innovation Survey’ over het jaar 2000. Dat heeft een 
internationale vergelijking opgeleverd van het percentage bedrijven dat over een 
periode van drie jaar – in dit geval de periode 1998–2000 – niet-technologische ver
nieuwing heeft doorgevoerd op de volgende terreinen: strategie, management, 
organisatie, marketing en esthetische aanpassingen van producten. ‘Strategie’ 
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betreft de implementatie of wijziging van de (langetermijn-) doelen van een bedrijf. 
‘Management’ refereert aan het toepassen van geavanceerde, niet eerder door het 
bedrijf gebruikte managementtechnieken. ‘Organisatie’ heeft betrekking op het 
doorvoeren van ingrijpende veranderingen in de organisatiestructuur van het 
bedrijf. ‘Marketing’ betreft de toepassing of ontwikkeling van wezenlijk nieuwe 
marketingconcepten. ‘Esthetische productaanpassingen’ zijn niet-technische verande
ringen in uiterlijk of voorkomen van producten, zoals wijziging van kleur of ver
pakking. 

Nederland scoort relatief laag bij niet-technologische innovatie 
Staat 4.8.1 geeft de uitkomsten over het jaar 2000 weer voor de verschillende EU-
landen. Per categorie is het percentage bedrijven met 10 of weer werkzame personen 
weergegeven dat de laatste drie jaar niet-technologische vernieuwing heeft door
gevoerd op de betreffende gebieden. In de laatste kolom van de tabel wordt het 
ongewogen gemiddelde percentage gegeven voor de vijf onderscheiden gebieden. 
Gemiddeld over de vijf categorieën scoort Nederland vrij laag. Nederland heeft wel 
een redelijk hoge positie bij het onderdeel ‘strategie’, maar komt relatief laag uit bij de 
onderdelen ‘management’, ‘organisatie’, ‘marketing’ en ‘esthetische productaanpassin
gen’. Op de onderdelen ‘marketing’ en ‘esthetische productaanpassingen’ is Nederland 
zelfs een van de laagst scorende landen. De cijfers zijn ook voor afzonderlijke 
sectoren beschikbaar. In die cijfers op sectorniveau is telkens ongeveer hetzelfde 
beeld zichtbaar voor Nederland. 

Staat 4.8.1 
Percentage bedrijven dat de laatste drie jaar niet-technologische innovatie heeft doorgevoerd, 2000 

Strategie Management Organisatie Marketing Esthetisch Gemiddeld 

% van bedrijven 

Duitsland 40 37 50 38 35 40 
Verenigd Koninkrijk 39 32 33 44 . 37 
Oostenrijk 37 33 45 35 31 36 
België 30 23 40 24 23 28 
Italië 25 17 33 22 31 26 
Zweden 34 8 38 29 19 26 
Finland 26 26 32 21 22 25 
Spanje 19 24 32 21 29 25 
Nederland 34 17 26 17 11 21 
Tsjechië 21 19 20 18 26 21 
Denemarken 21 8 20 18 13 16 
Hongarije 11 10 11 17 20 14 
Frankrijk 22 19 8 . 4 13 
Polen 2 1 2 2 3 2 
EU-15 31 25 35 30 27 29 
EU-25 27 23 31 26 25 27 

Bron: Bewerkte cijfers van Eurostat. 
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Vraagtekens bij de commerciële gerichtheid van Nederlandse bedrijven 
In de vorige paragraaf kwam reeds naar voren dat in Nederland sprake is van een 
relatief laag omzetaandeel van nieuwe en verbeterde producten (in technologisch op
zicht). In deze paragraaf blijkt dat in Nederland ook sprake is van relatief weinig bedrij
ven die niet-technologische vernieuwing hebben doorgevoerd. Daarbij is het opvallend 
dat dit vooral ook geldt voor de terreinen ‘marketing’ en ‘esthetische veranderingen van pro
ducten’. Dit suggereert dat de commerciële gerichtheid van Nederlandse bedrijven bij 
zowel technologische als niet-technologische vernieuwing achterblijft. 

4.9 Slotbeschouwing 

Conclusies per indicator 
De belangrijkste conclusies over de indicatoren voor innovatie zijn als volgt: 

1. De R&D-uitgaven van bedrijven zijn relatief laag in Nederland. Dit is al jaren
lang het geval. Terwijl in veel andere landen de R&D-intensiteit van bedrijven in 
de loop der jaren is toegenomen, is deze in Nederland ruwweg gelijk gebleven. 
Daarmee is Nederland internationaal gezien steeds verder achterop geraakt bij 
deze indicator. 

2. Het percentage technologisch innovatieve industriebedrijven is, uitgaande van 
internationaal vergelijkbare cijfers over 2000, relatief hoog in Nederland. Wat 
betreft het percentage technologisch innovatieve bedrijven in de diensten
sector heeft Nederland een gemiddelde positie. In 2002 is het percentage inno
vatieve bedrijven zowel in de industrie als de dienstverlening met ongeveer 
eenderde gedaald in Nederland, wat mogelijk inhoudt dat de positie van Neder
land verslechterd is. 

3. Nederland heeft een middenpositie bij het percentage technologisch innovatie
ve bedrijven die hebben samengewerkt met andere bedrijven en instellingen. 

4. Nederland scoort relatief hoog bij het aantal aangevraagde Europese octrooien in 
verhouding tot de omvang van de beroepsbevolking. Dat geeft aan dat Neder
land goed presteert in het ontwikkelen van nieuwe technologische kennis. De 
score op deze indicator wordt echter wel sterk bepaald door enkele grote multi
nationals die veel kennis octrooieren. 

5. Nederland presteert benedengemiddeld wat betreft omzet behaald met techno
logisch nieuwe en verbeterde producten in de industrie. De  omzet behaald met 
technologisch nieuwe en verbeterde producten in de dienstensector is relatief 
zelfs nog ongunstiger. De lage scores van Nederland op deze indicator duiden 
erop dat Nederland relatief zwak is in het commercialiseren van kennis. 
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6. Nederland scoort ook vrij laag wat betreft het aantal bedrijven dat vormen van 
niet-technologische vernieuwing heeft doorgevoerd. Het percentage bedrijven 
dat niet-technologische vernieuwing heeft doorgevoerd, is in Nederland relatief 
zeer laag op de gebieden ‘marketing’ en ‘esthetische veranderingen van producten’. 
Op het gebied van ‘strategie’ scoort Nederland daarentegen redelijk hoog. 

Inzicht in samenhang tussen indicatoren laat nog te wensen over 
Een beperking bij de interpretatie van de diverse cijfers is dat de samenhang tussen de 
verschillende indicatoren nog niet erg helder is. Er is behoefte aan empirisch onderzoek 
waarbij de gegevens van de ‘Community Innovation Survey’ van verschillende jaren 
worden benut om relaties tussen bepaalde variabelen te kwantificeren. Vooral de ver
klaring van het omzetaandeel van nieuwe en verbeterde producten als kernindicator 
voor de output van het innovatiesysteem zou daarbij aandacht dienen te krijgen. 

Wensen voor aanvullende indicatoren 
Een wens voor de toekomst is ook dat er meer indicatoren beschikbaar komen die zicht 
geven op de werking van het ‘nationaal innovatiesysteem’. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan indicatoren voor kennisdiffusie (vooral ook richting het MKB) en indicatoren voor 
diverse aspecten van publiek-private interactie. Ook zijn meer indicatoren over 
niet-technologische innovatie gewenst, mede vanwege het relatief grote belang hiervan 
in de dienstensectoren. Ook het samenspel van technologische en niet-technologische 
innovatie (complementariteit versus substitutie) verdient hierbij aandacht. Zoals eerder 
gemeld zijn er veel relaties te onderscheiden tussen innovatie en andere factoren die een 
rol spelen bij het ondernemingsklimaat. Met name de samenhang tussen innovatie, 
ondernemerschap, marktwerking en menselijk kapitaal zou in volgende edities nog 
uitvoeriger geanalyseerd kunnen worden. 

Noten in de tekst 
1) Eigenlijk gaat het bij niet-technologische innovatie om een vijftal scores voor vijf 

verschillende vormen van niet-technologische vernieuwing alsmede een gemid
delde score. Omwille van de eenvoud zijn deze in de publicatie in de tekst onder 
één noemer gebracht. 

2) Zie bijvoorbeeld Coe, D.T. en E. Helpman, 1995, International R&D spillovers, in: 
European Economic Review, Volume 39 No 5, p. 859–887 en Guellec, D. en B. van 
Pottelsberghe de la Potterie, 2001, R&D and productivity growth: panel data analysis 
of 16 OECD countries, in: OESO, STI Working Papers, no. 2001/3, Parijs. Deze publi
catie is beschikbaar via internet: 
http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d0 
04c/c1256985004c66e3c1256a6b004e2bc1/$file/jt00109561.pdf 

3) Zie bijvoorbeeld Griffith, R., S. Redding en J. van Reenen, 2001, Mapping the two 
faces of R&D: productivity growth in a panel of OECD countries, The Institute for 
Fiscal Studies, WP 02/00, Londen. Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.ifs.org.uk/wps/wp0002.pdf 

Centraal Bureau voor de Statistiek 102 

http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/c1256985004c66e3c1256a6b004e2bc1/$file/jt00109561.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/c1256985004c66e3c1256a6b004e2bc1/$file/jt00109561.pdf
http://www.ifs.org.uk/wps/wp0002.pdf


4)	 Buiten de groep van referentielanden heeft ook Zwitserland een relatief hoge 
R&D-intensiteit van bedrijven: 1,90 procent van het BBP in 2000 (meest recente jaar). 

5)	 Erken, H.P.G en M.L. Ruiter, 2005, Determinanten van de private R&D-uitgaven in 
internationaal perspectief, Ministerie van Economische Zaken, Onderzoeksreeks, 
Publicatienummer 05OI08, Den Haag. Deze publicatie is beschikbaar via inter
net: http://appz.ez.nl/publicaties/pdfs/05oi08.pdf 

6)	 Snijders, H., 1998, En toch is er geen R&D-achterstand, in: Economisch Statistische 
Berichten, Volume 83 No 4147, p. 292–294. 

7)	 Zie wederom Erken, H.P.G en M.L. Ruiter, 2005, Determinanten van de private 
R&D-uitgaven in internationaal perspectief, Ministerie van Economische Zaken, 
Onderzoeksreeks, Publicatienummer 05OI08, Den Haag. 

8)	 Wel zijn voor een beperkt aantal landen cijfers over 2002/2003 beschikbaar voor 
het percentage innoverende bedrijven in het MKB. In Finland is net als in Neder
land het percentage innoverende MKB-bedrijven sterk gedaald, in Spanje is het 
percentage weinig veranderd en in Denemarken en Oostenrijk sterk toege
nomen. 

9)	 Er wordt hier uitgegaan van een indicator voor het totaal van de industrie en 
de dienstensector. Doordat het aantal innovatieve bedrijven in de noemer is 
geplaatst en niet het totaal aantal bedrijven, bestaat er geen systematisch verschil 
tussen de uitkomsten voor beide sectoren, wat reden is om beide sectoren samen 
te nemen in deze indicator. 

10)	 Zie Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, 2004, Science, technology and innovation in the Netherlands. Policies, 
facts and figures, p. 74, Den Haag. Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://appz.ez.nl/publicaties/pdfs/04i27.pdf 

11) Overigens is Zwitserland hier de nummer 1 van de totale OESO (met 731 Europe
se octrooiaanvragen per miljoen personen van de beroepsbevolking in 2002).
 

12) Bron: OESO, 2005, Main Science and Technology Indicators (MSTI) , 2005-2, Parijs.
 
13)	 Als alle OESO-landen in beschouwing worden genomen, heeft Zwitserland een 

tweede positie bij deze ‘triadische’ octrooien (in 2002). 
14)	 Zie ook Kingston, W., 2001, Innovation needs patents reform, in: Research Policy, 

Volume 30 No 3, p. 403–423. 
15)	 Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie, 2003, Wetenschaps

en technologie-indicatoren 2003, CWTS/MERIT, Leiden/Maastricht (beschikbaar 
via internet: www.nowt.nl) en Ministerie van Economische Zaken en Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2004, Science, technology and innovation in 
the Netherlands. Policies, facts and figures, Den Haag. Deze publicatie is beschikbaar 
via internet: http://appz.ez.nl/publicaties/pdfs/04i27.pdf 

16)	 Ook kan het zijn dat Nederland een specialisatie heeft in deelsectoren waar 
gemiddeld genomen de productportfolio trager wordt vernieuwd. 

17)	 De cijfers over 2002 erbij betrekkend, komt Denemarken als koploper naar voren 
in de dienstensector, terwijl Spanje dan opmerkelijk sterk daalt naar een lage 
positie. 
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5. Kapitaal 

5.1 Samenvatting 

In termen van kapitaalgoederenvoorraad, geïnvesteerd durfkapitaal en directe buiten
landse investeringen heeft Nederland internationaal vergeleken een stevige positie. 
Als het gaat om de kapitaalgoederenvoorraad uitgedrukt als percentage van het BBP dan 
scoort Nederland hoog. Het aandeel van het ICT-kapitaal in de totale kapitaalgoederen
voorraad is sinds 1995 toegenomen, maar aangezien dat ook het geval was in de andere 
benchmarklanden, is de relatieve positie van Nederland nauwelijks verbeterd. 
Nederland neemt wat betreft de investeringsquote in relatie tot de benchmarklanden een 
middenpositie in. Ten opzichte van 1995 is de Nederlandse investeringsquote licht 
gedaald. Nederland heeft net als Zweden, Finland, de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk een investeringsquote van ongeveer 10 procent. 
In 2000 behoorde Nederland, samen met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, 
tot de landen met het meeste geïnvesteerde durfkapitaal (risicodragend vermogen ter 
beschikking gesteld aan niet-beursgenoteerde ondernemingen) uitgedrukt als percentage 
van het BBP. In 2003 is Nederland echter gedaald naar een positie die dicht bij het 
EU-15-gemiddelde ligt. 
Over een langere periode bezien, heeft Nederland een belangrijke positie in de 
stromen van directe buitenlandse investeringen (DBI). Voor Nederland geldt dat de 
uitgaande DBI-stromen meestal groter zijn dan de inkomende. Sinds 2000 was er een 
daling gaande van de directe buitenlandse investeringen. Deze was ook in andere landen 
te zien. 

5.2 Indicatoren voor kapitaal 

De voor dit hoofdstuk gekozen indicatoren hebben zowel betrekking op de fysieke 
kapitaalgoederenvoorraad en de vernieuwing daarvan door middel van investe
ringen als op het geldkapitaal dat nodig is om de investeringen te financieren, in het 
bijzonder durfkapitaal. Tevens wordt via de keuze van de indicatoren stilgestaan bij 
het internationale aspect van investeringen door aandacht te besteden aan zowel 
Nederlandse investeringen in het buitenland als aan investeringen van buitenland
se bedrijven in Nederland. De volgende indicatoren zijn geselecteerd: 

1. kapitaalgoederenvoorraad (paragraaf 5.3) 
2. ICT-kapitaalgoederenvoorraad (paragraaf 5.3) 
3. investeringsquote (paragraaf 5.4) 
4. geïnvesteerd durfkapitaal (paragraaf 5.5) 
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5. directe buitenlandse investeringen, instroom (paragraaf 5.6) 
6. directe buitenlandse investeringen, uitstroom (paragraaf 5.6) 

Kapitaal: belang en gerelateerde zaken 

Kapitaalgoederen zijn essentieel voor ondernemerschap 
Kapitaal is het totaal van de kapitaalgoederenvoorraad en het eigen en vreemde vermogen 
(geldkapitaal) van een onderneming. Kapitaalgoederen zijn alle goederen die door een 
bedrijf voor meerdere jaren worden aangewend als productiemiddel. Voor ondernemer
schap is het beschikken over de juiste kapitaalgoederen tegen concurrerende kosten essen
tieel. Voor de aanschaf van kapitaalgoederen – ofwel het doen van investeringen – zijn 
ondernemers afhankelijk van geldkapitaal, dat allerlei vormen kan aannemen (zoals werk
kapitaal geleend van een bank, leverancierskrediet, obligaties en aandelen). 

Durfkapitaal 
Een bijzondere vorm van geldkapitaal is het zogeheten durfkapitaal (‘venture capital’). Dit is 
risicodragend vermogen dat ter beschikking wordt gesteld aan niet-beursgenoteerde 
ondernemingen om activiteiten in diverse ondernemingsfasen te financieren. Participatie
maatschappijen zijn de belangrijkste verstrekkers van durfkapitaal. Zij richten zich vooral 
op veelbelovende expanderende ondernemingen die (tijdelijk) een vergrote financierings
behoefte hebben, maar waar ook hoge risico’s aan verbonden kunnen zijn. Naast partici
patiemaatschappijen zijn op dit gebied ook particuliere investeerders (‘informal investors’) 
actief. 

Investeringen zijn belangrijk voor productiviteit 
De fysieke kapitaalgoederenvoorraad bepaalt de productiecapaciteit van een economie. 
Investeringen zijn aanvullingen op die kapitaalgoederenvoorraad, al dan niet ter vervan
ging van afgeschreven of afgestoten delen van de kapitaalgoederenvoorraad. De hoogte 
van de investeringen is van groot belang voor de economische groei omdat een toename 
van de hoeveelheid kapitaal per werknemer de arbeidsproductiviteit doet stijgen. Door 
middel van investeringen worden oude kapitaalgoederen vervangen door nieuwe, 
productievere versies. Innovaties in productiemiddelen vertalen zich sneller in economi
sche groei naarmate er meer geïnvesteerd wordt. 

Internationalisering van kapitaalmarkten 
Kapitaal is internationaal zeer mobiel. Investeerders verplaatsen hun kapitaal moeiteloos 
van het ene land naar het andere. Er is in de huidige tijd nog maar beperkt sprake van een 
nationale kapitaalmarkt. Wat echter voor de Nederlandse economie van groot belang is, 
zijn de investeringen vanuit het buitenland die daadwerkelijk resulteren in productie en 
werkgelegenheid op Nederlandse bodem en vice versa investeringen vanuit Nederland die 
resulteren in productie en werkgelegenheid in het buitenland. 
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Relaties tot andere thema’s 
Relaties met de andere thema’s zijn er in verschillende opzichten. Tussen innovatie en 
kapitaalmarkt bestaat een intensieve wisselwerking. Met name technologische innovaties 
zijn alleen mogelijk als bedrijven beschikken over kapitaal om te kunnen investeren in 
R&D, productiefaciliteiten, marketing e.d. Tegelijkertijd worden innovaties vaak ‘be
lichaamd’ in kapitaalgoederen en zonder de noodzakelijke investeringen worden deze inno
vaties niet productief. De omvang van investeringen in een land worden primair bepaald 
door de geneigdheid van ondernemers om tot investeren over te gaan, hetgeen mede 
bepaald wordt door het ondernemingsklimaat. Daarmee wordt impliciet een relatie gelegd 
met de andere thema’s van deze publicatie, zoals menselijk kapitaal, infrastructuur en het 
functioneren van de overheid. 

Definitie van investeringen kan tekortschieten 
De relatie tussen investeringen en productiviteit kan worden vertroebeld doordat de 
officieel gemeten investeringen voorbijgaan aan voorzieningen die nodig zijn om bijvoor
beeld ICT tot zijn recht te laten komen. Vanaf 1995 wordt in de macro-economische statis
tiek de aanschaf en de eigen ontwikkeling van software door bedrijven tot de investeringen 
gerekend. Echter, de implementatie van de software – die vaak meer kost dan de aanschaf 
van de software – valt buiten de investeringen, terwijl deze implementatie juist sterk 
bepalend kan zijn voor de effecten van ICT op de bedrijfsvoering en de productiviteit. 

5.3 Kapitaalgoederenvoorraad 

De meting van de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad van een land is geen 
eenvoudige zaak. Doordat landen hun eigen inzichten gebruikten, waren statis
tieken internationaal ook vaak niet goed vergelijkbaar. De herziening van de inter
nationale richtlijnen voor het opstellen van de zogeheten ‘nationale rekeningen’ in  
1993 heeft bijgedragen aan de harmonisatie van concepten en statistieken over 
kapitaalgoederen en afschrijvingen. 1) De cijfers over de kapitaalgoederenvoorraad 
die in deze paragraaf gebruikt worden, zijn afkomstig van het ‘Groningen Growth & 
Development Centre’. 2) Dit centrum dat bestaat uit een onderzoeksgroep van econo
men en economisch historici aan de economische faculteit van de Universiteit 
Groningen heeft zich de laatste jaren sterk ingezet voor het uniformeren, verzame
len en analyseren van internationaal relevante macro-economische data. De 
kapitaalgoederenvoorraad zoals gepresenteerd in dit hoofdstuk bestaat uit een 
zestal componenten. Drie daarvan zijn ICT-gerelateerd (kantoor- en computerappa
ratuur, communicatieapparatuur en software) en drie niet (niet-ICT-apparatuur, 
vervoermiddelen en bedrijfsgebouwen inclusief infrastructurele werken). 3) 

In figuur 5.3.1 wordt de bruto kapitaalgoederenvoorraad als percentage van het 
BBP gegeven.4) Opgemerkt dient te worden dat het gaat om fysieke goederen. Inves
teringen in menselijk kapitaal en in kennis - die van groot belang zijn voor de kennis
economie - zijn hierin niet meegenomen. 5) De berekening van de waarde van deze 
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niet tastbare vormen van kapitaal is echter veelal niet eenvoudig uit te voeren. 6) 

Deze waarde komt wel tot uitdrukking in de beurswaarde van een onderneming. 
Ook bij marktconforme overnames komen de voornoemde en ook andere immate
riële activa tot uitdrukking in de overnameprijs. 

Nederland heeft een relatief grote kapitaalgoederenvoorraad 
Nederland neemt in 2004 een derde plaats in op het gebied van de kapitaalgoede
renvoorraad in procenten van het BBP (figuur 5.3.1). Daarmee schaart Nederland 
zich onder een groep van zes landen met een kapitaalgoederenvoorraad van 
ongeveer tweemaal het BBP. Dit wordt deels veroorzaakt door de relatief grote om
vang van investeringen in infrastructrele werken. 

5.3.1 Kapitaalgoederenvoorraad 
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Bron: Groningen Growth & Development Centre. 

Nederland scoort laag wat betreft ICT-kapitaal 
Het aandeel van ICT-kapitaalgoederen in de totale kapitaalgoederenvoorraad is 
indicatief voor de betrokkenheid van een economie bij de productie en/of toepas
sing van moderne technologie en in het bijzonder ICT (figuur 5.3.2). Het gaat om 
computers, communicatieapparatuur en software die in de verschillende bedrijfs
takken zijn ingezet. Een hoge score wijst op een geavanceerde omgeving wat tech
nologische kennis en toepassing ervan betreft. Verschillen kunnen deels verklaard 
worden uit uiteenlopende niveaus van economische ontwikkeling in brede zin en 
deels uit onderling afwijkende productiestructuren. Zo is de ene bedrijfstak naar 
zijn aard kapitaalintensiever en/of afhankelijker van geavanceerde toepassingen 
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van technologie dan de andere. Nederland scoort laag op deze indicator en komt 
daarbij duidelijk onder het EU-15-gemiddelde. De eerder genoemde structurele 
verschillen kunnen een belangrijke verklaringsgrond bieden. Echter, nader onder
zoek op dit terrein lijkt van belang. De statistische gegevens op het gebied van 
bestedingen aan ICT in relatie tot het BBP (zie hoofdstuk 10 over infrastructuur) en 
het ICT-gebruik door bedrijven geven geen directe aanknopingspunten voor een 
verklaring aangezien Nederland op deze indicatoren redelijk goed of modaal 
scoort. 7) 

5.3.2 ICT-kapitaalgoederenvoorraad 
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Bron: Groningen Growth & Development Centre. 

ICT-kapitaal vertoont opgaande lijn 
In de periode 1990–2004 is een duidelijke dynamiek te bespeuren in het ICT-kapitaal 
als percentage van de totale kapitaalgoederenvoorraad. 8) Zoals figuur 5.3.3 laat 
zien, is er in het algemeen een opgaande lijn te ontdekken. De Verenigde Staten 
hadden in 1990 een voorsprong die zij gedurende de gehele beschouwde periode 
hebben vastgehouden en in feite ook hebben versterkt. Zij gingen van een kleine 
4 procent in 1990 naar 11 procent in 2004. Het Verenigd Koninkrijk en België volgden 
een vergelijkbaar stijgingspatroon als de Verenigde Staten. Nederland behoort met 
Duitsland en Frankrijk tot de landen die een gematigder ontwikkeling kenden 
waardoor voor deze landen de afstand met de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk is toegenomen. 

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006 109 



5.3.3 Ontwikkeling ICT-kapitaalgoederenvoorraad 

% van de totale kapitaalgoederenvoorraad 
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5.4 Investeringen 

De investeringsquote geeft de bruto-investeringen in vaste activa als percentage van 
het BBP. Vaste activa zijn productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan en die 
een behoorlijke waarde vertegenwoordigen. Hiertoe behoren materiële activa zoals 
gebouwen en machines, maar ook software. 
Eén van de gebieden waarop ondernemerschap zich duidelijk manifesteert is dat 
van bedrijfsinvesteringen. Bedrijven investeren omdat zij een kans zien om winst
gevend te opereren, bijvoorbeeld met het naar de markt brengen van een nieuw of 
verbeterd product. 9) 

Het niveau van de investeringsquote geeft in principe aan in hoeverre bedrijven 
denken winstgevend in een land te kunnen investeren. Bovendien geldt dat hogere 
investeringen, via uitbreiding van capaciteit (kapitaalgoederenvoorraad) en een 
hogere arbeidsproductiviteit, ook tot een hoger inkomen per hoofd van de bevol
king leiden. 
Investeringen in vaste activa zijn complementair aan andere vormen van investe
ringen, zoals in kennisontwikkeling en opleiding (menselijk kapitaal). Zo kunnen 
bijvoorbeeld de technische mogelijkheden van nieuwe kapitaalgoederen alleen 
benut worden als de werknemers over het vereiste kennisniveau beschikken. Hoge 
investeringen bevorderen de diffusie van nieuwe technologie verwerkt in kapitaal
goederen, en zijn daarom essentieel voor het succes van innovatie, hoewel er ook 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
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veel in technologisch opzicht laagwaardige investeringen zijn of vervangingsinves
teringen die niet of nauwelijks vernieuwende elementen hebben. 

5.4.1 Investeringsquote 
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Bron: OECD, Economic Outlook No. 77. 

Investeringsquote van Nederland in de middenmoot, maar in veel sectoren laag 
Vergelijking van de investeringsquote in de jaren 1995 en 2003 laat zien dat Neder
land in beide jaren tot de middenmoot behoorde. Uit achterliggend cijfermateriaal 
blijkt dat wat Nederland betreft de diensten en de landbouw bovengemiddeld 
scoren, terwijl vrijwel alle andere sectoren zich in de onderste helft van de ranglijst 
bevinden. Voor een deel is de lage relatieve positie van Nederland te verklaren uit 
wat er gaande is in een aantal benchmarklanden die snel uit een achterstandssituatie 
omhoog klimmen. Daar zijn de investeringen hoog terwijl het BBP nog (vrij) laag 
is. Niettemin verliest Nederland ook positie op het gebied van de investeringen 
ten opzichte van landen die op een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau staan. Voor 
Nederland ontstaat een probleem als de investeringsquote structureel lager blijft 
dan die van onze belangrijkste concurrenten (figuur 5.4.1). 

Nederlandse bruto-investeringen groeiden minder snel dan het BBP 
De groei van de bruto-investeringen in Nederland is minder sterk geweest dan de 
groei van het BBP (figuur 5.4.2). Dat geldt ook voor de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk. Denemarken en Oostenrijk, maar ook Australië en Spanje 
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hebben over de periode 1995–2003 een sterkere groei van de bedrijfsinvesteringen in 
vaste activa gekend dan Nederland. 

5.4.2 Groei van de investeringen ten opzichte van de groei van het BBP 

gemiddelde groei investeringen (1995–2003) 
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Bron: OECD, Economic Outlook No. 77. 

5.5 Geïnvesteerd durfkapitaal 

Durfkapitaal is risicodragend vermogen ter beschikking gesteld aan niet-beurs
genoteerde ondernemingen. 10) Kenmerkend is dat het verstrekt wordt in ruil voor 
(niet-beursgenoteerde) aandelen in de onderneming. De gegevens over durf
kapitaal zijn onderverdeeld in twee groepen: de vroege fase (‘aanloop’ en ‘opstart’) en 
de vervolgfase (‘uitbreiding’ en ‘vervanging’). Onder ‘aanloop’ (‘seed’) wordt verstaan: 
financiering van onderzoek, beoordeling en ontwikkeling van de businesscase 
voorafgaande aan de opstartfase. Bij ‘opstart’ gaat het om financiering van product
ontwikkeling en de eerste activiteiten op het gebied van marketing, productie 
en verkoop. ‘Uitbreiding’ betreft de financiering van uitbreiding van de productie
capaciteit en verdere ontwikkeling van producten en markten en/of additioneel 
werkkapitaal. ‘Vervanging’ duidt op de aankoop van bestaande aandelen in 
een onderneming. Hiertoe behoort ook de herfinanciering van schulden aan een 
bank. 11) 

De aanwezigheid van durfkapitaal is een belangrijke voorwaarde voor het tot stand 
brengen van risicovolle investeringen, waaronder zich ook belangrijke innovaties 
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kunnen bevinden. Beschikbaarheid van durfkapitaal voor de vroege fase is belang
rijk voor de oprichting van nieuwe ondernemingen en is dus direct gerelateerd aan 
nieuw ondernemerschap. 

Geïnvesteerd durfkapitaal fluctueert sterk 
In 2000 behoorde Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten tot de landen met het meeste geïnvesteerde durfkapitaal per eenheid BBP 
(figuur 5.5.1). In 2003 was Nederland afgezakt naar een positie dicht bij het EU-15
gemiddelde en de daling zette zich voort in 2004, waardoor Nederland onder het 
EU-15-gemiddelde uitkwam. Dit hangt waarschijnlijk samen met de laagconjunc
tuur in Nederland in die periode. 

Ook aandeel van het vroege fase durfkapitaal wisselt aanzienlijk 
De figuren 5.5.2 en 5.5.3 geven de verdeling tussen de twee onderscheiden fasen. 
Te zien is dat in Nederland het aandeel van durfkapitaal voor de vroege fase onder 
het EU-15-gemiddelde ligt, zowel in 2000 als in 2004. Het valt op dat de positie van 
de verschillende benchmarklanden wat deze verdeling betreft in de tijd sterk kan 
wisselen. Zo neemt wat dit betreft Denemarken onder de benchmarklanden in 
2000 één van de laatste plaatsen in en in 2004 de eerste. Aangezien het hierbij gaat 
om ‘geïnvesteerd’ durfkapitaal is daarmee nog geen uitsluitsel gegeven over de 
beschikbaarheid van durfkapitaal. 

5.5.1 Durfkapitaal 

% van het BBP 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

1,0 

1,1 

SE GB US ES DK HU EU-15 FR NL BE FI AT DE PL IT IE CZ 

2000 2004 1) 

1) Verenigde Staten: 2002 i.p.v. 2004. N.B.: De waarde van de Verenigde Staten over 2000 bedraagt 1,08 procent van het BBP 
(as is aangepast). 

Bron: Eurostat, Structural Indicators. 
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5.5.2 Durfkapitaal: vroege fase versus vervolgfase, 2000 
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5.5.3 Durfkapitaal: vroege fase versus vervolgfase, 2004 1) 
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5.5.4 Durfkapitaal 
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‘Dotcom-hype’ 
Figuur 5.5.4 laat de sterke groei van het geïnvesteerde durfkapitaal zien in de 
periode 1998–2000. Na 2000 is de omvang van dit kapitaal afgenomen tot het niveau 
van voor de zogeheten ‘dotcom-hype’. Opvallend is dat het in de Verenigde Staten 
geïnvesteerd durfkapitaal (als percentage van het BBP) in 2000 bijna vijf keer zo 
groot is als dat van de totale groep EU-15-landen. 

5.6 Directe buitenlandse investeringen 

Directe buitenlandse investeringen (‘foreign direct investments’) zijn investeringen 
door een natuurlijk of rechtspersoon in het ene land met het doel een langdurig 
belang in een onderneming in een ander land te verwerven alsmede invloed uit te 
oefenen op het beleid van die onderneming. Directe buitenlandse investeringen 
(DBI) zijn dus investeringsstromen gedaan door ondernemingen om in het buiten
land bedrijven of belangen in bedrijven te verwerven of nieuwe bedrijven op te 
bouwen (‘greenfield investments’). 12) Deze investeringen geven daarmee een aan
wijzing voor een belangrijk aspect van globalisering en internationale economische 
integratie. 

Integratie, overdracht van kennis en horizonverbreding 
De directe buitenlandse investeringen creëren directe, stabiele en langdurige ver
bindingen tussen verschillende economieën. Zij kunnen tevens impulsen geven aan 
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de ontwikkeling van lokaal ondernemerschap en nieuwe werkgelegenheid en mede 
daardoor bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van het ontvan
gende land. Dat kan zich voltrekken mede dankzij de daarmee gepaard gaande 
overdracht van technologie en kennis en ook de horizonverbreding die internatio
nale investeringen (zowel inkomende als uitgaande) met zich meebrengen. 

DBI bevorderen internationalisering 
De meningen over de rol van DBI verschillen. Soms wordt gewezen op het gevaar 
van te veel inkomende DBI. Dat zou kunnen leiden tot een te veel aan filiaalbedrij
ven (‘branch plant economy’), en daarmee afhankelijkheid kunnen scheppen van 
buitenlandse ondernemingen, die steeds mobieler worden. Meestal echter worden 
DBI gezien als een positief verschijnsel dat kan bijdragen aan het niveau van lokale 
kapitaalinvesteringen, de lokale bedrijvigheid, overdracht van (technologische) 
kennis, werkgelegenheid, concurrentie en economische groei. Meer in het algemeen 
dragen DBI bij aan de internationalisering van nationale economieën. DBI bevorde
ren ook dat nationale producten vaker op internationale markten zullen worden 
gebracht. Die laatste mogelijkheid is wel sterk afhankelijk van de structuur van de 
nationale economie, vooral de sterkte van de relatie tussen de grote bedrijven die 
internationaal opereren en kleinere bedrijven die toeleveranciers zijn van deze grote 
bedrijven. Bedrijven die in andere landen investeren beogen daarmee vaak hun 
concurrentiepositie te verbeteren via één of meer van de volgende methoden: het 
benutten van kosten- en schaalvoordelen, het profiteren van groeimogelijkheden op 
buitenlandse markten, het beter aansluiten bij buitenlandse kennisnetwerken en/of 
het overnemen van strategisch belangrijke bedrijven. 

DBI kunnen leiden tot nieuwe kennisstromen 
Het onderscheid tussen ‘financiële’ en ‘materiële’ transacties is belangrijk. Slechts 
de laatste soort brengen daadwerkelijke structurele investeringen in het ontvan
gende land teweeg. Hoewel soms sprake is van puur financieel gemotiveerde 
fusies en overnames, zal een deel van de DBI resulteren in internationale kennis
stromen. Door integratie van overgenomen bedrijven of afstemming van werk
wijzen vindt uitwisseling van kennis plaats. De richting van de kennisstroom kan 
daarbij zowel gaan van het land van oorsprong naar het land van bestemming (een 
buitenlandse multinational brengt kennis over naar de Nederlandse dochter) als 
andersom (de overnemende moederonderneming ‘leert’ van de dochteronder
neming en kennis vloeit naar het land van herkomst). De eerste vorm is de meest 
gebruikelijke. 

Inkomende DBI 
Aan het begin van dit decennium lagen de inkomende DBI-stromen structureel op 
een aanzienlijk hoger niveau dan in de periode in de jaren negentig van de vorige 
eeuw vóór de ‘dotcom-hype’ (figuur 5.6.1). Nederland bevond zich in 2003 op het 
niveau van Duitsland, maar onder dat van de Verenigde Staten en Frankrijk. Vanaf 
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1997 is de ‘dotcom-hype’ ook zichtbaar voor Nederland maar minder sterk dan in de 
Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 

Uitgaande DBI 
De top-drie-landen die een flinke piek vertoonden tijdens de ‘dotcom-hype’ zijn de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (figuur 5.6.2). Ook Neder
land liet zich niet onbetuigd, maar de piek is duidelijk minder geprononceerd. Toch 
is het niveau voor Nederland als relatief klein land – gezien de omvang van de 
nationale economie – nog steeds opmerkelijk hoog te noemen, hoger dan bijvoor
beeld Japan. 

DBI namen sinds 2000 af 
De DBI in 2004 waren weer aanzienlijk minder dan in 2000 (staat 5.6.1). In 2000 nam 
Nederland onder de benchmarklanden de vijfde plaats in wat de inkomende stroom 

Staat 5.6.1 
Directe buitenlandse investeringen, 2000 en 2004 

2000 2004 

Inkomend Uitgaand Turbulen- Saldo uit- Inkomend Uitgaand Turbulen- Saldo uit
tie gaand min tie gaand min 

inkomend inkomend 

mld US-dollar % van het mld US-dollar % van het 
BBP BBP 

Australië 13,9 3,2 17,1 –2,8 42,2 16,7 58,9 –4,0 
België . . . . 34,4 26,1 60,5 –2,4 
Canada 66,8 44,7 111,5 –3,1 6,3 47,4 53,7 4,2 
Denemarken 31,3 23,1 54,4 –5,2 –11,4 –11,1 –22,5 0,1 
Duitsland 198,3 56,6 254,9 –7,6 –38,6 –7,3 –45,9 1,2 
Finland 8,8 24,0 32,9 12,7 4,7 –1,0 3,6 –3,0 
Frankrijk 43,3 177,5 220,7 10,3 24,3 47,8 72,2 1,2 
Hongarije 2,8 0,6 3,4 –4,6 4,2 0,5 4,7 –3,6 
Ierland 25,8 4,6 30,4 –22,3 14,1 11,4 25,5 –1,4 
Italië 13,4 12,3 25,7 –0,1 16,8 19,3 36,1 0,1 
Japan 8,3 31,5 39,9 0,5 7,8 31,0 38,8 0,5 
Nederland 63,9 75,6 139,5 3,2 –4,6 1,5 –3,1 1,1 
Oostenrijk 8,8 5,7 14,6 –1,6 4,9 7,2 12,0 0,8 
Polen 9,3 0,0 9,4 –5,6 6,2 0,8 7,0 –2,2 
Spanje 37,5 54,7 92,2 3,1 9,9 42,0 51,9 3,2 
Tsjechië 5,0 0,0 5,0 –8,9 4,5 0,5 5,0 –3,7 
Verenigd Koninkrijk 118,8 233,5 352,3 8,0 78,5 65,4 143,9 –0,6 
Verenigde Staten 321,3 159,2 480,5 –1,7 106,8 252,0 358,8 1,2 
Zuid-Korea 9,3 5,0 14,3 –0,8 8,2 4,8 13,0 –0,5 
Zweden 23,2 40,7 63,9 7,3 –1,9 11,9 10,1 4,0 
Totaal OESO 1 286,6 1 235,5 2 522,1 –0,2 406,6 667,8 1 074,4 0,8 

N.B. Bedragen zijn omgerekend naar US-dollar met behulp van de gemiddelde wisselkoers. Gegevens voor 2004 zijn 
voorlopig. 

Bron: OESO; World Bank. 
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betreft en de vierde plaats wat betreft de uitgaande stroom. Nederland behoorde in 
2000 tot de landen waarbij de uitgaande stroom groter was dan de inkomende 
stroom. De situatie in 2004 verschilt sterk met die van 2000. In 2004 was de omvang 
van de DBI-stromen, zowel de uitgaande als de inkomende, aanmerkelijk kleiner 
dan in 2000. Dat geldt niet alleen voor Nederland en heeft waarschijnlijk te maken 
met de afzwakkende wereldconjunctuur. Ook over een langere periode bezien heeft 
Nederland per saldo meer uitgaande dan inkomende investeringen (figuren 5.6.1 en 
5.6.2). Ook kan geconcludeerd worden dat 2000 echt een topjaar was qua DBI; zeer 
forse fusie- en overname activiteiten kunnen hier mede als belangrijke oorzaak 
genoemd worden. 

Nederland heeft een belangrijke positie bij DBI-stromen 
Over de hele linie is sprake van sterk toegenomen DBI-stromen. Figuur 5.6.3 geeft de 
som van de ingaande en uitgaande DBI als een maat voor de turbulentie op het 
gebied van internationale investeringen. De toename onderstreept de voortgaande 
globalisering als een reëel fenomeen. Van de traditionele landen met grote DBI-
stromen (met name het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) hebben de 
meeste ten tijde van de ‘dotcom-hype’ een sterkere piek vertoond dan Nederland. Dit 
ligt wellicht aan een relatief beperkter aandeel van de ICT-gerelateerde bedrijvig
heid in Nederland. Anderzijds draagt bijvoorbeeld ook de bedrijvigheid die gerela
teerd is aan informatieoverdracht – in Nederland vooral de uitgevers – sterk bij aan 
toegenomen DBI-stromen. Niettemin kent Nederland nog altijd een sterke positie 
als het gaat om (potentiële) DBI-stromen. Dit heeft te maken met de aanwezigheid 

5.6.1 Inkomende DBI 
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van een aantal grote multinationals maar in toenemende mate ook met de aanwezig
heid van grote uitgevers en grote dienstverleners in bijvoorbeeld financiële dien
sten. 

5.6.3 Som van in- en uitgaande DBI 
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Herstel van Nederlandse DBI blijft uit 
In de periode 1990–2000 zijn in vrijwel alle benchmarklanden de DBI sterk toege
nomen; in de figuren 5.6.1 en 5.6.2 wordt een aantal landen weergegeven. Zelfs indien 
gecorrigeerd zou worden voor inflatie zijn vertienvoudigingen of meer van de inves
teringsstromen geen uitzondering geweest. Met het aflopen van de ‘dotcom-hype’ zijn  
echter ook DBI – betaald in sterk overgewaardeerde aandelen – aanzienlijk teruggelo
pen. Ook voor Nederland is dit het geval. Het herstel dat in enkele landen al in 2003 
optrad, deed zich wat Nederland betreft in 2003 en 2004 nog niet voor. 

5.7 Slotbeschouwing 

Conclusies per indicator 
De belangrijkste conclusies betreffende de in dit hoofdstuk opgenomen indicatoren 
zijn als volgt: 

1. De kapitaalgoederenvoorraad als percentage van het BBP is in Nederland hoog 
met een omvang van ongeveer tweemaal het BBP. Nederland komt daarmee van 
de beschouwde landen op de derde plaats na Spanje en Frankrijk. Het aandeel 
van het ICT-kapitaal in de totale kapitaalgoederenvoorraad is sinds 1995 geste
gen, maar dat geldt ook voor de andere benchmarklanden waardoor de relatieve 
positie van Nederland nauwelijks is verbeterd. 

2. De Nederlandse	 investeringsquote neemt onder de benchmarklanden een 
middenpositie in. Ten opzichte van 1995 is de Nederlandse investeringsquote 
licht gedaald. Nederland heeft net als Zweden, Finland, de Verenigde Staten en 
het Verenigd Koninkrijk een investeringsquote van ongeveer 10 procent. 

3.	 In 2000 behoorde Nederland, samen met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten, tot de landen met het hoogste geïnvesteerde durfkapitaal uitgedrukt 
als percentage van het BBP. In 2003 is Nederland op dit terrein echter gedaald 
naar een positie die dicht bij het EU-15-gemiddelde ligt. Deze dalende lijn heeft 
zich in 2004 voortgezet, in tegenstelling tot wat gebeurde in andere bench
marklanden. 

4. Voor Nederland geldt dat de uitgaande directe buitenlandse investeringen 
meestal groter zijn dan de inkomende. Sinds 2000 was er een daling gaande van 
de directe buitenlandse investeringen. Deze was ook in andere landen te zien. 

Nederland is een serieuze speler 
In termen van kapitaalgoederenvoorraad, investeringen, geïnvesteerd durfkapitaal 
en directe buitenlandse investeringen heeft Nederland internationaal gezien een 
redelijk stevige positie. Nederland is een serieuze speler als het gaat om gerealiseer-
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de investeringen en de financiering daarvan: het kan zich meten met landen van een 
gelijk niveau van economische ontwikkeling. Het gepresenteerde cijfermateriaal 
geeft wel aanleiding tot enkele slotopmerkingen. 

De relatie tussen ICT-kapitaal en ‘intangible’ kapitaal verdient aandacht 
Op het gebied van ICT-kapitaal en aanverwante kapitaalgoederen is het mogelijk an
dere indelingen te hanteren die licht kunnen werpen op de specifieke kenmerken van 
een land. Daarbij dient men zich te realiseren dat landen met relatief veel ICT-kapitaal 
mogelijk ook aanzienlijk investeren in zaken die niet onder de gebruikte definitie van 
kapitaalgoed vallen, in belangrijk mate vanwege het niet tastbare (‘intangible’) karak
ter ervan. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld investeringen in kennisopbouw. 
Onderzoek hiernaar zou op zijn plaats zijn. Hierbij zou ook de bescheiden investe
ringsquote van Nederland betrokken kunnen worden. Zijn er inderdaad veel zaken 
die voor bedrijven gelden als investering maar niet doordringen tot de officiële inves
teringsstatistiek? Een veel genoemd voorbeeld vormt de implementatie van ICT-mid
delen; met die implementatie gaan vaak kosten gepaard die de waarde van de 
computers en netwerken (de kapitaalgoederen) zelf overtreffen. 

Vraag naar meer inzicht in het beschikbare durfkapitaal dringt zich op 
Ook het geïnvesteerde durfkapitaal in de opstartfase rechtvaardigt nader onder
zoek. Dat is in Nederland naar verhouding laag. Zoals eerder is gesteld, zegt 
geïnvesteerd durfkapitaal niet zoveel over het beschikbare durfkapitaal. Het zou 
interessant zijn om daar een beter zicht op te krijgen, ook al ziet het er naar uit dat 
internationale vergelijking niet eenvoudig zal zijn. Het belang voor ondernemer
schap en het ondernemingsklimaat is echter evident omdat durfkapitaal essentieel 
kan zijn bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid. 

DBI en kennisgeneratie 
De omvang van met Nederland verbonden directe buitenlandse investeringen 
(DBI), zowel ingaand als uitgaand, is reden om verbindingen te leggen met vormen 
van kennisgeneratie die zich afspelen buiten de bekende R&D-kaders. De vraag 
dient zich aan of Nederland door de DBI-turbulentie inderdaad in termen van 
kennisgeneratie evidente voordelen behaalt. Daarmee zouden matige scores op 
bijvoorbeeld het gebied van uitgaven aan R&D en onderwijs gecompenseerd 
kunnen worden. Ook het mogelijk positieve effect van DBI op de kwaliteit van het 
menselijke kapitaal speelt een rol, vooral via ervaringskennis. De vraag is of hierop 
door middel van indicatoren een beter inzicht kan worden verkregen. 

De betekenis van DBI en DBI verdeeld naar sectoren verdienen nadere aandacht 
De weergegeven cijfers over de directe buitenlandse investeringen betroffen abso
lute getallen. Nadere analyses kunnen zich toespitsen op de DBI gerelateerd aan de 
grootte van de economieën. Bovendien lijkt het van belang om ook afzonderlijke 
sectoren hierbij in beschouwing te nemen. Meer aandacht voor het belang van de 
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indicator DBI en de vraag hoe toenemende en afnemende DBI directe consequenties 
hebben voor de economische ontwikkeling is ook gewenst. 

Noten in de tekst 
1) De nationale rekeningen vormen de boekhouding van een land. Het macro

economische beeld wordt daarin geschetst met gebruikmaking van beschikbare 
economische statistische microdata en aanvullende modelberekeningen. 

2) De methodiek die gebruikt is bij het samenstellen van de cijfers is omschreven in: 
Timmer, M.P., G. Ypma en B. van Ark, 2003, IT in the European Union: Driving 
Productivity Divergence?, GGDC Research Memorandum GD-67, Rijksuniver
siteit Groningen, Groningen. Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.ggdc.net/pub/gd67.pdf 

3) Er is voor gekozen om woningen buiten beschouwing te laten omdat prijs
ontwikkelingen op de woningmarkt de internationale ontwikkelingen anders 
zouden domineren. 

4) Bruto betekent in dit geval dat het gaat om de totale waarden (hier in prijzen van 
2000) van de investeringen in kapitaalgoederen die nog in gebruik zijn. 

5) Zie bijvoorbeeld, PRISM Project, 2003, Report of Research findings and Policy 
Recommendations, EC IST Programme. Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.euintangibles.net/library/localfiles/wp1/1.5_eustace_2003c.pdf 

6) Zie bijvoorbeeld Lev, B.L., 2001, Intangibles – Measurement, Management and 
Reporting, The Brooking Institution, Washington. 

7) Zie CBS, 2006, De digitale economie 2005, p. 62–71, Voorburg/Heerlen. Deze publi
catie is beschikbaar via internet: 
http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/c5ff7379-7147-44a3-bb18-90e0357815f8/0/2 
006p34pub.pdf 

8) In de gebruikte cijfers voor ICT-kapitaal zijn de investeringen in kabelnetwerken 
en machines ter ondersteuning van deze kabelnetwerken door communicatie
bedrijven niet meegenomen. De investeringen daarin bedroegen in 2003 ruim 
3 miljard euro. 

9) Voor een uitwerking van de specifieke interactie tussen innovatie (techno
logische vooruitgang) en kapitaalinvesteringen, zie bijvoorbeeld Scott, M.Fg., 
1989, A New View of Economic Growth, Clarendon Press, Oxford. 

10) De gegevens zijn afkomstig van de ‘European Private Equity and Venture Capital 
Association’ (EVCA), welke zijn gebaseerd op de ‘European Private Equity Survey’ 
van alle financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in verstrekking van ‘pri
vate equity’ en ‘venture capital’-maatschappijen, uitgevoerd door Pricewater
houseCoopers. Gegevens voor de Verenigde Staten zijn verstrekt door Price
waterhouseCoopers. 

11) ‘Management buyouts’ , ‘management buyins’ en belegging in op de beurs genoteer
de aandelen zijn uitgesloten. 

12) Bij DBI worden onderscheiden: kapitaaldeelnemingen, herinvestering van 
winsten en ander kapitaal (‘equity capital’, ‘reinvested earnings’ en ‘other capital’). 
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6. Ondernemerschap 

6.1 Samenvatting 

Nederland scoort wat betreft ondernemerschap gemiddeld of beneden het gemiddelde 
van de benchmarklanden. Het beeld is gemengd, maar de negatieve signalen hebben de 
overhand. 
Het aantal ondernemers in verhouding tot de beroepsbevolking is relatief sterk 
toegenomen naar 11 procent in 2003 waardoor Nederland wat dat betreft inmiddels een 
middenpositie inneemt; in de jaren negentig van de vorige eeuw werden de Verenigde 
Staten op dit gebied gepasseerd. 
Nederland heeft de laatste jaren ook zijn positie ten opzichte van andere landen op het 
gebied van het aankomend en jong ondernemerschap verbeterd. Weliswaar is nieuw 
ondernemerschap in Nederland de afgelopen jaren in omvang afgenomen, maar minder 
drastisch dan in veel andere referentielanden. Nederland is hierdoor in enkele jaren op 
deze indicator veranderd van een achterblijver in een middenmoter. 
Tussen 1995 en 2003 is het aantal ondernemingen in Nederland gegroeid. Het aantal 
opgerichte bedrijven heeft al die jaren het aantal opheffingen overtroffen. Het verschil is 
echter geleidelijk dalend, niet alleen in Nederland, maar ook in een aantal 
referentielanden. Nederland neemt zowel wat betreft het aantal oprichtingen als het 
aantal opheffingen een middenpositie in. 
Nederland telt relatief weinig snel groeiende ondernemingen. De snel groeiende 
bedrijven die er zijn, groeien bovendien minder snel dan vergelijkbare bedrijven in de 
benchmarklanden. 
Wat betreft de bedrijfsdemografische dynamiek (turbulentie) neemt Nederland een 
positie in net onder het midden. De turbulentie neemt voor Nederland over de periode 
1995–2003 licht af. Over de gehele periode is die turbulentie het grootst bij transport & 
diensten. 
Relatief weinig Nederlanders zien ondernemerschap als een serieuze optie om aan de 
slag te gaan. Recent is er zelfs sprake van een teruggang in het percentage Nederlanders 
uit de beroepsbevolking dat zelfstandig ondernemerschap serieus overweegt. 

6.2 Indicatoren voor ondernemerschap 

Ondernemerschap is de mentaliteit en het proces waarbij in een nieuwe of een 
bestaande organisatie economische activiteit wordt gecreëerd en ontwikkeld door 
het nemen van risico’s en creativiteit en/of innovatie te combineren met gezond 
beheer. 1) 
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Het bestuderen van ondernemerschap kan vanuit verschillende perspectieven 
geschieden. Het psychologisch perspectief kijkt naar de gedragingen van onder
nemers. In hoeverre maakt de ondernemer gebruik van kansen en neemt hij risico’s? 
Onderzoek vanuit organisatorisch perspectief bestudeert de wijze waarop onder
nemers werkzaamheden uitvoeren en processen inrichten en vernieuwen. Een 
derde perspectief ten slotte is het economische perspectief waarbij de vraag centraal 
staat op welke wijze er een wisselwerking plaatsvindt tussen ondernemen en econo
mie. In deze publicatie wordt vooral aangesloten bij dat laatste perspectief. Er is een 
zestal indicatoren geselecteerd om het ondernemerschap in kaart te brengen. Deze 
indicatoren meten ieder een afzonderlijk aspect van ondernemerschap. Het gaat om 
de volgende indicatoren: 

1.	 ondernemersquote (paragraaf 6.3) 
2.	 TEA-index (paragraaf 6.4) 
3.	 aantal oprichtingen van bedrijven (paragraaf 6.5) 
4.	 aantal opheffingen van bedrijven (paragraaf 6.5) 
5.	 bedrijfsdemografische dynamiek (paragraaf 6.6) 
6.	 aantal snel groeiende ondernemingen met meer 

dan 50 werknemers (paragraaf 6.7) 
7.	 houding ten opzichte van ondernemerschap (paragraaf 6.8) 

In tegenstelling tot de andere hoofdstukken vertoont een aantal indicatoren in dit 
hoofdstuk een causale relatie, of is er sprake van een directe definitierelatie. Dit is 
aanleiding om nu al in te gaan op een aantal definities. De zogeheten ‘ondernemers
quote’ meet het aantal mensen dat het ondernemer zijn als hoofdactiviteit heeft als 
percentage van de beroepsbevolking. De TEA-index staat voor ‘Total Entrepreneu
rial Activity index’. Het betreft – als percentage van de beroepsbevolking – de optel
ling van personen die bezig zijn een onderneming op te richten of die eigenaar zijn 
van een onderneming die minder dan 3,5 jaar voor de peildatum is opgericht. Het 
tweede deel van de TEA-index heeft dus een overlap met de ondernemingsquote 
omdat daar deze ondernemingen ook worden meegeteld voor zover het een 
hoofdactiviteit betreft. Het aantal oprichtingen en opheffingen als percentage van 
het totaal aantal ondernemingen en de bedrijfsdemografische dynamiek laten zien 
wat er schuil gaat achter de veranderingen van de ondernemersquote en de TEA-
index. De bedrijfsdemografische dynamiek (turbulentie) is de optelsom van 
oprichtingen en opheffingen. Het aantal snel groeiende ondernemingen in de cate
gorie tussen 50 en 1 000 werknemers als percentage van het totaal aantal onderne
mingen in die categorie gaat als indicator vooral in op de economische 
consequenties van ondernemerschap in termen van werkgelegenheid en omzet. 
De houding ten opzichte van ondernemerschap laat zien hoeveel mensen onder
nemerschap als serieuze optie zien om aan de slag te gaan. Deze indicator kan een 
voorspellende waarde hebben voor de ontwikkeling van de ondernemersquote en 
de TEA-index op lange termijn. 
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Ondernemerschap: belang en gerelateerde zaken 

Ondernemerschap speelt een cruciale rol bij economische groei 
Ondernemerschap speelt een cruciale rol in het economische groeiproces. (Nieuwe) bedrij
ven zorgen voor dynamiek: ze ontwikkelen nieuwe producten en diensten en brengen die 
op de markt; ze bedenken nieuwe vormen van organisatie en productie en passen die toe. 
Gevestigde ondernemingen worden uitgedaagd zich aan te passen en te innoveren op straf
fe van verdrijving uit de markt. Niet elke uiting van ondernemerschap levert evenveel ver
nieuwing op. Een nieuwe kapsalon op de hoek ter vervanging van de kapper die met 
pensioen is gegaan, heeft een minder verreikend effect dan ondernemingen die met geheel 
nieuwe producten, diensten of processen op de markt komen. Binnen de bedrijvenpopu
latie zijn snel groeiende bedrijven belangrijk voor economische groei en nieuwe werk
gelegenheid. Snelle groeiers introduceren vaker nieuwe producten en diensten, hebben een 
agressievere vernieuwingsstrategie en besteden een groter deel van hun omzet aan R&D. 

Ondernemerschap is gerelateerd aan innovatie en marktwerking 
Ondernemerschap is één van de motoren achter productiviteits- en werkgelegenheidsgroei 
en daardoor uiteindelijk mede bepalend voor nationaal concurrentievermogen en (duur
zame) welvaart. Er zijn ook duidelijke relaties tot andere thema’s in deze publicatie: zonder 
ondernemerschap geen innovatie; zonder (menselijk) kapitaal en zonder goede markt
werking kan een ondernemer niet uit de voeten. Een goede en stabiele economische 
omgeving (denk bijvoorbeeld aan het effect van een dalende conjunctuur), een betrouw
bare overheid en een adequate kapitaalmarkt vormen belangrijke randvoorwaarden die 
ondernemerschap stimuleren. Al deze thema’s zijn terug te vinden in het conceptuele kader 
van deze publicatie. 

Cultuur en overheid verklaren gedeeltelijk de verschillen in ondernemerschap 
De inwoners van landen verschillen van elkaar wat betreft onder andere de bereidheid om 
risico’s te nemen en de mate van individualisme. Dergelijke culturele factoren bepalen 
deels de bereidheid van mensen om te gaan ondernemen. Traditioneel bestaan er op dit 
punt aanmerkelijke verschillen tussen (continentaal) Europa en de Verenigde Staten, waar 
de bereidheid om risico’s te nemen en de waardering voor ondernemerschap beduidend 
groter zijn. 

6.3 Aantal ondernemers 

Het aantal ondernemers kan internationaal goed worden vergeleken door het uit 
te drukken als percentage van de beroepsbevolking. Ondernemers zijn hier 
gedefinieerd als die personen die in hoofdactiviteit ondernemer zijn (exclusief de 
landbouw) 2). De uitkomsten van deze zogeheten ‘ondernemersquote’ staan voor de 
jaren 1990, 2000 en 2003 weergegeven in figuur 6.3.1. De ondernemersquote wordt 
mede bepaald door de houding ten aanzien van ondernemen in een land (zie 
paragraaf 6.8) en de administratieve belemmeringen voor ondernemerschap (zie 
paragrafen 7.4 en 9.5). 
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Nederland scoort gemiddeld 
Nederland neemt wat de ondernemersquote betreft een middenpositie in (figuur 
6.3.1). Dat geldt overigens ook voor de Verenigde Staten, het land dat bij uitstek 
wordt geassocieerd met ondernemerschap en ondernemingszin. Opvallend is de 
lage positie van de drie Scandinavische landen. Deze landen worden vaak als gids
landen voor Nederland beschouwd (de Nederlandse score is twee tot vier procent
punten hoger dan die voor de Scandinavische landen). Italië is koploper. 

Nederlandse ondernemersquote in de jaren negentig sterk gestegen 
De ondernemersquote is in de jaren negentig sterk gestegen (figuren 6.3.1 en 6.3.2). 
Mogelijke verklaringen voor deze stijging zijn de hoogconjunctuur aan het einde 
van de jaren negentig en een iets toegenomen maatschappelijke waardering voor 
ondernemerschap. Een andere mogelijke verklaring voor de gestegen onder
nemersquote in de jaren negentig is dat reorganisaties in vooral grotere bedrijven 
hebben geleid tot het ‘vrijkomen’ van ervaren talent dat zich op het ondernemerspad 
is gaan begeven. Deze factor speelt duidelijk in de zakelijke dienstverlening in 
Nederland waar het aantal zelfstandigen sterk is toegenomen. Steeds meer professi
onals zijn – hetzij gedreven door ambitie, hetzij gedwongen door de omstandig
heden – voor zichzelf begonnen, al dan niet opererend in los-vaste samenwerkings
constructies. De CBS-cijfers over het aantal bedrijven met maar één werknemer 
(zelfstandigen zonder personeel) geven een iets sterkere groei te zien over 2003 en 
2004 dan de jaren kort daarvoor het geval was. 
Figuur 6.3.2 laat voor Nederland en vier buurlanden de ontwikkeling in de onder
nemersquote zien voor de periode 1972–2003. De indicator laat voor Nederland een 
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1) Exclusief landbouwsector. Voor 1990 verwijst Duitsland alleen naar West-Duitsland. 

Bron: OESO, bewerking EIM. 
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U-vormig patroon zien. De stijging in de jaren negentig werd voorafgegaan door een 
daling in de jaren zeventig en een stabilisatie in de jaren tachtig. De daling in de jaren 
zeventig is waarschijnlijk te wijten aan een conjunctuureffect gekoppeld aan een 
negatieve houding ten opzichte van ondernemerschap. Opmerkelijk is dat in Frank
rijk de ondernemersquote over de hele periode 1972–2003 een dalende tendens ver
toont. Daarmee wijkt Frankrijk niet alleen af van Nederland, maar ook van landen als 
Duitsland en België. Het Verenigd Koninkrijk vertoont over dezelfde periode een 
stijgende tendens, al is er sprake van enige golfbewegingen in de jaren negentig. 

6.3.2 Ondernemersquote 1) 
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1) Exclusief landbouwsector. Vóór 1990 verwijst Duitsland alleen naar West-Duitsland. 

Bron: OESO, bewerking EIM. 

Vergelijking tussen landen niet zonder haken en ogen 
De vergelijking van de ondernemersquote tussen landen kan om diverse redenen 
vertroebeld worden. Een eerste factor die voor verschillen kan zorgen is de sector
structuur. Zo wordt in dienstensectoren over het algemeen kleinschaliger 
geopereerd, waardoor landen met een grote dienstensector zich zouden kunnen 
kenmerken door een hogere ondernemersquote. Een tweede factor is dat (bijvoor
beeld fiscale) wet- en regelgeving in een land zelfstandig ondernemerschap aantrek
kelijk kan maken. Dat kan ertoe leiden dat relatief veel personen uit de 
beroepsbevolking zich als zelfstandige vestigen, maar hun feitelijke arbeidsinzet 
plegen voor één of meerdere afnemers die ook zeggenschap hebben over de aard 
van de arbeidsinzet van de zelfstandige. Een ander aspect van wet- en regelgeving is 
dat het aantrekkelijk kan zijn een bepaalde bedrijfsomvang aan te houden voor het 
bedrijf. In Italië bijvoorbeeld biedt het voordelen om een beperkt aantal werknemers 
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op de loonlijst te hebben staan. Daardoor wordt bij bedrijfsgroei vaak een nieuw 
klein bedrijf ‘opgericht’. Een laatste factor die de aandacht verdient is het vrouwelijke 
ondernemerschap. In Nederland is ongeveer 32 procent van het aantal ondernemers 
vrouw, het EU-gemiddelde is ongeveer 28 procent. 3) Een mogelijke verklaring voor 
de Nederlandse positie is dat het in ons land relatief makkelijk is de combinatie van 
zorg en werken te realiseren via zelfstandig ondernemerschap in vergelijking met 
een baan in loondienst. 

6.4 Aankomend en jong ondernemerschap 

De ondernemersquote uit paragraaf 6.3 geeft de gemeten stand van zaken weer. Om 
zicht te krijgen op de toekomstige ontwikkelingen is inzicht nodig in de (potentiële) 
aanwas van ondernemers. Een indicator daarvoor is de zogeheten ’TEA-index’ 
afgeleid van de Engelse benaming ‘Total Entrepreneurial Activity index’ 4). Deze index 
wordt berekend door de som van het aantal personen dat bezig is een onderneming 
op te richten en het aantal personen dat eigenaar is van een onderneming die minder 
dan 3,5 jaar voor de peildatum is opgericht, uit te drukken als percentage van de 
beroepsbevolking. 

Aanwas van ondernemingen in Nederland laag en dalend maar relatief groeiend 
Met een score van 5,1 procent op de TEA-index bezette Nederland in 2004 de elfde 
plaats onder de beschouwde zeventien landen. Opmerkelijk is dat de EU-landen de 

6.4.1 Aankomend en jong ondernemerschap 
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middengroep vormen en landen buiten Europa de extremen: Zuid-Korea, Australië 
en Canada aan kop; Japan als achterblijver (figuur 6.4.1). 
De conjuncturele neergang die werd ingeluid door het einde van de ‘dotcom-hype’ 
aan het eind van de jaren negentig, heeft geleid tot een vermindering van het aantal 
aankomende en jonge ondernemers in alle beschouwde landen. Opvallend is voorts 
dat de in veel internationale benchmarks op het gebied van concurrentiekracht sterk 
scorende Scandinavische landen een sterke daling van nieuw ondernemerschap 
hebben laten zien. In vergelijking met de benchmarklanden is de afname van het 
aankomend en nieuwe ondernemerschap in Nederland relatief bescheiden. Dat 
leidt ertoe dat Nederland in 2004 op de TEA-index vier landen meer achter zich 
houdt dan in 2001. 

6.5 Aantal oprichtingen en opheffingen 

Het aantal oprichtingen van bedrijven is de som van het aantal startende bedrijven 
en het aantal nieuwe dochterbedrijven. In het aantal oprichtingen zijn afsplitsingen 
van bestaande bedrijven, voorzover het reeds bestaande activiteiten betreft, niet 
meegerekend. Nieuwe dochterbedrijven, waarin een nieuwe activiteit wordt opge
zet, worden wel bij het aantal oprichtingen meegeteld. Opheffingen van bedrijven 
omvatten zowel de faillissementen van rechtswege als algemene opheffingen, 
welke vrijwillig zijn. 5) 

Nederland: meer bedrijven opgericht dan opgeheven 
Nederland blijkt wat aantal oprichtingen betreft (in verhouding tot het totale aantal 
bedrijven) een goede middenmoter te zijn (staat 6.5.1). In 2001 en 2002 zijn het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken koploper wat betreft het percentage 
oprichtingen. Daar het aantal oprichtingen in Nederland over de gehele periode 
1995–2003 hoger is dan het aantal opheffingen, groeit het aantal ondernemingen in 
Nederland, gecorrigeerd voor afsplitsingen en fusies, gestaag. Het verschil tussen 
het aantal opgerichte en opgeheven bedrijven neemt in de periode 1995–2003 
overigens wel af, waardoor de groei in het ondernemingenbestand ook afzwakt. 

Langere termijn: Nederland laat toename in aantal bedrijven zien 
Nederland heeft een percentage aan oprichtingen gedurende de periode 1995–2001, 
dat telkens dicht bij de 10 ligt. 6) Vanaf 2000 zet een daling in, vermoedelijk onder 
invloed van de neergaande conjunctuur en het barsten van de ‘dotcom-hype’. In 2003 
begint in enkele andere landen het aantal oprichtingen weer aan te trekken, maar in 
Nederland blijft het aantal vooralsnog laag (figuur 6.5.1). 
Het verloop van het aantal opheffingen laat een lichte stijging zien (van 5,5 procent 
in 1995 tot 6,6 procent in 2003; figuur 6.5.2). Opvallend is dat als gevolg van de 
afzwakking van de conjunctuur sinds 2000 het aantal opheffingen niet sterk is 
gestegen. Alleen in Ierland heeft zich een sterke stijging voorgedaan. 
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Staat 6.5.1 
Oprichtingen en opheffingen 

Oprichtingen Opheffingen 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 

% van het aantal bedrijven 

Verenigd Koninkrijk 12,7 12,6 13,2 12,1 11,8 12,7 
Ierland 12,6 11,9 . 7,6 7,4 . 
Denemarken 10,1 . . 10,1 . . 
Nederland 9,7 8,1 8,0 6,3 6,6 6,6 
Verenigde Staten 9,5 9,5 . 9,2 8,9 . 
Duitsland 9,2 8,9 10,0 7,0 7,0 7,1 
Finland 8,0 7,9 8,4 7,7 7,3 7,4 
Italië 7,9 7,7 7,2 5,5 5,9 6,0 
Frankrijk 6,8 6,7 7,5 4,3 4,1 . 
België 6,5 6,4 6,3 6,6 6,2 6,6 
Japan 4,1 . . 4,5 . . 

Bron: EIM. 

Nederland: Oprichtingen en opheffingen per sector 
In Figuur 6.5.4 is voor de periode 1987–2003 het aantal opgerichte bedrijven in 
Nederland weergegeven in de sectoren nijverheid, handel en transport & diensten, 
uitgedrukt als een percentage van het aantal bedrijven in de desbetreffende sector. 
Figuur 6.5.5 doet hetzelfde voor het aantal opgeheven bedrijven. 7) 
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6.5.2 Opheffingen van bedrijven 
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De eerder genoemde structurele stijging van het percentage opheffingen is in alle 
sectoren zichtbaar. De piek in het aantal oprichtingen tijdens de periode van de ‘dot
com-hype’ is alleen zichtbaar bij de sectoren nijverheid en transport & diensten. Het 
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1) Fusies en opsplitsingen zijn niet meegerekend, behalve voor eenmanszaken. 
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percentage oprichtingen in de handel is in deze periode niet gegroeid, en kent het 
hoogste percentage opheffingen van alle sectoren. 

6.5.4 Oprichtingen van bedrijven naar sector 
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6.6 Bedrijfsdemografische dynamiek 

De bedrijfsdemografische dynamiek of turbulentie is gedefinieerd als de som van 
oprichtingen en opheffingen als percentage van het totale aantal bedrijven in een 
bepaalde periode. 8) Het belang van de analyse van de turbulentie, separaat van het 
aantal toe- en uittredende bedrijven, is dat de dynamiek een indicatie geeft van zowel 
het vernieuwingsvermogen van de economie als van de werking van de markt. 
Nieuwe bedrijven spelen immers een belangrijke rol bij de totstandkoming van inno
vaties en het invoeren ervan. Maar bedrijven die de markt verlaten vormen evenzeer 
een rol in het economisch proces. Zij bieden namelijk ruimte voor nieuwe bedrijven. 

Nederlandse dynamiek is gemiddeld 
Nederland neemt met een zevende plaats op een totaal van elf landen een positie in 
direct onder het midden. Voor Nederland gaat het in 2003 om 125 200 oprichtingen 
en opheffingen (14,6 procent van alle bedrijven); per saldo bedroeg de groei 12 600 
bedrijven. Opvallend is dat op deze indicator de Verenigde Staten relatief laag 
scoren. Figuur 6.6.1 laat zien dat bepaalde landen systematisch een hoge (het 
Verenigd Koninkrijk) dan wel een lage bedrijvendynamiek kennen (Japan en 
Frankrijk). 

Tussen 1987 en 2000 nam turbulentie geleidelijk toe 
Figuur 6.6.2 geeft een sectorale uitsplitsing voor Nederland van de bedrijfsdemo
grafische turbulentie over een langere periode, met een onderscheid naar nijver

6.6.1 Bedrijfsdemografische dynamiek 
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heid, handel en transport & diensten. 9) De turbulentie is over de periode vanaf 1987 
tot en met 2000 gemiddeld gestegen. Hierbij is over de gehele periode de turbulentie 
in transport & diensten het grootst; in deze sector lijken de drempels voor toetreding 
en uittreding laag te zijn (diensten) en is er mogelijk felle concurrentie (transport). 

6.6.2 Bedrijfsdemografische dynamiek 
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6.7 Snelle groeiers 

Een snelle groeier is een bedrijf dat in een periode van drie jaar minimaal 60 procent 
groeit in werkgelegenheid of omzet. Dat deze snelle groeiers belangrijk zijn blijkt 
onder andere uit het feit dat tussen 1997 en 2001 een groep van 1 700 snelle groeiers 
circa een derde van de netto banencreatie voor zijn rekening heeft genomen. 10) In de 
analyse worden hier alleen de snelle groeiers in werkgelegenheid onder de middel
grote ondernemingen (50 tot 1 000 werknemers; figuur 6.7.1) betrokken. Snelle 
groeiers kleiner dan 50 werknemers zijn minstens zo interessant, maar vooralsnog 
ontbreekt internationaal vergelijkbaar cijfermateriaal. In deze paragraaf ligt de 
nadruk niet op groei in omzet. 11) 

Nederland telt weinig snelle groeiers 
In Nederland zijn relatief weinig snelle groeiers. Slechts 8 procent van de bedrijven 
in de grootteklasse van 50 tot 1 000 werknemers vertoont een groei in werkgelegen
heid van meer dan 60 procent over een periode van drie jaar. Daarmee bevindt 
Nederland zich in de staart van het peloton. Alleen Japan en Oostenrijk scoren nog 
lager. Koplopers zijn Italië, de Verenigde Staten, Spanje en Zweden. 
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Over de periode 1999–2002 bedroeg de groei van de werkgelegenheid van alle 
Nederlandse snelle groeiers tezamen 84 procent van de totale werkgelegenheids
groei. De werkgelegenheid bij snelle groeiers is in de meeste landen ruim verdub
beld. Koplopers zijn de Verenigde Staten en Duitsland met groeipercentages van 
respectievelijk 188 en 177 procent. Nederlandse snelle groeiers zijn dus niet alleen 
relatief zeldzaam, ze groeien ook nog eens relatief langzaam. De OESO heeft er op 
gewezen dat, gemiddeld genomen, starters in de Verenigde Staten kleiner zijn en 
minder productief dan starters in de EU. Wanneer de Amerikaanse bedrijven echter 
overleven, dan groeien ze veel harder en bereiken ze eerder een schaalgrootte die 
nodig is om efficiënt en productief te kunnen zijn. 11) 

Dalende tendens in de periode 1998–2002 
Een vergelijking tussen de periodes 1998–2001 en 1999–2002 laat zien dat de wereld
wijde economische neergang die in 2001 inzette effect heeft op de groei van 
ondernemingen. In alle landen, behalve Italië en Japan, is het percentage snelle 
groeiers gedaald. 

6.8 Houding ten opzichte van ondernemerschap 

De conclusie dat relatief weinig Nederlanders zelfstandig ondernemerschap als een 
serieuze inkomensmogelijkheid voor zichzelf zien, valt af te leiden uit de resultaten 
van een in opdracht van de Europese Commissie jaarlijks gehouden enquête. 12) 
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Deze enquête bevatte een vraag naar de zogenaamde ‘propensity towards entre
preneurship’. Deze indicator meet de houding ten opzichte van ondernemerschap 
door te informeren naar de mate waarin respondenten het zelfstandig ondernemer
schap als een serieuze beroepsmogelijkheid beschouwen voor hun zelf. 

Relatief weinig Nederlanders zien zichzelf als zelfstandig ondernemer 
In 2004 ziet 33 procent van de Nederlanders voor zichzelf zelfstandig ondernemer
schap als een goede mogelijkheid om de kost te verdienen (staat 6.8.1). Daarmee 
bezet Nederland de twaalfde plaats van de dertien beschouwde landen. Alleen in 
Finland is het percentage nog lager. Koploper is, zoals verwacht, de Verenigde 
Staten. Het Nederlandse percentage is sinds 2000 flink gedaald. Dat is overigens in 
meer landen het geval en houdt waarschijnlijk verband met de neergaande conjunc
tuur enkele jaren geleden. 

Anderzijds bestaat er ook de mogelijkheid dat juist in tijden van laagconjunctuur 
mensen min of meer tot ondernemerschap worden ‘gedwongen’ (zie paragraaf 6.3). 
Het relatief lage niveau van ondernemerschap wordt dan ook wel eens in verband 
gebracht met de zekerheden van de ‘verzorgingsstaat’, die de prikkels om tot het 
ondernemerschap over te gaan zouden kunnen temperen. Een dergelijk effect zou 
ook waarneembaar zijn in de Scandinavische landen. Daartegen pleit dan weer dat 
in een land als Duitsland, dat ook bekend staat om zijn uitgebreide verzorgingsstaat, 
het percentage ‘would-be’ ondernemers aanzienlijk hoger is. Opvallend is dat het 
imago van de ondernemer de afgelopen decennia in Nederland positiever is 

Staat 6.8.1 
Houding ten opzichte van ondernemerschap 

2000 2001 2002 2003 2004 

% van de ondervraagden 

Verenigde Staten 69 59 67 59 61 
Ierland 63 56 61 57 58 
Spanje 62 60 56 57 56 
Italië 56 59 57 57 55 
EU-15 51 48 45 47 45 
Frankrijk 55 42 42 43 42 
Verenigd Koninkrijk 48 47 48 46 41 
Duitsland 48 45 35 44 39 
Denemarken 38 38 37 37 38 
Oostenrijk 38 33 35 35 37 
Zweden 31 36 32 34 35 
België 36 36 34 34 34 
Nederland 41 33 30 35 33 
Finland 27 27 26 26 28 

Bron: Europese Commissie. 
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geworden, maar dat betekent dus niet – blijkens het onderzoek van de Europese 
Commissie – dat navenant meer individuen het ondernemerschap voor zichzelf 
ambiëren. 13) 

6.9 Slotbeschouwing 

Conclusies per indicator 
De belangrijkste conclusies over de indicatoren voor ondernemerschap zijn als 
volgt: 

1. Het aantal ondernemers in verhouding tot de beroepsbevolking – de onder
nemersquote – plaatst Nederland internationaal gezien in een middenpositie. 
Sinds 1985 is er sprake van een sterke toename van de Nederlandse onder
nemersquote, en in de jaren negentig van de vorige eeuw werden de Verenigde 
Staten, Japan en Frankrijk op dit gebied ingehaald. 

2. Nederland heeft zijn relatieve positie op het gebied van aankomend onder
nemerschap en eigenaren van jonge ondernemingen ten opzichte van andere 
landen de laatste jaren verbeterd. Dit blijkt uit de TEA-index. Weliswaar is in 
Nederland de actieve belangstelling voor ondernemerschap de afgelopen jaren 
afgenomen, maar minder drastisch dan in andere benchmarklanden. Nederland 
is hierdoor in enkele jaren voor deze indicator opgeschoven van achterblijver tot 
middenmoter. 

3. Nederland is wat betreft het aantal oprichtingen van bedrijven een midden
moter. Voor Nederland overtreft het aantal oprichtingen in alle jaren in de 
periode 1995–2003 het aantal opheffingen. De laatste jaren is echter het aantal 
oprichtingen afgenomen, terwijl het aantal opheffingen al langer gestadig toe
neemt. 

4. De bedrijfsdemografische dynamiek of turbulentie is in Nederland iets lager 
dan het gemiddelde in de benchmarklanden. De turbulentie neemt voor Neder
land over de periode 1995–2003 bovendien licht af. 

5. In Nederland is het aantal snel groeiende bedrijven relatief gering. De snel 
groeiende bedrijven die Nederland heeft groeien ook nog eens minder snel dan 
de snelle groeiers in de benchmarklanden. 

6. De houding ten opzichte van ondernemerschap is in vergelijking met de bench
marklanden weinig positief. In Nederland was er in de jaren na 2000 sprake van 
een teruggang, evenals in de meeste benchmarklanden, waarschijnlijk als gevolg 
van de neergaande conjunctuur. 
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Meer inzicht gewenst in de demografie van ondernemingen 
De indicatoren rond het thema ondernemerschap zijn redelijk volledig. Toch zijn 
enkele uitbreidingen gewenst. Zo is het interessant niet alleen te weten hoeveel 
bedrijven worden opgericht en opgeheven, maar ook wat de gemiddelde verwachte 
levensduur van een onderneming is bij oprichting. De turbulentie kan hoog zijn, 
maar als dat uitsluitend het gevolg is van een groot aantal jonge ondernemingen dat 
failliet gaat, dan is er geen reden voor optimisme. In dat geval is er immers of sprake 
van gebrekkige ondernemerskwaliteiten of worden jonge ondernemers gehinderd 
bij het uitbreiden of consolideren van hun bedrijf. Verder is het nuttig om ook de 
groei van ondernemingen met 5 tot 50 werknemers te bestuderen. De huidige 
indicator heeft immers alleen betrekking op bedrijven met meer dan 50 werknemers 
en dat zijn per definitie bijna nooit jonge ondernemingen. Voor toekomstige edities 
zal gezocht moeten worden naar meer internationaal vergelijkbare cijfers over deze 
demografische ontwikkelingen bij ondernemingen. 

Noten in de tekst 
1) Ontleend aan: Europese Commissie, 2003, Groenboek ondernemerschap in Europa, 

Publicaties DG Ondernemingen, p. 7, Brussel. Deze publicatie is beschikbaar via 
internet: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/green_paper/gree 
n_paper_final_nl.pdf 

2) Gegevens inclusief de landbouwsector zijn slechts beschikbaar tot 2002. 
3) Zie Europese Commissie, 2004, Benchmarking enterprise policy. Results from the 

2004 scoreboard. SEC (2004) 1427, p. 53, Brussel. Deze publicatie is beschikbaar via 
internet: 
http://europe.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/competitiveness/d 
oc/scoreboard_2004_en.pdf 

4) In de TEA worden alleen oprichtingen met rechtspersoon opgenomen (zoals 
VOF, maatschap, BV en NV). Bij de oprichtingen van bedrijven in paragraaf 6.4 
worden ook ondernemingen zonder rechtspersoon meegeteld. 

5) Fusies en overnames zijn niet meegerekend, behalve voor eenmanszaken. 
6) In die periode groeide de Nederlandse bevolking met 3,65 procent. 
7) De genoemde sectorale cijfers voor Nederland verschillen licht van de gegevens 

gebruikt voor de internationale vergelijking van het EIM. De reden hiervoor ligt 
in definitieverschillen en heeft een pragmatische achtergrond, namelijk de 
beschikbaarheid van internationaal vergelijkbare cijfers. Bij de sectorale cijfers is 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij andere Nederlandse statistieken, waarin 
alleen bedrijven die meer dan 15 uur per week economisch actief zijn, worden 
meegerekend. In de internationale vergelijking wordt een grens gehanteerd van 
1 uur per week. Verder wordt in de Nederlandse definitie de zorgsector niet mee
gerekend, in de internationale vergelijking wel. Cijfers voor de zorgsector zijn 
niet voor alle benchmarklanden gescheiden beschikbaar. 

8) Zie voor definities van oprichtingen en opheffingen paragraaf 6.5. 
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9) Zie noot 7. 
10)	 Zie Ehrhardt, J.C., P. van Gelderen, J.C.J de Jong, H.P. ten Klooster en J.W. 

Kuipers, 2004, Snelle groeiers & innovatie, Ministerie van Economische Zaken, 
Directoraat-generaal voor Innovatie, p. 12, Den Haag. Deze publicatie is beschik
baar via internet: http://appz.ez.nl/publicaties/pdfs/04i18.pdf 

11)	 OESO, 2003, The sources of economic growth in OECD countries, Parijs. Deze 
publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www1.oecd.org/publications/e-book/1103011e.pdf 

12) De Flash Eurobarometer 160 ‘Entrepreneurship’. 
13)	 Zie Bosma, N.S. en A.R.M. Wennekers, 2004, Trends in het Nederlandse Starters- en 

Ondernemersklimaat, in: W. Hulsink, D. Manuel en E. Stam (eds.), Ondernemen in 
Netwerken, Van Gorkum Publishers, Rotterdam. 
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7. Marktwerking 

7.1 Samenvatting 

Een gezonde marktwerking is een belangrijke voorwaarde voor een goed ondernemings- en 
vestigingsklimaat. Voor het meten van de kwaliteit van de marktwerking zijn echter weinig 
goede indicatoren beschikbaar. De indicatoren die internationaal vergelijkend beschikbaar 
zijn geven dan ook slechts een partieel beeld. 
In de veronderstelling dat de meest ontwikkelde landen een vergelijkbare kapitaalintensiteit 
van de productie kennen, worden op basis van de mark-up indicator op goederen- en (enkele) 
dienstenmarkten geen grote verschillen waargenomen tussen Nederland en de meeste refe
rentielanden. Met deze indicator kan echter niet bepaald worden of meer marktwerking nodig 
is. Op sectorniveau zijn wel verschillen zichtbaar. 
In 2003 behoorde Nederland tot de landen met de meeste belemmeringen voor het onderne
merschap. Sinds 1998 zijn deze belemmeringen verlaagd. De score voor Nederland is in abso
lute zin dan ook verbeterd. Niettemin is de relatieve positie van Nederland verslechterd, 
omdat een aantal referentielanden succesvoller is gebleken in het verminderen van de belem
meringen voor ondernemerschap dan Nederland. 
Zowel in 1998 als in 2003 kende Nederland internationaal gezien weinig belemmeringen 
voor handel en investeringen. Dit past bij Nederland als een land dat sterk afhankelijk is van 
internationale handel en transport. 
De werknemersbescherming is in Nederland iets groter dan gemiddeld. In de internationale 
rangorde is de afgelopen vijftien jaar ondanks convergentie weinig veranderd in de rangorde 
van landen. Landen met voorheen veel werknemers- bescherming kennen dat thans nog 
steeds en dat geldt ook voor landen met weinig werknemersbescherming. 

7.2 Indicatoren voor marktwerking 

Centraal in dit hoofdstuk staat een aantal indicatoren waarmee een indruk wordt 
verkregen van de werking van markten. Vrij algemeen geldt in de in deze publicatie 
beschouwde landen het credo dat zowel ondernemers als afnemers van diensten en 
producten van ondernemers uiteindelijk gebaat zijn bij op concurrentie gebaseerde 
open markten. Goed functionerende markten stellen de overheid in de gelegenheid 
om afstand te nemen van het marktproces. 1) Tegelijkertijd is er de verwachting dat 
de overheid ook waakt over de uitkomsten van de marktwerking. Deze mogen niet 
teveel in het voordeel van één van de betrokken partijen uitwerken. Om dat te berei
ken stelt de overheid spelregels op en biedt zij tevens vangnetten in de vorm van 
sociale wetgeving. Veel Europese overheden hebben daarbij rekening te houden 
met de invloeden van de EU die ook gericht zijn op de werking van Europese mark
ten. 
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Er zijn vele indicatoren die rond marktwerking gekozen zouden kunnen worden. 
Allen geven zij slechts een partieel beeld van het functioneren van markten, en hun 
interpretatie is vaak niet eenduidig. In dit hoofdstuk is gekozen voor zo objectief 
mogelijke indicatoren. Daardoor is de keuze niet gevallen op meer ‘subjectieve’ 
indicatoren, zoals de volgende die zijn opgenomen door het World Economic 
Forum in het Global Competitiveness Report en door het Institute of Management 
Development in het World Competitiveness Yearbook: 2) 

– De mate waarin mededingingswetgeving oneerlijke concurrentie verhindert; 
– De effectiviteit van het anti-kartel beleid; 
– De mate van marktdominantie; 
– De intensiteit van de concurrentie binnen een land; 
– De mate waarin prijscontrole de prijsvorming in markten beïnvloed. 

Om het functioneren van markten te kunnen vergelijken tussen verschillende 
landen zijn uiteindelijk wel de volgende vier wat objectievere indicatoren geselec
teerd: 

1. mark-up (paragraaf 7.3) 
2. belemmeringen voor ondernemerschap (paragraaf 7.4) 
3. belemmeringen voor handel en investeringen (paragraaf 7.5) 
4. werknemersbescherming (paragraaf 7.6) 

Marktwerking: belang en gerelateerde zaken 

Het belang van een goede werking van goederen- en dienstenmarkten1) 

De kwaliteit van de werking van goederen- en dienstenmarkten is één van de bepalende 
factoren voor productiviteitsgroei, en daarmee voor economische groei. Voor het onder
nemingsklimaat is het belangrijk dat marktwerking (nationaal en internationaal) zo min 
mogelijk wordt beperkt door verstorende regelgeving of andere barrières (prijsafspraken 
en andere afspraken tussen producenten die het andere bedrijven moeilijk maken om tot de 
markt toe te treden). In dat opzicht is er een directe relatie tot het thema ondernemerschap. 
Hoge toe- en uittredingsbarrières belemmeren ondernemerschap. Daarnaast is het van 
belang dat er een effectief en transparant toezicht op mededinging is, zodat alle bedrijven 
onder eerlijke omstandigheden kunnen concurreren. Markten die goed functioneren 
stimuleren bedrijven tot concurrentie op prijs en kwaliteit. Goed functionerende markten 
zorgen voor redelijke prijzen en voldoende vernieuwing. 
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Marktwerking kent zes dimensies 2) 

Marktwerking laat zich definiëren als de wijze waarop en de mate waarin bedrijven met 
elkaar concurreren. Marktwerking kent zes relevante dimensies: 
1.	 het aantal bedrijven dat actief is in een markt en de wijze waarop die met elkaar con

curreren; 
2.	 het aantal afnemers en de macht van afnemers; 
3.	 het aantal leveranciers en de macht van leveranciers; 
4.	 het gemak waarmee nieuwe bedrijven tot een markt kunnen toetreden (toetredings

barrières) en bestaande bedrijven een markt kunnen verlaten (uittredingsbarrières); 
5.	 het type product (uniek of concurrerend met vergelijkbare producten); 
6.	 de institutionele omgeving, met name de mate waarin de overheid invloed uitoefent op 

een bedrijf. 

Marktwerking en prijsvorming 
Of bedrijven de prijzen kunnen beïnvloeden, los van hun concurrenten, wordt bepaald 
door: de interactie tussen vragers en aanbieders, het gemak waarmee toetreding mogelijk 
is, het gemak waarmee afnemers kunnen veranderen van aanbieder en het aantal bedrijven. 
Als er veel vragers en aanbieders actief zijn op een markt (volledige mededinging) dan is de 
prijs een gegeven voor individuele bedrijven. Is er slechts één aanbieder (monopolie) dan 
bepaalt dat bedrijf, gegeven de vraagcurve, de prijs. Daartussen zijn allerlei varianten van 
(gedeeltelijke) prijszetting mogelijk. Het aantal vragers en aanbieders op een markt, samen 
met de hoogte van toetredingsbarrières bepaalt ook of een markt gevoelig is voor (illegale) 
kartelvorming. 

Het meten van marktwerking 
Het meten van de mate van marktwerking is moeilijk. Vaak stuit men op de beperkte 
beschikbaarheid van data en een onduidelijke afbakening van de markt. Veel gebruikte 
maatstaven van marktwerking stuiten op interpretatieproblemen. Maatstaven zijn vaak 
vooral geschikt om duidelijk afgebakende markten te analyseren, maar zijn veel minder 
illustratief wanneer ze op sectoren worden toegepast. Er zijn maatstaven die kijken naar 
marktaandelen en het aantal bedrijven dat actief is op een markt. Een andere groep maat
staven probeert de hoogte van de toe- en uittredingsbarrières (in de vorm van wet- en 
regelgeving) te bepalen. Verder zijn er maatstaven die de mate van marktwerking afmeten 
aan de hoogte van de gerealiseerde winsten, zoals de mark-up die in dit hoofdstuk als 
indicator wordt gebruikt. Tot slot zijn er nog juridische maatstaven, zoals de striktheid en 
de mate van handhaving van de mededingingsregels door de overheid (zoals verbod op 
prijsafspraken, opsporing en sanctionering van kartels). 

Marktwerking in relatie tot andere thema’s 
Marktwerking zorgt voor vernieuwing in het bedrijvenbestand en in het aanbod van 
producten en diensten. Oude bedrijven verdwijnen, en hun plek wordt ingenomen door 
nieuwe bedrijven. Oude producten verdwijnen van de markt en hun plaats wordt inge
nomen door nieuwe producten. Daarmee is meteen de relatie gelegd tot twee andere 
thema’s: innovatie en ondernemerschap. Goed functionerende markten prikkelen bedrij
ven tot voortdurende innovatie. Niet innoveren betekent in veel gevallen dat bedrijven 
zullen verdwijnen. Goed functionerende markten bieden ruimte aan nieuwe ondernemers 
om toe te treden tot de markt. Hoge toetredingsbarrières zijn fnuikend voor nieuw onder-
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nemerschap. Tegelijkertijd bestaat er ook een duidelijke relatie tot de kwaliteit van het 
functioneren van de overheid. De overheid bepaalt immers een deel van de spelregels op de 
markt (mededingingswetgeving, toetredingbeperkende regels) en beïnvloedt de kosten 
van ondernemingen (administratieve lasten). 

Noten in de tekst 
1) Zie onder andere Nicoletti, G. en S. Scarpetta, 2003, Regulation, productivity and growth: 

OECD evidence, Economics Department Working Papers No. 347, OESO, Parijs. Deze 
publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.olis.oecd.org/olis/2003doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/c1c 
3b3ec930d27f6c1256cad0059d31a/$file/jt00137570.pdf 

2) Ontleend aan: Kemp, R.G.M. en S.C. Oudmaijer, 2005, De sector met de meeste concurren
tiedruk van Nederland, EIM, Zoetermeer. Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.eim.net/pdf-ez/m200511.pdf 

7.3 Mark-up 

Het begrip ‘mark-up’ wordt in de literatuur op verschillende wijzen toegepast. In 
sommige definities is het min of meer vergelijkbaar met het Nederlandse begrip 
‘winstmarge’. In dit hoofdstuk wordt de mark-up echter gedefinieerd als BBP 
gedeeld door arbeidskosten. In feite is de mark-up daarmee een maatstaf voor de 
hoogte van de bedrijfswinsten die in een markt behaald wordt, en daarmee voor de 
mate van marktmacht. Een hoge mark-up kan het gevolg zijn van machtsposities op 
de markt, die mogelijk het gevolg zijn van hoge toetredingsbarrières voor nieuw
komers en derhalve een gebrekkige werking van de markt. 

Interpretatie van de mark-up indicator is complex, en kan alleen plaatsvinden met 
inachtneming van de nodige voorbehouden. De hier gehanteerde mark-up indica
tor deelt BBP door arbeidskosten en negeert daarmee de productiefactor kapitaal. 
Dit is vooral een pragmatische keuze ingegeven door de beschikbaarheid van data 
met betrekking tot de arbeidskosten. Om deze indicator te kunnen interpreteren als 
maatstaf voor het functioneren van markten in internationaal vergelijkend perspec
tief moeten twee veronderstellingen worden gemaakt: 
1. Landen zijn even kapitaalintensief, hetgeen in de praktijk betekent dat alleen 

landen van een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau met elkaar vergeleken 
kunnen worden. Deze veronderstelling is niet geheel realistisch gelet op de 
verschillen in relatieve omvang van de kapitaalgoederenvoorraad (zie hoofdstuk 
5) en dit ondermijnt de indicator enigszins. 
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2. Het normale rendement op kapitaal is in alle landen gelijk. Met andere woorden, 
kapitaal moet internationaal heel mobiel zijn. 

Minimale verschillen tussen de landen met een hoog welvaartsniveau 
Figuur 7.3.1 geeft een vergelijking van de mark-ups tussen landen weer. Landen met 
een lager ontwikkelingsniveau onderscheiden zich duidelijk van de overige landen. 
De hoge mark-up in Polen, Tsjechië en Hongarije laat zich vooral verklaren door de 
lage arbeidskosten in deze landen die vooral op internationale markten opereren. 
Opmerkelijke uitzonderingen zijn Ierland en Italië. De hoge mark-up in Ierland laat 
zich mogelijk verklaren uit de onstuimige groei die het land de laatste tien jaar heeft 
meegemaakt. Deze groei heeft mogelijk geleid tot enige fricties en imperfecties op de 
Ierse markten voor goederen en diensten. Tussen de overige landen bestaan slechts 
geringe verschillen. 

Ook sectorale verschillen gering, met enkele uitzonderingen 
Het feit dat er op nationaal niveau weinig verschillen bestaan tussen de landen 
betekent niet automatisch dat er op sectorniveau ook weinig verschillen bestaan 
tussen landen. Van bijzonder belang zijn de sectoren die niet-verhandelbare goede
ren produceren – en daarom geen last hebben van internationale concurrentie – en 
die sectoren die van groot belang zijn voor het vestigingsklimaat, zoals de energie
sector, het bankwezen en lokale dienstverlening. Op basis van gedetailleerde sector
data van een beperkte groep van 8 landen kan geconcludeerd worden dat ook op 

7.3.1 Mark-up, 2005 
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het niveau van sectoren de verschillen klein zijn. Voor Nederland zijn er twee 
belangrijke uitzonderingen (figuren 7.3.2 en 7.3.3). Zo was de mark-up in Nederland 
in 2002 relatief hoog in de energie- en watersector en in de sector verzekeringen en 
pensioenen. Beide sectoren zijn in alle landen sterk gereguleerd en soms is er ook 
toezicht op tarieven/marges. 

De OESO doet ook onderzoek naar mark-ups en maakt daarbij een indeling naar 
gefragmenteerde industriesectoren (met veel bedrijven) en gesegmenteerde indus
trieën (hoge concentratiegraad). 3) In de eerste groep zijn mark-ups zoals te verwach
ten, wat lager dan in de tweede groep. Over het algemeen concludeert de OESO dat 
de concurrentie in de Nederlandse industriesectoren behoorlijk sterk is. 

Over langere periodes bezien veranderen de mark-ups nauwelijks 
Over een langere termijn bezien, veranderen de verhoudingen tussen de landen, 
wat de mark-up betreft, nauwelijks. Een uitzondering is Ierland waar de algehele 
mark-up in de jaren negentig sterk is gestegen, gelijkopgaand met de snelle econo
mische groei van het land. De mark-up vertoont over langere tijd in Nederland 
nauwelijks variatie. Sinds de jaren zeventig lijkt er sprake van een trendmatige 
stijging, maar die wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een toegenomen kapitaal
intensiteit. 

7.3.2 Mark-up in de sector energie en water, 2002 

ratio 

5,0
 

4,5
 

4,0
 

3,5
 

3,0
 

2,5
 

2,0
 

1,5
 

1,0
 

0,5
 

Bron: Groningen Growth and Development Centre. 

ES NL US GB IE DE FR AT 

Centraal Bureau voor de Statistiek 146 

0 



0 

7.3.3 Mark-up in de sector verzekeringen en pensioenen, 2002 1) 
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7.4 Belemmeringen voor het ondernemerschap 

Marktwerking kan worden beperkt door allerlei regels die de toetreding van 
nieuwe bedrijven tot de markt belemmeren. Een deel van die belemmeringen wordt 
gecreëerd door de overheid. De overheid heeft daarvoor verschillende redenen 
zoals bescherming van de consument en bescherming van ‘eigen’ producenten. Om 
dit te kunnen meten heeft de OESO het PMR-systeem ontwikkeld (PMR = ‘Product 
Market Regulation’). 4) De basis van dit systeem wordt gevormd door 16 indicatoren, 
die trapsgewijs worden geaggregeerd tot één indicator. Eén van de subindicatoren 
is de indicator ‘belemmeringen voor ondernemerschap’. Een andere subindicator ‘belem
meringen voor handel en investeringen’ komt in de volgende paragraaf aan de orde. De 
derde subindicator ‘staatscontrole’ wordt in paragraaf 9.3 besproken. De scores 
worden berekend aan de hand van vragenlijsten die op verzoek van de OESO door 
de nationale overheden worden ingevuld. 

De indicator ‘belemmeringen voor ondernemerschap’ bestaat uit drie themablokken: 
1.	 ‘Ondoorzichtigheid op het gebied van regelgeving en bestuur’ reflecteert o.a. de aan

wezigheid van ‘one stop shops’ en ‘silence is consent’ regels bij het verkrijgen van 
informatie en vergunningen en de manier waarop de overheid communiceert en 
zich inzet om de administratieve lasten te beperken; 

2.	 ‘Administratieve lasten voor beginnende ondernemers’ reflecteert de administratieve 
lasten voor het oprichten van ondernemingen (rechtspersonen en éénmans
zaken). 
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3.	 ‘Beperkingen van de marktwerking’ reflecteert de mate waarin expliciet beperkin
gen worden opgelegd aan het aantal bedrijven dat in een markt actief is en de 
mate waarin staatsbedrijven uitgezonderd worden van mededingingsregels. 

In 2003 scoorde Nederland relatief slecht: veel obstakels voor ondernemerschap 
In 2003 behoorde Nederland tot de landen in de benchmark met relatief hoge 
barrières voor ondernemerschap (figuur 7.4.1). Nederland was in dat jaar op Polen, 
Tsjechië en Zuid-Korea na het land dat het ondernemerschap met de grootste belem
meringen confronteert. Overigens verschilt Nederland hierin niet veel van landen 
zoals België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Met andere landen waren de verschillen 
wel aanmerkelijk, bijvoorbeeld met Denemarken, de Verenigde Staten, Zweden en 
het Verenigd Koninkrijk. 

7.4.1 Belemmeringen voor ondernemerschap 
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Tussen 1998 en 2003 is de positie van Nederland relatief verslechterd 
Uit figuur 7.4.1 valt af te leiden dat in 2003 vergeleken met 1998 in alle opgenomen 
landen de belemmeringen voor het ondernemerschap zijn afgenomen. Deze afname 
gold ook voor Nederland. Aangezien andere landen de belemmeringen nog meer 
hebben teruggedrongen dan Nederland, verslechterde de relatieve positie van 
Nederland. Zo kenden in 1998 landen als Frankrijk, Japan en Italië nog beduidend 
grotere belemmeringen voor het ondernemerschap dan Nederland. Blijkens de 
figuur is de transitie van de Oost-Europese landen Polen en Tsjechië naar volwaar-
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dige markteconomieën nog niet helemaal voltooid. Maar ook in menig EU-15-land 
– waaronder Nederland – vraagt het slechten van barrières voor ondernemerschap 
nog aandacht. 

7.5 Belemmeringen voor handel en investeringen 

Net als de indicator uit de vorige paragraaf is ook de indicator ‘belemmeringen voor 
handel en investeringen’ onderdeel van de indicator voor productmarktregulering 
van de OESO. Deze subindicator is samengesteld uit twee themablokken: 
1.	 ‘Expliciete barrières voor handel en investeringen’ betreffen barrières tegen buiten

lands bezit van ondernemingen, procedures discriminerend voor buitenlandse 
ondernemingen, importheffingen e.d.; 

2.	 ‘Overige belemmeringen voor internationale handel’ hebben met name betrekking op 
regelgeving. 

Belemmeringen voor handel en investeringen over de grenzen heen, belemmeren 
de marktwerking doordat buitenlandse bedrijven vanuit een achterstandspositie 
moeten gaan concurreren met binnenlandse bedrijven. Voor een deel zijn er 
barrières in de vorm van heffingen die door de Europese politiek, met name op land
bouwgebied, zijn bepaald. Andere barrières zijn van nationale makelij. Deze 
kunnen expliciet bedoeld zijn om de nationale industrie te beschermen. Andere 
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maatregelen kunnen als bijeffect hebben dat bedrijven worden afgeschrikt investe
ringen te doen in een land of goederen en diensten naar dat land te exporteren. 

In 2003 scoort Nederland goed: relatief weinig belemmeringen 
In 2003 behoorde Nederland tot de landen met de minste belemmeringen voor 
handel en investeringen (figuur 7.5.1). Met name België en het Verenigd Koninkrijk 
hadden in dat jaar nog minder van deze belemmeringen. Het Verenigd Koninkrijk 
valt hierbij extra op omdat het relatief weinig belemmeringen voor handel en inves
teringen kent, in vergelijking met andere Angelsaksische landen. Canada en de 
Verenigde Staten kennen bijvoorbeeld grotere belemmeringen. Deze landen hebben 
hoge expliciete barrières; voornamelijk barrières gericht tegen buitenlands eigen
dom van nationale bedrijvigheid. 

Tussen 1998 en 2003 is de positie van Nederland relatief verslechterd 
Het blijkt dat in de periode 1998–2003 in alle benchmarklanden de belemmeringen 
voor handel en investeringen zijn afgenomen. Niet alleen de belemmeringen op het 
gebied van nieuw ondernemerschap maar ook die op het gebied van handel en 
investeringen zijn onderwerp van actief overheidsbeleid. De landen met de sterkste 
barrières, Polen en Tsjechië, kenden de grootste afname. België kende ook een zeer 
sterke reductie, waardoor het land in 2003 de kleinste barrières kende van alle 
benchmarklanden. Hoewel Nederland gunstig scoort op deze indicator, kan wor
den opgemerkt dat de relatieve positie van Nederland ten opzichte van de bench
marklanden is verslechterd. Er zijn in 2003 meer benchmarklanden die het beter 
doen dan Nederland, en ook in het algemeen zijn de verschillen tussen de bench
marklanden kleiner geworden. 

7.6 Bescherming van werknemers 

In de meeste Westerse landen bestaat wetgeving om de rechten van werknemers te 
beschermen, bijvoorbeeld bij ontslag en bij tijdelijke contracten. Vanuit onder
nemerschap is een geringe mate van werknemersbescherming aantrekkelijk, omdat 
er dan meer flexibel en goedkoop met inzet van werknemers kan worden omgegaan 
(veel tijdelijke contracten, eenvoudige ontslagregelingen). Voor werknemers geldt 
het tegenovergestelde, want bescherming biedt meer zekerheid. 

In veel landen zijn de afgelopen jaren hervormingen doorgevoerd die gericht zijn op 
het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen zich daardoor sneller aan
passen aan nieuwe omstandigheden. Wanneer bedrijven minder snel ‘vastzitten’ 
aan met allerlei regels omklede arbeidscontracten zullen zij sneller nieuw personeel 
aannemen en dat leidt tot een toename van de werkgelegenheid. Daar staat echter 
tegenover dat deze werknemers minder rechten opbouwen en ook sneller ontslagen 
kunnen worden. 
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Evenals de indicatoren uit de voorgaande twee paragrafen is de indicator ‘werk
nemersbescherming’ een samengestelde indicator die is ontwikkeld door de OESO. 
De score heeft betrekking op drie onderdelen: 
1. de mate waarin werknemers in vaste dienst beschermd zijn tegen individueel 

ontslag; 
2. de mate waarin tijdelijke arbeidscontracten bescherming bieden; 
3. de mate van werknemersbescherming bij collectief ontslag. 

Werknemersbescherming bij individueel ontslag betreft bijvoorbeeld wettelijke 
bepalingen voor rechtvaardigheid van ontslag, procedurele drempels om een werk
nemer te ontslaan en ontslagvergoedingen voor de werknemer. In figuur 7.6.1 
worden de resultaten voor de benchmarklanden gepresenteerd. De indicator kent 
een maximale score van 6. 

7.6.1 Werknemersbescherming, 2003 
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Nederland heeft een gemiddelde werknemersbescherming 
Uit figuur 7.6.1 blijkt dat Nederland een middenmoter is voor wat betreft werk
nemersbescherming. In Nederland worden werknemers door wetgeving door
gaans beter beschermd dan in de meeste Angelsaksische landen, Japan, Zuid-Korea 
en een aantal kleine Midden- en Oost-Europese landen. In grote Europese landen 
(met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk), België en Zweden zijn werk
nemers beter beschermd dan in Nederland. 
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Werknemersbescherming is in Nederland vooral individueel geregeld 
In vergelijking met veel andere OESO-landen richt werknemersbescherming in 
Nederland zich voornamelijk op de bescherming van vaste, individuele werk
nemers bij ontslag. Bescherming bij tijdelijke arbeidscontracten en bij collectief ont
slag zijn minder ontwikkeld in Nederland. Met deze verhouding tussen de drie 
vormen van werknemersbescherming loopt Nederland in de pas met landen die 
relatief weinig werknemersbescherming kennen. Grote Europese landen bescher
men relatief vaker tijdelijke werknemers en zij leggen ook meer nadruk op bescher
ming bij collectief ontslag. 

Werknemersbescherming groeit naar elkaar toe in verschillende landen 
De OESO heeft deze meting ook eind jaren tachtig en eind jaren negentig uitge
voerd. Uit de resultaten blijkt dat in de afgelopen vijftien jaar, vooral in de jaren 
negentig, er een (beperkte) internationale convergentie is opgetreden op het gebied 
van werknemersbescherming. Dit wordt vooral veroorzaakt door een versoepeling 
van regels in landen die een relatief streng regime kenden voor werknemers
bescherming. 

Internationale positie van landen onderling verandert nauwelijks 
Ondanks de internationale convergentie verandert de positie van individuele 
landen nauwelijks. Landen die in de jaren negentig relatief weinig bescherming 
boden aan werknemers doen dat in de laatste meting nog steeds relatief weinig. 
Landen met voorheen relatief veel werknemersbescherming kennen dat nu door
gaans nog. 

7.7 Slotbeschouwing 

Conclusies per indicator 
De belangrijkste conclusies over de indicatoren voor marktwerking zijn als 
volgt: 

1. Op basis van de indicator mark-up is de conclusie dat er weinig verschillen zijn 
tussen de goederen- en dienstenmarkten in Nederland en de meeste referentie
landen. Op sectorniveau zien we wel verschillen. De mark-ups in de Nederland
se energiesector en in de sector verzekeringen en pensioenen zijn op het tijdstip 
van meting (2002) hoog in vergelijking tot de mark-ups in dezelfde sectoren in de 
referentielanden. Dit kan er op wijzen dat de marktwerking in betreffende 
sectoren relatief zwak was in 2002. 

2. In 2003 behoorde Nederland tot de landen met de meeste belemmeringen voor 
het ondernemerschap. Sinds 1998 is de score voor Nederland in absolute zin 
echter verbeterd. Niettemin is de relatieve positie van Nederland verslechterd, 
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omdat een aantal referentielanden succesvoller is gebleken in het verminderen 
van de belemmeringen voor ondernemerschap dan Nederland. 

3. Zowel in 1998 als in 2003 kende Nederland internationaal gezien weinig belem
meringen voor handel en investeringen. Dit past bij Nederland als een land dat 
sterk afhankelijk is van internationale handel en transport. In vrijwel alle referen
tielanden worden de belemmeringen voor handel en investeringen langzaam 
afgebouwd. 

4. De werknemersbescherming is in Nederland iets groter dan gemiddeld. De 
bescherming van werknemers is in Nederland in vergelijking met grote EU-
landen voornamelijk individueel geregeld. In de internationale rangorde is de 
afgelopen vijftien jaar ondanks convergentie weinig veranderd in de rangorde 
van landen. Landen met voorheen veel werknemersbescherming kennen dat 
thans nog steeds en dat geldt ook voor landen met weinig werknemersbescher
ming. 

Meting marktwerking met de geselecteerde indicatoren blijkt niet eenvoudig 
Gezonde marktwerking zorgt voor dynamiek in het bedrijvenbestand, gunstige 
prijs-kwaliteit verhoudingen en voortdurende innovatie. Maar in de praktijk blijkt 
marktwerking moeilijk meetbaar en de interpretatie van de beschikbare variabelen 
is slechts mogelijk onder stringente veronderstellingen. Daar komt bij dat grote 
bedrijven hun blik niet beperken tot één nationale markt. De wereld is hun markt. 
Het benutten van indicatoren opgesteld door het World Economic Forum en 
het Institute of Management Development kan in toekomstige edities van deze 
publicatie een waardevolle aanvulling zijn. 

Meer aandacht voor specifieke markten is gewenst 
Het meten van verschillen in marktwerking tussen landen is een eerste stap. Een 
belangrijke aanvulling bestaat uit het internationaal vergelijkend bestuderen van de 
marktwerking voor een beperkt aantal markten die voor het functioneren van de 
economie cruciaal zijn of die een belangrijke factor zijn in de locatiekeuze van onder
nemingen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om markten voor financiële dienstver
lening, vastgoed en energie/water. 

Meer aandacht nodig voor effecten van Europese integratie en globalisering 
Een tweede zinvolle insteek met betrekking tot marktwerking is om na te gaan wat 
de effecten van globalisering en Europese integratie zijn op nationale markten. 
Daarmee worden de verbindingen versterkt met indicatoren die de ‘openheid van de 
economie’ beschrijven (paragraaf 8.7) en de ‘directe buitenlandse investeringen’ (para
graaf 5.6). Bij het beschrijven van de effecten van globalisering is het logisch de 
geselecteerde landen uit te breiden met sterk groeiende economieën in Azië en 
mogelijk ook Latijns Amerika. Voor die landen zijn er mogelijk duidelijke verschil-
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len waar het gaat om de marktwerking in vergelijking met OESO-landen. Een 
interessante vraag is in hoeverre verschillen wat betreft marktwerking en de open
heid van de economieën en dergelijke van invloed zijn op de locatiekeuze van 
(nieuwe onderdelen van) bedrijven. 

Noten in de tekst 
1) Van 1994 tot 2003 is in Nederland door achtereenvolgende kabinetten gewerkt 

aan het moderniseren van wet- en regelgeving. De doelen van deze MDW-opera
tie – waarbij MDW stond voor ‘Marktwerking, Deregulering en Wetgeving’ – waren 
verlaging van lasten voor burgers en bedrijven, meer ruimte geven voor markt
werking en verbetering van kwaliteit van wetten. De ruimere winkeltijden, maar 
ook de nieuwe taxiwet en de vrije tarieven bij makelaars zijn voorbeelden van 
maatregelen die genomen zijn. De MDW-operatie werd gecoördineerd door de 
ministeries van Economische Zaken en Justitie. 

2) Uit de meest recente metingen van deze indicatoren blijkt dat de mededingings
wetgeving in Nederland als zeer effectief wordt gewaardeerd. Alleen in Finland 
en Australië waarderen ondernemers de kwaliteit van de mededingingswet
geving hoger. Wanneer specifiek naar effectiviteit van kartelbeleid wordt 
gevraagd, staat Nederland op een vierde positie. De mate van marktdominantie 
in belangrijke economische sectoren wordt in Nederland niet als zeer groot 
gezien (een vijfde positie, na Duitsland, de Verenigde Staten, Oostenrijk en 
Japan), maar van de concurrentie op lokale markten is de perceptie dat deze wat 
zwakker is. Hier staat Nederland op een zevende positie, na de Angelsaksische 
landen, Duitsland en Japan. Op de vraag of prijscontrole effect heeft op de prijs
vorming in markten wordt in Nederland nog wel eens bevestigend geantwoord 
waardoor Nederland een elfde positie inneemt. 

3) Maher, M. en M. Wise, 2005, Product market competion and economic performance in 
the Netherlands, Economic Department working paper No. 422, OESO, Parijs. 
Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d0 
04c/713de19b879c75efc1256fda007cfb02/$file/jt00181437.pdf 

4) Conway, P., V. Janod, G. Nicoletti, 2005, Product market regulation in OECD 
countries: 1998 to 2003, Economics Department working paper No. 419, OESO, 
Parijs. Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d0 
04c/72b2dfdd81a241c5c1256fab008278e5/$file/jt00181518.pdf 
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Deel III
 

Randvoorwaarden en 
maatschappelijke context 





8. Macro-economische condities 

8.1 Samenvatting 

Een goede en stabiele macro-economische omgeving is van groot belang voor het onder
nemingsklimaat. Wanneer een economie op korte of lange termijn instabiel is, of dreigt te 
worden, heeft dit zijn weerslag op de risico’s die ondernemingen lopen en op het gedrag van 
binnenlandse en buitenlandse investeerders. 
Nederland biedt ondernemers een redelijk goed macro-economisch kader. De inflatie in 
Nederland is één van de laagste onder de benchmarklanden, en is de afgelopen jaren verder 
gedaald. De langetermijnrente in Nederland staat op een zeer laag niveau, en is door de euro 
binnen de Europese Monetaire Unie praktisch in elk land gelijk. 
Het Nederlandse overheidstekort, het EMU-saldo, is de afgelopen jaren in de regel minder 
groot dan het gemiddelde van de EU-15 landen. Het Nederlandse tekort is, na een eenmalige 
overschrijding van de 3-procents-norm in 2003, zowel in 2004 als in 2005 gedaald. 
De tarieven van de vennootschapsbelasting zijn de afgelopen jaren in bijna alle bench
marklanden, inclusief Nederland, verlaagd. De relatieve positie van Nederland is hierdoor 
weinig veranderd; Nederland blijft een gemiddelde positie innemen. Opvallend is dat 
opkomende economieën een zeer laag belastingtarief hanteren, terwijl de Verenigde Staten, 
Japan en Duitsland juist een hoog tarief gebruiken. 
Nederland kent, als relatief kleine economie en traditioneel handelsland, een grote openheid van 
de economie, dat wil zeggen een ten opzichte van het BBP omvangrijke import en export. Zo 
gemeten is de openheid sinds de jaren negentig verder toegenomen. Ook in de andere bench
marklanden neemt de openheid toe. De openheid van ‘opkomende’ economieën is ook sterk aan 
het toenemen, wat duidt op een groter wordend belang van deze landen op de wereldwijde 
import- en exportmarkten. 

8.2 Macro-economische indicatoren 

Macro-economische stabiliteit is gediend met een matige inflatie zonder al te veel 
schommelingen daarin. Bovendien is het rentepeil van belang als kostenfactor en als 
indicator van verwachtingen betreffende rendement en prijsontwikkeling. Een 
tekort op de overheidsbegroting kan leiden tot het oplopen van de staatsschuld en 
beperkt de financiële ruimte voor toekomstig beleid. Economische stabiliteit heeft in 
het algemeen gesproken baat bij een matig en vooral beheersbaar overheidstekort of 
-overschot. Binnen dit begrotingsbeleid is het noodzakelijk ruimte te hebben voor 
maatschappelijke behoeften, zoals onderwijs en gezondheid. Het is aan de politiek 
op deze terreinen een balans te vinden. 

De door ondernemers ervaren belastingdruk (onder andere veroorzaakt door 
vennootschapsbelasting), de loon- en energiekosten en de openheid van een econo-
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mie behoren alle tot het macro-economische kader waarbinnen ondernemers moe
ten opereren. De hoogte van belastingen is een rechtstreeks gevolg van politieke 
besluitvorming. Een open economie betekent dat ondernemers concurrentie kun
nen ondervinden van zowel binnenlandse als buitenlandse ondernemingen. Een 
grote mate van openheid heeft echter als consequentie dat de mogelijkheden om via 
nationaal beleid macro-economische grootheden te beïnvloeden beperkt zijn. Zo 
kunnen prijsontwikkelingen die samenhangen met noodzakelijke importgoederen 
en wisselkoersen niet of nauwelijks worden beïnvloed. 

In hoofdstuk 2 is een aantal macro-economische prestatie-indicatoren aan de 
orde gesteld, die ook van betekenis zijn voor het ondernemingsklimaat maar min
der makkelijk op korte termijn direct of indirect te beïnvloeden zijn door overheids
beleid. Voor dit hoofdstuk zijn de volgende macro-economische indicatoren 
geselecteerd: 

1. inflatie (paragraaf 8.3) 
2. langetermijnrente (paragraaf 8.4) 
3. saldo overheidsfinanciën (paragraaf 8.5) 
4. vennootschapsbelasting (paragraaf 8.6) 
5. import en export in verhouding tot het BBP (paragraaf 8.7) 

Macro-economische condities: belang en gerelateerde zaken 

Macro-economie is voorwaardenscheppend 
Hoewel ondernemers te maken hebben met diverse factoren uit hun directe omgeving, 
wordt het ondernemingsklimaat in brede zin sterk beïnvloed door de macro-economische 
condities van het land waar zij ondernemen. Het macro-economische kader kent nationale 
en internationale aspecten. Het bepaalt het basisklimaat waarbinnen ondernemingen hun 
activiteiten ontplooien. Belangrijke aspecten zijn de macro-economische stabiliteit en de 
internationale concurrentie in een open economie. Deze hangen samen met inflatie, kosten
niveaus, productiviteit en het belastingklimaat. 

Macro-economische stabiliteit is goed voor de concurrentiepositie 
Goede macro-economische condities zorgen voor een gunstig klimaat waarin onder
nemingen kunnen floreren. Wanneer een economie niet stabiel is, ontstaan er extra risico’s 
voor ondernemingen. Voor de concurrentiepositie van een land is het dus van belang dat de 
overheid streeft naar een stabiele macro-economische omgeving. 

Instrumenten van de overheid 
Overheden kunnen via fiscaal-, schulden- of begrotingsbeleid de macro-economische 
condities beïnvloeden. De marges daarvoor zijn betrekkelijk klein, vooral door internatio
nale afstemming en regelgeving. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de eurozone 
en de regel dat het begrotingstekort maximaal 3 procent van het BBP mag bedragen. 
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Kostenniveaus zijn belangrijke elementen binnen de macro-economische condities die 
door de overheid kunnen worden beïnvloed. Dit geldt voor belastingen en heffingen en in 
mindere mate voor arbeidskosten. Stijgende arbeidskosten kunnen zeer nadelig zijn voor 
de concurrentie met het buitenland. De overheid kan tegenspel bieden door met de sociale 
partners te onderhandelen over beperking van looneisen. Als grote werkgever kan de over
heid ook de loonvorming direct beïnvloeden. 

Verschillende belangen 
In principe is bevordering van macro-economische groei bij lage inflatie gunstig voor het 
ondernemingsklimaat. Het is evenwel goed op te merken dat de belangen van onder
nemers hierbij uiteen kunnen lopen. Zo zijn ondernemers die primair gericht zijn op de 
binnenlandse consumentenmarkten minder beducht voor algemene stijgingen van 
arbeidskosten (zij zorgen ook voor extra koopkracht) dan bedrijven die het moeten hebben 
van de export (zij moeten concurreren met buitenlandse bedrijven die minder sterke 
kostenstijgingen ervaren). Ook kunnen bedrijven die vooral afhankelijk zijn van import en 
minder van export tegen bepaalde ontwikkelingen anders aankijken dan bedrijven die het 
vooral van de export moeten hebben. Het duidelijkst is dat als het gaat om de koers van de 
euro ten opzichte van de dollar. 

8.3 Inflatievoet 

Een gematigde inflatie is gewenst 
Inflatie is een belangrijk element in de economische stabiliteit. Hoge inflatiecijfers 
ondermijnen het vertrouwen in de munteenheid waardoor veel economische activi
teiten riskanter worden. Een inflatie van enkele procenten is acceptabel, zo niet 
wenselijk omdat prijsverhoudingen zich daardoor gemakkelijker wijzigen zonder 
dat prijsdaling nodig is. Dit laatste is van belang omdat veel producenten hun 
prijzen niet snel naar beneden zullen bijstellen. De Europese Centrale Bank (ECB) 
streeft naar een vorm van prijsstabiliteit, waarbij de stijging van de prijsindexcijfers 
binnen de eurozone net onder de 2 procent blijft, op de middellange termijn. 

Naast een niet te hoge of te lage waarde van de inflatie, is het ook van belang dat de 
inflatie geen sterke schommelingen vertoont. Dit zorgt ervoor dat bedrijven in 
kunnen spelen op de economische situatie, en geen extra risico lopen door plotseling 
sterk stijgende of dalende prijzen. Naast de waarde van de inflatie wordt daarom in 
deze paragraaf ook de volatiliteit van de inflatie bekeken. 

Inflatie in Nederland is één van de laagste binnen de EU 
Figuur 8.3.1 laat zien dat de inflatie in Nederland in 2005 zich onder de twee procent 
bevond. Voor bijna alle landen in de figuur daalde de inflatie de afgelopen jaren. De 
opgetreden economische teruggang die zich in verschillende landen heeft voor
gedaan, heeft de stijging van de loonkosten sterk gematigd. Te zien is dat Polen en 
Hongarije hun inflatie sterk hebben verminderd en daardoor in de pas zijn gaan 

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006 159 
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1) Gebaseerd op Harmonized Indices of Consumer Prices (HICP's). 

Bron: Eurostat, Structural Indicators. 

lopen met de andere EU-landen. In de afgelopen paar jaar bleef Nederland behoren 
tot de groep landen met de laagste inflatie in Europa. 

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode ‘Harmon
ised Index of Consumer Prices’ (HICP) is voor 2005 uitgekomen op 1,5 procent. Een 
groot deel van de inflatie in 2005 is toe te schrijven aan de energiekosten. Autobrand
stoffen bijvoorbeeld waren in 2005 gemiddeld 9,2 procent duurder dan in 2004. 
Elektriciteit was 8,6 procent duurder dan een jaar eerder, en gas zelfs 17,6 procent.1) 

De Verenigde Staten en Japan kennen een wijze van bepaling van de inflatie die licht 
verschilt van die van de EU-landen, waardoor de vergelijkbaarheid beperkt is. De 
inflatie in deze twee landen over de periode 2000–2004 is weergegeven in staat 8.3.1. 

Staat 8.3.1 
Inflatie in de Verenigde Staten en Japan 

2000 2001 2002 2003 2004 

% 

Verenigde Staten 3,4 2,8 1,6 2,3 2,7 
Japan –0,7 –0,7 –0,9 –0,3 0,0 

Bron: Eurostat, Structural Indicators. 
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In staat 8.3.1 is te zien dat er in Japan de afgelopen jaren sprake is geweest van 
deflatie (negatieve inflatie; een daling van de prijsniveaus). Dit heeft tot gevolg dat 
ondernemers minder snel geneigd zullen zijn (nieuwe) leningen af te sluiten om 
bijvoorbeeld te investeren. Ook zullen de niveaus van salarissen niet direct mee 
dalen, met als gevolg relatief stijgende loonkosten. Om investeringen van het 
bedrijfsleven toch aan te moedigen heeft de Japanse centrale bank de rente op een 
zeer laag niveau vastgesteld (paragraaf 8.4). 

Inflatie in Nederland volatiel door belastingherziening 
Figuur 8.3.2 geeft informatie over de schommelingen (volatiliteit) in de inflatie over 
de periode 1997–2005. De Oost-Europese landen Polen, Hongarije en Tsjechië laten 
de grootste volatiliteit zien, als gevolg van hun hoge inflatiecijfers aan het begin van 
de beschouwde periode. Afgezien van de Oost-Europese landen, behoort Neder
land tot de landen met relatief grote schommelingen in de inflatie. Zo kende Neder
land in 2001 een inflatie van 5,1 procent, vergeleken met 1,5 procent in 2005. 

8.3.2 Volatiliteit van de inflatie, 1997–2005 
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De hoge Nederlandse inflatie in 2001 komt deels voort uit de herziening van het 
belastingstelsel in dat jaar. De BTW en accijnzen, en dus de consumentenprijzen, zijn 
in 2001 verhoogd, ter financiering van een veel grotere verlaging van de loon- en 
inkomstenbelasting. Daarnaast waren de loonstijgingen in 2000 en 2001 relatief 
hoog. 

PL HU CZ IE NL FI SE ES BE AT FR DK DE GB IT EU-15 EU-25 
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Over een langere periode bezien, is de Nederlandse inflatie zeer gematigd en niet 
meer volatiel dan in de buurlanden. 

8.4 Langetermijnrente 

Hoogte van de rente beïnvloedt zowel investeringen als koopgedrag 
De langetermijnrente is van belang voor bedrijven, omdat deze rente zal moeten 
worden betaald over vreemd vermogen dat is geleend voor het doen van investe
ringen. Een lage rente zal de economie stimuleren, doordat bedrijven eerder 
geneigd zullen zijn te investeren. De langetermijnrente is echter ook van invloed op 
de uitgaven van consumenten. Een lage hypotheekrente bijvoorbeeld zorgt ervoor 
dat huiseigenaren en -bewoners lagere woonlasten hebben, en een groter deel van 
hun inkomen aan overige zaken kunnen besteden. Wel staat daar tegenover dat een 
lage rente de huizenprijzen opdrijft omdat daardoor hypothecaire leningen goed
koper worden. 

De langetermijnrente is geen officiële rentevoet die binnen de EU wordt vastgesteld 
door de Europese Centrale Bank (ECB), maar een rentepeil dat op de obligatiemarkt 
door vraag en aanbod tot stand komt. Meestal neemt men het rendement van een 
overheidsobligatie met een resterende looptijd van 10 jaar als referentie voor de 
langetermijnrente. Neemt de vraag naar obligaties toe, dan stijgen de obligatie
koersen en neemt het rendement af. Omgekeerd dalen de obligatiekoersen bij een 
verminderde vraag naar obligaties en neemt het rendement toe. De financiële 
markten laten zich hierbij voor een groot deel leiden door de verwachtingen ten aan
zien van groei en inflatie. Vooral bij een stijgende inflatie wordt een hogere rente
vergoeding verlangd. 

De ECB kan door middel van de vaststelling van de kortetermijnrente wel invloed 
uitoefenen op de langetermijnrente. Een verhoging van de kortetermijnrente kan 
namelijk door beleggers in obligaties worden gezien als een signaal voor een aan
komende stijging van de langetermijnrente. Het vooruitzicht dat de kortetermijn
rente wordt opgetrokken, schrikt vaak ook de beleggers in obligaties af, hetgeen 
resulteert in een hogere langetermijnrente. 

In het algemeen floreren obligaties het beste in een economisch rustig klimaat, waar
bij de economische groei en de prijsniveaus (inflatie) zich gematigd ontwikkelen. 
Obligatiehouders zijn allergisch voor een hoge inflatie omdat die hun reële rende
ment lager doet uitvallen dan verwacht. 

Verschillen binnen de euroregio zijn klein 
In 2004 bedroeg de langetermijnrente voor overheidsleningen in Nederland net als 
in de meeste eurolanden 4,1 procent (figuur 8.4.1). Sinds eind jaren negentig 
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verschillen de langetermijnrentes tussen de eurolanden onderling nauwelijks. 
Reden hiervoor is de invoering van de euro op de financiële markten in januari 1999. 
De minieme renteverschillen die op dit moment nog zichtbaar zijn binnen de euro
zone worden onder andere veroorzaakt door de verhandelbaarheid van de obli
gaties, de kredietwaardigheid van de geldleners en de voorwaarden waaronder 
leningen worden verstrekt. 

Japan kent een zeer lage langetermijnrente. Dit is het gevolg van sterke verlagingen 
van de kortetermijnrente die de Japanse centrale bank eind jaren negentig heeft 
doorgevoerd om de economie te stimuleren. In de vorige paragraaf is al vermeld dat 
dit beleid werd ingegeven door een langdurige periode van deflatie. 

8.4.1 Langetermijnrente, 2004 
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Sinds 1990 is een dalende trend waarneembaar 
Afgezien van twee kleine oplevingen in 1994 en 2000, is vanaf 1990 in alle bench
marklanden een daling waarneembaar van de langetermijnrente (figuur 8.4.2). In 
1990 kende Nederland nog een langetermijnrente van bijna 9 procent. Inmiddels is 
deze gedaald tot onder de 4 procent in 2005. 

Hoewel er verschillen zijn in de absolute waarde van de rente tussen de landen, 
stijgen en dalen de rentepercentages over het algemeen in alle landen parallel. De 
internationale kapitaalmarkten beïnvloeden elkaar namelijk continu; er vinden 
voortdurend verschuivingen van beleggingen of investeringen plaats naar landen 
met gunstige economische vooruitzichten. Deze zogeheten internationale kapitaal-

AU GB CZ CA KR SE DK US IT AT FI NL FR ES BE IE DE JP 
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beweging zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de kapitaalmarktrentes in de ver
schillende landen ongeveer gelijk loopt. 

De langetermijnrente in Europa bevond zich in de periode 2001–2004 op gelijk 
niveau met die van de Verenigde Staten. De rente in de Verenigde Staten lijkt een 
stijgende lijn in te zetten. In de andere benchmarklanden is er echter nog geen breuk 
met de dalende trend waarneembaar. Mogelijk houdt dit verband met de economi
sche groei die in de Verenigde Staten sterker was dan in Europa. 

8.4.2 Langetermijnrente 

% opbrengst op staatsobligaties met looptijd van 10 jaar 
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1) Cijfers voor 2005 zijn een schatting op basis van de eerste helft van 2005. 

Bron: OECD, Main Economic Indicators (MEI); OECD, Economic Outlook 78. 

8.5 Saldo overheidsfinanciën 

Het jaarlijkse tekort of overschot van de overheid is, net als de overige indicatoren 
uit dit hoofdstuk, een maat voor de stabiliteit van de economie. Een land met 
structurele tekorten in de financiering van de collectieve sector zal uiteindelijk 
maatregelen moeten nemen om zijn schuld niet nog verder op te laten lopen, omdat 
tekorten de ruimte voor overheidsbestedingen in de toekomst beperken en er een 
opwaartse druk op de rentestand kan ontstaan. Dit zou kunnen leiden tot voor 
ondernemingen minder gunstige omstandigheden zoals het verhogen van de belas
tingen. Hierbij moet wel worden bedacht dat de aard van de bestedingen ook van 
belang is. Langlopende schulden zijn soms te rechtvaardigen als zij gebruikt 
worden voor de financiering van bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen die 
over een langdurige periode de slagkracht van de economie ten goede komen. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
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Binnen de Europese Monetaire Unie worden de jaarlijkse tekorten of overschotten 
van de overheid gedefinieerd als het EMU-saldo. Het EMU-saldo is het vorderin
gensaldo van de collectieve sector op transactiebasis. Het is het totale begrotings
tekort dan wel -overschot van alle nationale overheden en de sociale fondsen.2) Voor 
landen buiten de EMU is uitgegaan van de definities uit de nationale rekeningen. 
Het is gebruikelijk het EMU-saldo weer te geven in procenten van het BBP. 

Het saldo van de overheidsfinanciën geeft alleen de jaarlijkse tekorten dan wel over
schotten weer. De in de loop der jaren opgebouwde totale staatsschuld wordt hier 
niet mee weergegeven. Voor een compleet beeld van de financiële positie van de 
overheden dient het huidige financieringstekort gezien te worden ten opzichte van 
de totaal opgebouwde schuld. De staatsschuld is in deze publicatie (nog) niet als 
macro-economische indicator opgenomen. 

Tekort mag maximaal 3 procent zijn 
Binnen de Europese Monetaire Unie zijn afspraken gemaakt over het maximale 
negatieve saldo dat een EMU-land mag hebben. In het Verdrag van Maastricht 
(1992) is vastgelegd dat het EMU-tekort maximaal 3 procent van het BBP mag 
bedragen, waarbij de overheidsschuld onder de 60 procent van het BBP moet 
blijven, of althans zich daar naartoe dient te bewegen. Daarnaast is in het zogeheten 
‘Groei- en Stabiliteitspact’ afgesproken dat op de lange termijn het EMU-saldo zich 
naar nul dient te bewegen of een overschot moet gaan vertonen. 

Tekort van Nederland blijft beperkt 
Figuur 8.5.1 geeft de saldi van de overheidsfinanciën weer voor het jaar 2004. Figuur 
8.5.2 geeft het gemiddelde saldo over de periode 2000–2004. Door het gemiddelde te 
nemen worden ‘tijdelijke’ tegenslagen of meevallers uitgevlakt. In 2004 lag het saldo 
van Nederland op –2,1 procent. Het tekort was hiermee iets lager dan het gemid
delde van de EU-15 landen (–2,6 procent). Gemiddeld gezien over de periode 
2000–2004 was het saldo van Nederland ook beter dan dat van de EU-15-landen, 
namelijk –1,1 procent, tegen –1,6 procent in de EU-15. 

Door het Ministerie van Financiën gepubliceerde 12-maandscijfers laten een ver
dere verkleining van het Nederlandse tekort in de eerste tien maanden van 2005 
zien 3). Ten tijde van het samenstellen van deze publicatie schatte het ministerie in 
dat het tekort over heel 2005 waarschijnlijk op minder dan 1 procent van het BBP zal 
uitkomen. 

Ondanks de negatieve conjunctuur hadden verschillende landen zoals Zuid-Korea 
en de Scandinavische landen toch een positief financieringssaldo. De Verenigde 
Staten, Japan, Hongarije en Polen hadden de grootste tekorten in 2004. Gemiddeld 
over de periode 2000–2004 was het tekort van de Verenigde Staten kleiner (–2,3 pro
cent) dan in het jaar 2004 (–4,4 procent). 
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8.5.1 Saldo overheidsfinanciën, 2004 1) 
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1) De cijfers van Australië, Zuid-Korea en de OESO hebben betrekking op 2003. 

Bron: Eurostat, Structural Indicators; OECD, Factbook 2005. 

De gevolgen van een begrotingstekort voor het ondernemingsklimaat zijn niet 
eenvoudig aan te geven. Op kortere termijn kan een begrotingstekort extra 
impulsen aan de economie geven waarvan het bedrijfsleven kan profiteren. Op 
langere termijn ziet men dat voortdurende begrotingstekorten de staatsschuld sterk 

8.5.2 Saldo overheidsfinanciën, gemiddelde 2000–2004 1) 
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1) De cijfers van Australië, Zuid-Korea en de OESO hebben betrekking op de periode 2000–2003. 

Bron: Eurostat, Structural Indicators; OECD, Factbook 2005. 

Centraal Bureau voor de Statistiek 166 



3 

kunnen doen oplopen hetgeen om diverse redenen (zie boven) het vertrouwen in 
de stabiliteit van de economie kan ondermijnen. Dit laatste kan ertoe leiden dat 
bedrijven hun investeringen uitstellen of verplaatsen naar andere gebieden. 

Tekorten in Nederland doorgaans lager dan gemiddelde in de EU-15 
Figuur 8.5.3 laat het verloop van het saldo overheidsfinanciën van Nederland door 
de jaren heen zien. Duidelijk is een positief maximum te zien rond het jaar 2000. 
Deze piek is ook bij de meeste benchmarklanden duidelijk waar te nemen. Na 2000 is 
het saldo omlaag gegaan, hoewel de tekorten niet zo hoog opliepen als in de eerste 
helft van de jaren negentig. 

Sinds 1996 is het saldo in Nederland bijna continu hoger geweest dan het gemiddel
de in de EU-15. Regelmatig bedroeg het verschil meer dan een procent. Alleen in 
2003 kwam het saldo van Nederland enkele tienden van procenten lager uit dan dat 
van de EU-15. 

In 2003 hadden Duitsland, Frankrijk, en in mindere mate Italië en ook Nederland 
een tekort groter dan de in het Stabiliteitspact afgesproken maximale waarde van 
3 procent. In 2004 heeft Nederland het tekort weer binnen de voorgeschreven grens 
gebracht (uitkomend op 2,1 procent). Duitsland, Italië en Frankrijk daarentegen 
kenden in dat jaar nog steeds een tekort dat hoger was dan 3 procent. 

8.5.3 Saldo overheidsfinanciën 
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Bron: Eurostat, Structural Indicators. 
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8.6 Vennootschapsbelasting 

De vennootschapsbelasting heeft een directe invloed op ondernemingen. Zij 
bepaalt welk deel van de bedrijfswinst afgedragen dient te worden aan de overheid, 
en hoeveel gebruikt kan worden voor investeringen, of bijvoorbeeld uitkeringen 
aan aandeelhouders. Een lage belasting op bedrijfswinsten zal ervoor zorgen dat 
bedrijven meer geld kunnen investeren in innovatie. Daarnaast kunnen lage 
belastingtarieven voor startende ondernemers het ondernemerschap stimuleren. 
Figuur 8.6.1 toont de verschillende tarieven voor de vennootschapsbelasting. 
Ingeval er progressieve tarieven worden gehanteerd, is het toptarief weergegeven. 
Zo bedraagt in 2005 in Nederland het percentage winstbelasting 31,5 procent, zij 
het dat over de eerste 22 689 euro 27 procent ondernemingsbelasting wordt 
geheven. Waar er op verschillende regionale niveaus vennootschapsbelasting 
wordt geheven, is er een gecombineerd tarief berekend. 

8.6.1 Vennootschapsbelasting 1) 
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1) De cijfers van Japan en Polen hebben betrekking op 2004 i.p.v. op 2005. Aanvullende opmerkingen bij deze figuur worden 
gegeven in de metadata zoals opgenomen in de verantwoording achterin deze publicatie. 

Bron: OECD, Tax database. 

Vennootschapsbelasting lastig internationaal te vergelijken 
Belastingniveaus en belastingregimes zijn notoir slecht te vergelijken. Hier betreft 
het de belasting op bedrijfswinsten. Daarbij kunnen niet zonder meer de belasting
percentages vergeleken worden, maar moet ook rekening worden gehouden met de 
wijze waarop de grondslag voor belasting wordt bepaald. In dit geval gaat het om 
wat wel en wat niet tot de ondernemingswinst wordt gerekend, inclusief allerhande 
vereffeningsmogelijkheden, investeringspremies en dergelijke. De omvang van de 
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toelichtingen die bij de interpretatie van figuur 8.6.1 gegeven moeten worden – zoals 
opgenomen in de verantwoording achterin deze publicatie – is met name het gevolg 
van het feit dat per land specifieke voorwaarden en uitzonderingen gelden. 4) 

Neergaande trend 
De trend wat betreft de hoogte van de vennootschapsbelasting lijkt internationaal 
momenteel vooral neerwaarts. Er lijkt sprake van een oplevende fiscale concurren
tie. Nederland lijkt gemiddeld te scoren. Enkele vooral grote landen kennen een 
aanmerkelijk hoger niveau (de Verenigde Staten en Japan). Enkele opkomende 
economieën (Zuid-Korea, Hongarije en Polen) daarentegen lijken met het bieden 
van relatief gunstige belastingvoorwaarden buitenlandse ondernemingen aan te 
willen trekken. 

Verdere verlagingen in Nederland in het vooruitzicht gesteld 
In de EZ-publicatie Toets op het concurrentievermogen (2002) 5) wordt geadviseerd dat 
Nederland andere landen moet volgen in het terugbrengen van het percentage 
vennootschapsbelasting. In 2005 is het (top-)percentage inderdaad verlaagd van 
34,5 procent naar 31,5 procent. Daarnaast heeft het kabinet-Balkenende-II besloten 
om in 2006 de vennootschapsbelasting nogmaals te verlagen naar 29,6 procent en in 
2007 verder te verlagen naar 29,1 procent, teneinde een impuls te geven aan het 
ondernemingsklimaat. 6) 

Ook andere belastingen verschillen sterk per land 
Het belang van de vennootschapsbelasting moet echter worden genuanceerd. Er zijn 
immers allerhande andere vormen van belasting of wettelijke heffingen (voor pen
sioenen, sociale premies, wettelijke bijdragen et cetera) die ook druk uitoefenen op de 
winstrekening van ondernemingen. Ook in de hoogte van deze belastingen kunnen 
landen aanzienlijk verschillen. Hetzelfde geldt voor belastingvoordelen die aan 
ondernemers geboden worden. In toekomstige edities van deze publicatie zal daarom 
getracht worden meer aandacht te besteden aan de effectieve belastingdruk. 

8.7 Openheid van de economie 

Een open economie zonder import- en exportbelemmeringen is gunstig voor het 
ondernemingsklimaat. Het zorgt enerzijds voor een vergroting van de afzetmarkt 
voor producten en diensten. Anderzijds draagt het ook bij aan een eerlijke con
currentie. Een land met een open economie kenmerkt zich dus door intensieve 
handelsrelaties met het buitenland. De som van de importen en exporten van een 
land in lopende prijzen als percentage van het BBP is daarom hier genomen als 
indicator voor de openheid van een economie. De indicator dient niet verward te 
worden met de handelsbalans, die het verschil tussen export en import relateert 
aan het BBP. 
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8.7.1 Openheid van de economie 1) 
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1) De cijfers voor 2005 zijn voorlopig.
 

Bron: Europese Commissie, AMECO-database.
 

Nederland kent een zeer open economie 
Figuur 8.7.1 geeft de openheid van de economieën van de benchmarklanden weer 
voor de jaren 1993 en 2005. Te zien is dat Nederland een zeer open economie kent, al 
zijn de economieën van België, Tsjechië, Ierland en Hongarije dat in nog grotere 

8.7.2 Openheid van de economie 1) 
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1) De gegevens voor 2005 zijn voorlopig. 

Bron: Europese Commissie, AMECO database. 
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mate. Grote landen blijken minder open te zijn dan kleine landen. Dat is niet ver
bazingwekkend omdat grote landen zich in principe een grotere mate van zelfvoor
ziening kunnen veroorloven dan kleine landen of anders geformuleerd: de meeste 
bedrijven in een groot land zitten verder van een grens dan de bedrijven in een klein 
land. Een vergelijking van 2005 met 1993 levert verder de constatering op dat er 
sprake is van een toenemende openheid bij alle geselecteerde landen. 

In vergelijking met de diverse lidstaten is de EU zelf grotendeels een gesloten markt. 
De EU exporteert bijvoorbeeld minder dan 10 procent van haar BBP naar landen 
buiten de EU, waarvan slechts 2 procent naar de Verenigde Staten. De EU-25 heeft 
dan ook een zeer grote interne markt, met meer dan 450 miljoen consumenten 
(tegenover 300 miljoen in de Verenigde Staten). Daarbij komt dat de handels
barrières voor import en export naar landen buiten de EU hoger zijn dan die op de 
interne Europese markt. De Verenigde Staten en Japan kennen een beperkte open
heid. 

Open landen worden opener, sterke stijging bij nieuwe EU-lidstaten 
Figuur 8.7.2 geeft de ontwikkeling van de openheid weer vanaf 1990. In alle 
beschouwde landen is er een stijgende trend te zien. De relatieve stijging is kleiner in 
EU-15-landen die al relatief ‘open’ zijn, zoals Nederland en België. De nieuwe lid
staten van de EU, in het bijzonder Hongarije, kennen sinds halverwege de jaren 
negentig een opvallend sterke relatieve stijging. In deze voormalige Oostblok
landen is de markt verder opengesteld voor internationale handel, en zijn zowel 
import als export steeds belangrijker geworden voor de economie. Dit duidt er 
tevens op dat deze landen van grotere betekenis zijn geworden in de wereldwijde 
import- en exportmarkten. 

8.8 Slotbeschouwing 

Conclusies per indicator 
De belangrijkste conclusies uit de gepresenteerde macro-economische indicatoren 
zijn als volgt: 

1. De	 inflatie is de afgelopen jaren in veel van de benchmarklanden gedaald. 
Nederland kent één van de laagste inflatiepercentages. De volatiliteit van de 
inflatie in Nederland was echter relatief aan de hoge kant, voornamelijk ver
oorzaakt door de belastingherziening in 2001. 

2. De verschillen in de langetermijnrente tussen de diverse eurolanden zijn door de 
invoering van de euro zeer klein. De rente in Nederland en de andere bench
marklanden is sinds 1990 sterk gedaald en is in 2004 op een zeer laag niveau 
beland. 
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3. Het	 saldo van de overheidsfinanciën (EMU-saldo) is de afgelopen jaren in 
Nederland beperkt negatief gebleven, en is in 2004 en 2005 steeds minder 
negatief geworden. Het saldo is diverse keren beter geweest dan het gemiddelde 
in de EU-15. 

4. Het tarief van de vennootschapsbelasting is gedaald in Nederland, maar ook in 
bijna alle benchmarklanden. De relatieve positie van Nederland verandert hier
door weinig; Nederland blijft een gemiddelde positie innemen. Opvallend is dat 
opkomende economieën een zeer laag belastingtarief hanteren. 

5.	 Nederland kent, als traditioneel handelsland, en vanwege zijn geringe grootte, 
een zeer open economie. Dit uit zich in een grote omvang van de totaaltelling 
van import en export in verhouding tot het BBP. Dit aandeel is sinds de jaren 
negentig verder toegenomen. Ook in de benchmarklanden stijgt de openheid echter. 

Meer aandacht voor staatsschuld gewenst 
Om een vollediger beeld van de financiële situatie van overheden te verkrijgen dient 
ook de totaal opgebouwde staatsschuld te worden bekeken. Een hoge staatsschuld 
zal hoge rentebetalingen vergen, die drukken op de overheidsbegroting. Ook zal dit 
verdere leningen minder aantrekkelijk maken. Het is daarom wenselijk in een toe
komstige editie van deze publicatie hieraan meer aandacht te besteden in de vorm 
van een indicator. 

Een indicator voor de effectieve belastingdruk lijkt nuttig 
Het vergelijken van belastingen blijkt een lastig punt te zijn. Nederland heeft de 
afgelopen jaren het tarief van de vennootschapsbelasting laten dalen. In veel van de 
benchmarklanden is dit echter ook gebeurd, waardoor Nederland nog steeds 
dezelfde relatieve positie inneemt: een middenpositie. Opkomende economieën als 
Polen of Hongarije proberen echter met lage belastingtarieven ondernemingen te 
lokken. Op termijn zou dit de concurrentiepositie van Nederland kunnen verslech
teren. Hier moet wel bij worden opgemerkt dat het vergelijken van de verschillende 
belastingregimes in de benchmarklanden zeer lastig is. De vergelijking van het 
toptarief, waar in deze publicatie voor is gekozen om redenen van eenvoud, is 
onvolledig, aangezien veel landen speciale vrijstellingen of kortingen kennen voor 
bijvoorbeeld het MKB. Het is daarom wenselijk ook aandacht te besteden aan de 
effectieve belastingdruk. Ook zou het interessant zijn om, naast de tarieven, de 
totale inkomsten die een overheid ontvangt uit de vennootschapsbelasting (in 
procenten van het BBP) te meten. Ten slotte is het wellicht nuttig de vennootschaps
belasting te vergelijken met de inkomensheffing voor zelfstandigen. 

Relaties met andere thema’s verdienen meer aandacht 
Het is niet uitgesloten dat het gunstige macro-economische klimaat op langere 
termijn onder druk komt te staan als de wens sterker wordt voor bepaalde maat-
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schappelijke behoeften meer geld ter beschikking te stellen, zoals voor zorg, onder
wijs, R&D, duurzaamheid en bescherming van het land tegen een rijzende 
zeespiegel. Hier liggen relaties met thema’s als innovatie, het functioneren van de 
overheid en infrastructuur. Wellicht kunnen er indicatoren ontwikkeld worden die 
deze samenhangen enigermate zichtbaar maken. 

Toevoegen subjectieve indicatoren 
Doordat de conjunctuur in de afgelopen jaren niet positief was, is ondanks de 
redelijk goede macro-economische condities, het macro-economische klimaat in 
Nederland op korte termijn minder florissant. Het verdient daarom aanbeveling in 
een volgende editie ook aandacht te besteden aan conjunctuur-signalerende indi
catoren als het producenten- en consumentenvertrouwen. 

Noten in de tekst 
1) De niet-geharmoniseerde inflatie voor Nederland over 2005 bedraagt 1,7 pro

cent. De prijsstijgingen van gas, elektriciteit en autobrandstoffen hebben hier 
voor 1,0 procentpunt aan bijgedragen. Prijsstijgingen en prijsdalingen van de 
andere goederen en diensten waren per saldo goed voor slechts 0,7 procentpunt. 

2) Hierin zijn inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter verwerkt, zoals aan-
en verkopen van grond, de verkoop van UMTS-licenties, investeringen, investe
ringsbijdragen, opbrengsten uit de verkoop van gas, en bijvoorbeeld (specifiek 
voor Nederland) de afkoop van de jaarlijkse subsidies aan woningcorporaties in 
1995. Financiële transacties als de verkoop van deelnemingen of het verstrekken 
van kredieten, bijvoorbeeld aan bedrijven of studenten, worden echter niet als 
voor het EMU-saldo relevante inkomsten of uitgaven gezien. 

3) Bron: website Ministerie van Financiën, www.minfin.nl 
4) De EU doet pogingen om de heffing van vennootschapsbelasting te harmonise

ren op het gebied van definities, regels en grondslag. Het tarief zelf is hierbij voor
alsnog niet in het geding. Bron: Forfás, 2004, National Competetitiveness Framework 
model. Annual competitiveness report 2004, Dublin. 

5) Ministerie van Economische Zaken, 2002, Toets op het concurrentievermogen, 
Den Haag. 

6) Het ‘tariefopstapje’ (tot 22 689 euro) wordt tevens verlaagd naar 25,5 procent in 
2006 en 24,5 procent in 2007. 
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9. Functioneren van de overheid 

9.1 Samenvatting 

In Nederland wordt net als in andere landen kritisch gekeken naar het functioneren van de 
overheid in relatie tot het ondernemingsklimaat. In essentie gaat het daarbij om twee rollen, te 
weten: (1) de overheid als corrector van marktfalen en daarmee de mate waarin de overheid 
invloed uitoefent op het economische verkeer; (2) de overheid als marktpartij bijvoorbeeld als 
leverancier van diensten die van belang zijn voor het functioneren van ondernemingen, als 
aandeelhouder in private ondernemingen of als afnemer van producten en diensten die door 
de markt worden voortgebracht. Over de gehele linie genomen neemt Nederland qua functio
neren van de overheid een middenpositie in. 
De staatsbetrokkenheid bij bedrijfsactiviteiten is in Nederland tussen 1998 en 2003 met 
ongeveer eenderde afgenomen. Vooral prijscontrole en verplichtende wetgeving zijn vermin
derd. De afname van invloed past in een internationale trend, waarin veel landen de in
menging van de overheid in de economie verminderen. 
Wat betreft het aandeel basale overheidsdiensten op internet scoort Nederland met een veer
tiende positie in de EU-15 in 2004 relatief slecht. Ondanks de groei van het aanbod van 
digitale diensten sinds 2001 is er geen sprake van een verbetering van de positie binnen de 
EU-15. Ten aanzien van het gebruik van elektronische overheidsdiensten scoort Nederland 
beter. 
Het aantal benodigde dagen voor het opstarten van een nieuwe onderneming bedroeg in 
Nederland in 2004 gemiddeld 11 dagen en dat is internationaal gezien redelijk snel. Wel 
blijkt dat de administratieve last bij het opstarten nog aanzienlijk is. 
Nederland behoort wat betreft de competentie van de overheid en kwaliteit van de overheids
dienstverlening – en daarmee als leverancier van diensten – samen met de Scandinavische 
landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tot de wereldtop, maar er is sprake 
van een lichte teruggang. Deze wordt onder meer veroorzaakt door de in het buitenland 
ervaren verminderde politieke stabiliteit in Nederland. 

9.2 Indicatoren voor het functioneren van de overheid 

Dit hoofdstuk gaat in op het functioneren van de overheid in relatie tot ondernemer
schap. Daarbij worden twee categorieën indicatoren onderscheiden. 1) De eerste 
groep indicatoren heeft betrekking op de regulerende rol van de overheid en de 
ruimte die daarmee wordt gecreëerd voor ondernemerschap. 2) Het gaat bijvoor
beeld om indicatoren over staatsinvloed op het economisch proces of het voor
komen van marktverstorend beleid. Daarnaast zijn er indicatoren over de 
faciliterende rol van de overheid ten aanzien van ondernemerschap. Het gaat dan 
om dienstverlening door de overheid, bijvoorbeeld bij het starten van een nieuwe 

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006 175 



onderneming. Vanuit het ondernemersperspectief gaat het hierbij primair om de 
kwaliteit van de geleverde diensten en minder om de efficiency waarmee dat 
gebeurt. 

De indicatoren in de paragrafen 9.3 tot en met 9.6 beschrijven achtereenvolgens ver
schillende aspecten van het functioneren van de overheid waarbij de eerste indica
tor betrekking heeft op de regulerende rol van de overheid en de indicatoren 2, 3 en 5 
de faciliterende rol van de overheid beschrijven. De vierde indicator geeft een beeld 
van de wijze waarop de overheid haar regulerende rol uitoefent in relatie tot starten
de ondernemingen. Het gaat om het volgende vijftal: 

1.	 staatscontrole (paragraaf 9.3) 
2.	 aandeel basale overheidsdiensten op internet (paragraaf 9.4) 
3.	 aantal benodigde dagen voor het opstarten van een 

nieuwe onderneming (paragraaf 9.5) 
4.	 ervaren regellast bij het opstarten van een nieuwe 

onderneming (paragraaf 9.5) 
5.	 effectiviteit van de overheid (paragraaf 9.6) 

Functioneren van de overheid: belang en gerelateerde zaken 

Overheid schept de voorwaarden voor het ondernemerschap 
Het functioneren van de overheid speelt een belangrijke voorwaarden scheppende rol voor 
ondernemerschap. Een goed functionerende overheid draagt bij aan marktwerking (maar 
reguleert deze ook waar nodig), de beschikbaarheid en kwaliteit van menselijk kapitaal 
(onderwijs), een kwalitatief goede fysieke infrastructuur en een stabiele macro-econo
mische omgeving. Een goed functionerende overheid speelt een faciliterende rol bij 
innovatie en ondernemerschap. De overheid beïnvloedt dus nagenoeg alle aspecten uit het 
conceptueel model in meer of mindere mate. 

Overdaad schaadt 
Het lijdt geen twijfel dat een goed functionerende overheid bijdraagt aan de economische 
groei van een land. Anderzijds kan een overdaad aan publieke instituties (beleid, instelling
en, regels) aanleiding zijn tot overheidsfalen en het maatschappelijke en economische ver
keer verstoren. De overheid wordt nog al eens verweten dat ze de samenleving met wetten 
en regels in de greep houdt, waardoor de ruimte voor creativiteit, innovatie, ondernemer
schap en leefkwaliteit wordt beperkt. Daarom is er een tendens om de lastendruk voor 
ondernemers te verminderen door stroomlijning van wet- en regelgeving, samenwerking 
tussen overheidsinstellingen te bevorderen en meer ICT te gebruiken. 

Overheid als marktpartij 
De overheid reguleert en faciliteert niet alleen, maar treedt regelmatig op als marktpartij. 
Hiermee beïnvloedt zij ondernemerschap en marktwerking. Ten eerste is de overheid 
koper van veel producten en diensten. Soms is zij één van de vele kopers, maar het komt ook 
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voor dat zij vrijwel de enige koper is (bijvoorbeeld van defensiematerieel). Hoe groter het 
budget van de overheid, hoe groter haar invloed in de markt. Ten tweede is de overheid 
aanbieder van publieke diensten. Hier vervult zij vaak de rol van monopolist (bijvoorbeeld 
bij de paspoortuitgifte). Ook in andere markten is de overheid een marktpartij, denk aan 
financiële markten waar de overheid haar eigen tekorten financiert en arbeidsmarkten 
(werving van personeel). Naarmate de overheid hier meer dominant aanwezig is, kunnen 
prijzen voor kapitaal en arbeid (rente en uurloon) stijgen en dat is ongunstig voor onder
nemers. De overheid kan als marktpartij echter ook bedrijven stimuleren innovatieve 
producten te ontwikkelen en daar faciliteiten voor creëren. De overheid kan tevens 
optreden als vraagarticulator – door strenge normen te stellen in regelgeving – en aanjager 
van innovatie. 

Verschillende visies op het functioneren van de overheid per land 
Cultuurverschillen tussen landen leiden ook tot andere visies op overheid en markt. In 
sommige landen speelt de overheid een relatief centrale rol in de samenleving (Frankrijk en 
Japan). In andere landen speelt de overheid een meer dienende en ondergeschikte rol 
(Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk). Er zijn ook corporatistische mengvormen, 
vaak aanwezig in Europese landen (Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken) die 
samenwerking tussen overheid en samenleving benadrukken. Deze verschillende tradities 
hebben invloed op de wijze waarop een overheid omgaat met ondernemerschap en mark
ten. Angelsaksische landen leggen bijvoorbeeld meer nadruk op overheidsfalen (meer ver
trouwen in de markt), terwijl continentaal Europa meer nadruk legt op marktfalen (meer 
vertrouwen in de overheid). 

9.3 Staatscontrole 

De in deze paragraaf gebruikte indicator is ontleend aan een onderzoek van de 
OESO naar productmarktregulering. Daarbij wordt getracht de invloed die de over
heid uitoefent in het economische proces als actor maar bovenal als deelnemer en 
opsteller van beleid en regelgeving te meten met een zestiental indicatoren. Vijf 
daarvan hebben betrekking op de staatscontrole en tezamen vormen zij een samen
gestelde indicator die in figuur 9.3.1 wordt getoond. 3) De indicator staatscontrole 
heeft betrekking op: 
1. De omvang van staatsbezit in die bedrijfssectoren waar de staat een aandeel heeft 

in minimaal één onderneming; 
2. Het aandeel van staatsondernemingen in de totale economie en voorkeurstem

men van de overheid in bedrijven; 
3. Beperkingen op de verkoop van overheidsaandelen in bedrijven; 
4. De mate waarin wetgevende organen strategische keuzes van publieke onder

nemingen kunnen sturen; 
5. De mate waarin de overheid prijzen reguleert in verschillende sectoren en de 

mate waarin de overheid dwingende regulering in het algemeen en in specifieke 
sectoren oplegt. 
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De overheidsinvloed in het economische domein in Nederland is gemiddeld 
Nederland is wat betreft de invloed van de overheid op het bedrijfsleven een 
middenmoter (zowel in 1998 als in 2003), vergelijkbaar met Zweden en Oostenrijk. 
De invloed van de overheid in Nederland is tussen 1998 en 2003 afgenomen met 
30 procent. Deze vermindering is bereikt door minder prijscontrole en minder 
nadruk op verplichtende wetgeving. 

9.3.1 Staatscontrole in  de vorm van staatsbetrokkenheid en -eigendom 
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Overheidsinvloed tanende in nagenoeg alle referentielanden 
De afgelopen decennia zijn beleidsmakers tot het besef gekomen dat regelgeving 
marktwerking tegen kan werken, zonder dat daar een betere allocatie van produc
tiemiddelen tegenover staat. Veel westerse landen hebben daarom besloten de 
geldende regelgeving tegen het licht te houden en te hervormen. Eén van deze her
vormingen betreft het verminderen van regelgeving (deregulering) en daarmee ook 
het verminderen van staatsinvloed. Deze hervormingen moeten er toe leiden dat er 
meer ruimte ontstaat voor marktwerking, innovatie en ondernemerschap. De idee 
daarbij is dat (de-)regulering gericht op vergroting van de marktwerking tot econo
mische groei leidt. Een verhoging van concurrentie verbetert de allocatie van 
productiemiddelen en zet bedrijven aan efficiënter te werken of te innoveren en 
leidt aldus tot een hogere productiviteit. Onlangs is ook vastgesteld dat eenvoudige 
regelgeving met betrekking tot markttoetreding een significante bijdrage aan de 
werkgelegenheid kan leveren. 4) 
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Uit figuur 9.3.1 blijkt dat staatscontrole sinds 1998 over de hele linie is afgenomen. 
Landen met relatief veel staatsinvloed in 1998 (Polen, Italië, Hongarije en Tsjechië) 
hebben de sterkste vermindering van  staatsinvloed doorgemaakt. Australië en 
Denemarken vallen ook op. De staatsinvloed in deze landen was in 1998 al laag, maar 
ze zijn erin geslaagd om de invloed nog verder te verminderen met respectievelijk 
39 en 58 procent. In de meeste landen wordt de afname van staatsinvloed veroorzaakt 
door vermindering van prijscontrole (in het bijzonder in luchttransport en tele
communicatie) en vermindering van directe overheidscontrole over ondernemingen. 

9.4 Digitale overheidsdiensten 

De afgelopen jaren heeft de elektronische dienstverlening door de overheid een 
sterke opmars doorgemaakt in veel landen. Bij digitale overheidsdiensten gaat het 
in deze paragraaf om het aandeel basale overheidsdiensten dat lokale, regionale en 
landelijke overheden via internet aanbieden aan burgers en bedrijven. Basale 
diensten betreffen door burger en bedrijven relatief veel gevraagde en eenvoudige 
diensten. Deze indicator is aanbodgedreven, want zij zegt niets over het gebruik van 
en de tevredenheid over deze digitale diensten. 

Nederland doet het beter, maar scoort nog steeds slecht 
Ondanks de sterke groei van het aanbod van digitale diensten van 5 naar 32 procent 
tussen 2001 en 2004 scoort Nederland internationaal gezien relatief slecht (figuur 

9.4.1 Aandeel basale overheidsdiensten op internet 1) 
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9.4.1). 5) In vrijwel alle landen is de afgelopen jaren elektronische dienstverlening 
door de overheid gegroeid, waardoor Nederland nog steeds slecht scoort met een 
veertiende plek in de EU-15. 6) Overigens zijn in Figuur 9.4.1 niet alle EU-15-landen 
opgenomen. Ondanks deze slechte score blijkt uit dezelfde meting dat Nederland 
beter scoort wanneer de geavanceerdheid van digitale overheidsdiensten mee 
wordt genomen. 7) Nederland bezette in 2004 met een score van 70 procent de tiende 
plaats in de EU-15, terwijl het in 2001 met 37 procent een dertiende plaats in de 
EU-15 innam. 8) 

Sterk toenemend gebruik van elektronische diensten door Nederlanders 
Uit het jaarlijkse ‘Government Online’ onderzoek van TNS blijkt dat 52 procent 
van de totale Nederlandse bevolking in 2003 online diensten van een 
overheidsinstelling heeft gebruikt. Dat was 41 procent in 2002 en 31 procent in 
2001. 9) Daarmee staat Nederland in 2003 internationaal gezien op een vijfde 
positie (achter Denemarken, Noorwegen, Finland en Singapore). De inter
nationale achterstand die in het aanbod van elektronische diensten bestaat, 
doet zich dus in veel mindere mate voor bij het gebruik van deze diensten. 
Dat heeft wellicht te maken met de relatief hoge (breedband) internetpene
tratie in Nederland. In een aparte meting onder bedrijven is gebleken dat bijna 
40 procent van de bedrijven begin 2005 digitale diensten afnam bij de over
heid. 10) 

Overheidsbeleid 
In Nederland wordt de voortgang van de elektronische overheid jaarlijks gemeten 
in de Overheid.nl monitor. 11) Deze metingen laten een structurele groei zien van het 
aanbod van elektronische diensten, waarbij ook vastgesteld wordt dat deze dien
sten ‘verdiepen’: transacties worden mogelijk. In deze meting worden meer over
heidsdiensten opgenomen dan in de aangehaalde studie van Capgemini. Volgens 
de Overheid.nl Monitor groeide digitale dienstverlening van de overheid aan 
bedrijven tussen 2000 en 2005 van 19 naar 56 procent. 
Het Nederlandse overheidsbeleid is er op gericht om steeds meer diensten digitaal 
te ontsluiten, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke productencatalogus op 
internet van ‘kernoverheden’ als gemeenten, provincies en het Rijk en de wettelijke 
verankering van de elektronische handtekening. Ook projecten als DigiD 12) helpen 
de elektronische overheid vooruit. 

9.5 Starten van een nieuwe onderneming 

Voor het starten van een onderneming worden twee indicatoren onderscheiden. De 
eerste indicator meet het aantal dagen dat een ondernemer nodig heeft om een 
onderneming op te richten (het gaat daarbij om het voldoen aan de wettelijke ver
eisten, bijvoorbeeld inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de Belasting-
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9.5.1 Aantal dagen nodig voor het opstarten van een nieuwe onderneming 
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Bron: Institute of Management Development, World Competitiveness Yearbook 2004. 

dienst). De tweede indicator meet de administratieve last die ondernemers ervaren 
bij het opstarten van een nieuwe onderneming. 

Nederland scoort redelijk wat betreft de opstartsnelheid van een nieuw bedrijf 
In Nederland kunnen nieuwe bedrijven gemiddeld genomen binnen een redelijke 
termijn worden opgericht. Gemiddeld duurde het opstarten van een nieuwe onder
neming in 2004 en 2003 elf dagen (figuur 9.5.1). Daarmee neemt Nederland in 2004 
een zesde positie in na Australië, Canada, Denemarken, de Verenigde Staten en 
Frankrijk. In 2003 stond Nederland op een vijfde plaats (Frankrijk heeft Nederland 
gepasseerd in 2004). De variatie tussen de landen is groot: in 2004 duurde het in 
Spanje gemiddeld 108 dagen en in Australië gemiddeld twee dagen om een onder
neming op te starten. Overigens is de trend voor het benodigde aantal dagen om een 
bedrijf op te richten duidelijk neerwaarts: het gemiddelde van alle landen in figuur 
9.5.1 was in 2003 ruim 35 dagen. In 2004 is dat gemiddelde gezakt naar ruim 
25 dagen. In Nederland bleef het aantal dagen tussen 2003 en 2004 gelijk (ver onder 
het gemiddelde). Andere landen zijn dus bezig met een inhaalslag. 

Wat betreft Nederland doet Nederland het minder goed 
Nederland moet op het punt van regellast bij het opstarten van een nieuwe onder
neming vooral Scandinavische en Angelsaksische landen laten voorgaan (figuur 
9.5.2). De positie van Nederland is tussen 2003 en 2004 licht verzwakt (van 5,0 naar 
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4,7). 13) Dat het opstarten van een onderneming in Nederland relatief snel kan, 
betekent niet dat ondernemers minder regellast ervaren bij het opstarten van een 
nieuw bedrijf. 14) In hoofdstuk 7 over marktwerking is op een andere wijze al 
ingegaan op belemmeringen waar ondernemers mee van doen hebben als zij willen 
handelen en/of investeren. 

9.5.2 Regellast voor het opstarten van een nieuwe onderneming 1) 
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1) De cijfers voor 2003 zijn overgenomen uit een andere studie, waarin niet alle referentielanden voor deze monitor zijn 
overgenomen (Forfás, 2004). 

Bron: Institute of Management Development, World Competitiveness Yearbook 2004. 

9.6 Competentie overheid en kwaliteit dienstverlening 

De meting van de effectiviteit van de overheid (figuur 9.6.1) is gebaseerd op een 
samengestelde index van de Wereldbank over de competentie van de overheid en 
de kwaliteit van overheidsdienstverlening. 15) Indicatoren zoals de kwaliteit van 
overheidsdienstverlening, de kwaliteit van de overheidsbureaucratie, de compe
tentie van overheidspersoneel, de onafhankelijkheid van het overheidspersoneel en 
de geloofwaardigheid van overheidsbeleid worden gecombineerd in deze index. 
Het zal duidelijk zijn dat in deze paragraaf een indicator aan bod komt die iets zegt 
over de faciliterende rol van de overheid. De aandacht gaat daarbij niet uit naar de 
prestaties van de overheid maar naar de middelen die de overheid inzet. De Wereld
bank gebruikt bronnen met informatie over de kwaliteit van de besluitvorming, 
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politieke stabiliteit, voorkomen van te veel bureaucratie, publieke uitgaven, 
berekenbaarheid, transparantie van besluitvorming en consistentie van beleid. 

Effectiviteit Nederlandse overheid tamelijk hoog 
Met de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en – in iets mindere mate – 
de Verenigde Staten scoort Nederland tamelijk goed en constant (figuur 9.6.1). Er is 
wel sprake van een lichte daling sinds 2002. De hoge score kan (tot 2002) te maken 
hebben met de politieke stabiliteit en voorspelbaarheid van het Nederlandse 
bestuur, de trend naar meer publieke verantwoording over resultaten van beleid en 
verhoging van de kwaliteit van het ambtelijke apparaat. De politieke rust en stabili
teit zijn echter in de afgelopen paar jaar verminderd. 
Aan de indicator ‘effectiviteit van de overheid’ die in feite een index is, kleven dezelfde 
nadelen als genoemd bij het voorkomen van marktonvriendelijk en marktver
storend beleid. Desondanks ondersteunt de hoge score van Nederland op deze 
index de stelling dat een kwalitatief hoogwaardige overheid (zoals waargenomen in 
Nederland, de Angelsaksische en Scandinavische landen) ook betere wet- en regel
geving voortbrengt en handhaaft. 

9.6.1 Effectiviteit van de overheid 
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9.7 Slotbeschouwing 

Conclusies per indicator 
De belangrijkste conclusies uit de verschillende indicatoren voor het functioneren 
van de overheid in relatie tot het ondernemingsklimaat zijn als volgt: 

1. De staatscontrole is in Nederland tussen 1998 en 2003 met ongeveer een derde 
afgenomen. Vooral prijscontrole en verplichtende wetgeving zijn verminderd. 
De afname van invloed past in een internationale trend, waarin veel landen de 
inmenging van de overheid in de economie verminderen. De middenpositie die 
Nederland in 1998 bekleedde, is hierdoor onveranderd gebleven in 2003 en ver
gelijkbaar met andere kleine en open Europese economieën zoals Oostenrijk en 
Zweden. 

2. Wat betreft het aandeel basale overheidsdiensten op internet scoort Nederland 
met een veertiende positie in de EU-15 in 2004 relatief slecht. Ondanks de groei 
van het aanbod van digitale diensten sinds 2001 is er geen sprake van een ver
betering van de positie binnen de EU-15. Ten aanzien van het gebruik van 
elektronische overheidsdiensten scoort Nederland beter. 

3. Het aantal benodigde dagen voor het opstarten van een nieuwe onderneming 
bedroeg in Nederland in 2004 gemiddeld 11 dagen. In Nederland worden 
nieuwe bedrijven gemiddeld genomen redelijk snel opgestart. 

4. De ervaren regellast bij het opstarten van een nieuwe onderneming is ten 
opzichte van andere landen in Nederland wel aanzienlijk. 

5. Wat betreft de effectiviteit van de overheid doet Nederland het ten opzichte van 
de referentielanden goed. 

Beeld wat betreft functioneren van de overheid wisselt 
Op sommige aspecten van het functioneren van de overheid scoort Nederland 
gunstig, bijvoorbeeld bij de effectiviteit van de overheid. Minder goed scoren de 
aspecten staatsinvloed, digitale diensten en regellast voor (startende) ondernemers. 
Op vrijwel alle fronten is de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, maar deze voor
uitgang is onvoldoende om een sprong in de internationale rangorde te maken. 
Andere landen boekten ook winst. Opvallend is dat vooral Scandinavische en 
Angelsaksische landen beter presteren op de meeste indicatoren. 

De verschillende ‘concurrerende overheden’ convergeren in toenemende mate 
De verschillen in de ranglijsten zijn vaak gering als het gaat om aspecten van over
heidsfunctioneren. Vrijwel alle opgenomen landen zijn ontwikkelde economieën. 
Dit impliceert dat wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht goed ontwikkeld 
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zijn. De convergentie die de EU met zich meebrengt leidt ertoe dat de beleids
regimes en de wetten van de lidstaten steeds minder van elkaar afwijken. Het is 
daarom veel interessanter om na te gaan of de werking van beleid en wetten in de 
praktijk tot verschillen tussen landen leidt. Toekomstige indicatoren dienen zich 
daar meer op te richten. 

Het functioneren van de overheid vergt meer indicatoren 
Ondanks de internationale convergentie is er sprake van een grote verscheidenheid aan 
bestuurlijke structuren en culturen in landen. Sommige landen hebben een relatief 
grote overheid, andere landen hebben een relatief kleine overheid. Wat uiteindelijk telt, 
zijn de prestaties van deze grote of kleine overheid. Een dominante (of grote) overheid 
kan een rem zijn op innovatie en ondernemerschap. Deze dominantie hoeft niet alleen 
met de omvang van de overheid samen te hangen. Een kleine overheid kan immers ook 
veel wetten en regels uitvaardigen waardoor zij in de beleving van bedrijven alsnog (te) 
dominant aanwezig is en bijdraagt aan wat aangeduid kan worden als overheidsfalen. 
Het gaat uiteindelijk om de vraag of de overheid efficiënt en effectief werkt, en of de 
wetgeving en het beleid dat gevoerd wordt voldoende kwaliteit heeft, dat wil zeggen 
een minimale verstorende werking heeft op markten c.q. negatieve effecten van markt
werking effectief bestrijdt. 

Aanvullende indicatoren voor het functioneren van de overheid zijn wenselijk 
De meeste internationale vergelijkingen onderkennen het belang van het goed 
functioneren van de overheid voor het ondernemingsklimaat. De huidige selectie 
van indicatoren is niet perfect. Hun relatie met de aanjagers van economische groei, 
bijvoorbeeld innovatie en ondernemerschap is relatief zwak. 

De volgende suggesties kunnen gedaan worden voor toekomstige edities: 
–	 Een indicator voor algemeen ervaren regellast is gewenst. Bij het samenstellen 

van deze eerste editie is het niet gelukt om een indicator te vinden die een 
betrouwbaar beeld hierover oplevert. 

–	 Er zijn indicatoren gewenst die meer samenhangen met andere onderdelen van 
het conceptuele kader zoals gehanteerd in dit onderzoek (zie hoofdstuk 1). Het 
gaat vooral om indicatoren die in verband kunnen worden gebracht met 
aanjagers van economische groei, bijvoorbeeld de bijdrage van overheidsbeleid 
aan innovaties en nieuwe ondernemingen in een land (faciliterende rol), maar ook 
om de kwaliteit en effecten van wetgeving (regulerende rol). Bovendien kunnen 
er meer indicatoren worden verzameld die inzicht geven in bijvoorbeeld de 
omvang van overheidsfalen in een land. 

–	 Nieuwe indicatoren zouden ook meer aandacht kunnen schenken aan de vraag
kant van de overheid. Het meten van het aanbod van (geavanceerde) digitale 
diensten zegt iets over de beschikbaarheid van diensten, maar nauwelijks iets 
over het gebruik van deze diensten en tevredenheid over deze diensten. Een over
heid kan een digitaal bedrijvenloket ontwikkelen om (potentiële) ondernemers te 
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helpen bij het starten van een onderneming, maar zodra dat loket gevuld wordt 
met ingewikkelde wetgeving of nauwelijks gevonden en gebruikt wordt door de 
doelgroep, komt deze bijdrage onvoldoende uit de verf. Bovendien vraagt de 
ontwikkeling van overheidsloketten om intensieve samenwerking tussen of 
samengaan van overheidsorganisaties. Een dergelijke transformatie van de over
heid is een langdurig proces van verandering van wetgeving, cultuur, structuur 
en werkwijzen en vraagt ook om een ander type indicatoren. Uiteindelijk is ICT 
immers geen doel, maar een middel om het presteren en het functioneren van de 
overheid te verbeteren. 

Noten in de tekst 
1) De kwaliteit van de collectieve goederen die de overheid (mede) verzorgt (onder 

meer onderwijs en infrastructuur) blijft in dit hoofdstuk buiten beschouwing. 
Deze onderwerpen komen aan de orde in de hoofdstukken 3 en 10. 

2) Ten aanzien van regulerende indicatoren moet worden vastgesteld dat de positie 
van Nederland als lid van de EU ten opzichte van andere EU-landen niet snel zal 
veranderen voor zover het om uitvoering van Europese regelgeving gaat. Deze 
regelgeving geldt immers voor alle EU-landen. 

3) De OESO onderscheidt drie aspecten van productmarktregulering (PMR): 
invloed van de overheid op het economische leven (‘state control’), 
belemmeringen voor ondernemerschap (‘barriers to entrepreneurship’) en belem
meringen voor handel en investeringen (‘barriers to trade and investment’). De laat
ste twee aspecten zijn niet opgenomen in deze paragraaf maar in hoofdstuk 7 
(marktwerking). Zie verder: Conway, P., V. Janod, G. Nicoletti, 2005, Product mar
ket regulation in OESO countries: 1998 to 2003, Economic Department working 
paper No. 419, OECD, Parijs. Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d0 
04c/72b2dfdd81a241c5c1256fab008278e5/$file/jt00181518.pdf 

4) Zie OESO, 2005, Product market regulation in OECD countries: 1998 to 2003, p. 4,  
OESO, Parijs. 

5) Capgemini, 2005, Online availability of public services: How is Europe progressing? 
Web based survey on electronic public services, report of the fifth measurement, 
EU/DGIM, Brussel. 

6) Deze score wordt voor 28 landen berekend op basis van de aanwezigheid van 
twintig basale overheidsdiensten op internet. 

7) Geavanceerdheid van digitale diensten kent volgens Capgemini vier fasen: Digitale 
informatievoorziening, eenrichtingscommunicatie, tweerichtingscommunicatie en 
volledig digitale afhandeling (transactie). Geavanceerdheid van digitale diensten 
wordt bepaald door per dienst de fase vast te stellen waarin deze dienst verkeert. 
Hoe hoger de score (uitgedrukt in een percentage) des te hoger de geavanceerdheid. 

8) Deze cijfers staan niet in figuur 9.4.1. 
9) Taylor Nelson Sofres, 2003, Government Online Study 2003 (presentatie). Dit 

onderzoek is sindsdien niet herhaald. 
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10)	 Dialogic, 2005, Ondernemers over elektronische overheidsdienstverlening, Dialogic, 
Utrecht. 

11)	 Advies Overheid.nl, 2006, Overheid.nl Monitor 2005. Prestaties van de e-overheid 
gemeten, Den Haag. Deze en eerdere edities zijn toegankelijk via de website van 
Advies Overheid.nl: www.advies.overheid.nl. 

12)	 DigiD staat voor digitale identiteit en helpt overheidsinstellingen de identiteit 
van klanten te verifiëren die elektronische overheidsdiensten afnemen. Zie ook 
www.digid.nl. 

13)	 De waarde in figuur 9.5.2 is gebaseerd op een 7-puntsschaal. De score 1 betekent 
dat het oprichten van een nieuwe onderneming zeer ingewikkeld en tijdrovend 
is; de score 7 betekent dat het oprichten van een nieuwe onderneming erg gemak
kelijk en snel gebeurt. 

14)	 De indicator in figuur 9.5.2 is in de laatste editie van het World Economic Forum 
(2005) vervangen door het aantal procedures dat men moet doorlopen om een 
onderneming te starten. In Nederland zijn dat zeven procedures. Daarmee neemt 
Nederland samen met Frankrijk de tiende plek in tussen de landen die in Figuur 
9.6.2 zijn opgenomen. Als het aantal procedures als ‘regellast’ wordt beschouwd, 
bevestigt deze score de middenpositie van Nederland. Bron: World Economic 
Forum, 2005, Global Competitiveness Report 2005–2006. 

15)	 Wereldbank, 2005, Governance matters IV: Updated government indicators 
1996–2004, Wereldbank, Washington. 
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10. Infrastructuur 

10.1 Samenvatting 

Beschikbaarheid en vooral kwaliteit van fysieke (weg, water, rail, lucht), ICT- en kennis
infrastructuren zijn essentiële ingrediënten van het ondernemingsklimaat en een nood
zakelijke randvoorwaarde voor een hoog ontwikkelde economie. 

De kwaliteit van de fysieke infrastructuur is op onderdelen goed, bijvoorbeeld wat betreft de 
omvang van het luchtvaartnetwerk: uitgedrukt in het absolute aantal continentale en intercon
tinentale bestemmingen bekleedde Schiphol in 2004 binnen Europa de tweede positie na Frank
furt. Toch lijkt de fysieke infrastructuur geen gelijke pas te houden met de ambities van 
Nederland als distributieland. Bovendien is ze in de afgelopen 10 jaar op onderdelen verslech
terd in vergelijking met de benchmarklanden. Nederland weet zijn aansluiting bij de kopgroep 
maar met moeite te behouden. Fileproblemen en achterblijvende investeringen in rail- en 
haveninfrastructuur zijn hier mede debet aan. Nederland neemt een middenpositie in als het 
gaat om de gebruikskosten van kantoren op toplocaties. De gebruikskosten zijn ten opzichte van 
de jaren negentig wel gestegen, maar minder hard dan in Italië, België, Spanje en Zweden. 

In termen van investeringen in ICT en aantal breedbandaansluitingen lijkt Nederland beter 
gepositioneerd. Echter, hiermee is een effectieve en efficiënte inzet van ICT in bedrijfs- en maat
schappelijke sectoren niet gegarandeerd. Slechts vier landen besteden meer aan ICT. Verhoudings
gewijs geeft Nederland iets meer uit aan informatietechnologie dan aan communicatietechnologie. 
Nederland moest medio 2005 alleen Zuid-Korea voor laten gaan wat betreft breedbandaansluiting
en per 100 inwoners. Belangrijk is dat vrijwel alle Nederlandse huishoudens door twee concurre
rende breedbandinfrastructuren worden bereikt (kabel en DSL). Het aantal glasvezelaansluitingen 
is in Nederland aanzienlijk lager dan in veel andere referentielanden. 

De overheidsuitgaven per leerling aan onderwijsinstellingen in het basisonderwijs zijn in 
Nederland relatief laag. De overheidsuitgaven in het hoger onderwijs liggen daarentegen 
structureel boven het gemiddelde. Als de cijfers gecorrigeerd worden voor het welvaartniveau 
dan leidt dat tot een verslechtering van de positie van Nederland. 

10.2 Indicatoren infrastructuur 

In dit hoofdstuk komen indicatoren aan bod voor drie hier te onderscheiden 
infrastructuren, te weten: de fysieke-, de ICT- en de kennisinfrastructuur. Voor on
dernemers is infrastructuur een noodzakelijke randvoorwaarde. Het is een ‘input’ 
die zo voordelig mogelijk moet worden ingekocht of een ‘enabler’ die een dusdanige 
kwaliteit moet hebben dat ze ondernemers helpt onderscheidende goederen en 
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diensten te ontwikkelen en aan te bieden. Kwalitatief goede en concurrerend 
geprijsde infrastructuren betekenen vooral dat ondernemers zich geen zorgen 
hoeven te maken over zaken als bereikbaarheid, transportkosten, betrouwbaarheid 
van ICT-infrastructuren en beschikbaarheid van een goed opgeleide beroepsbevol
king of meer specifiek een gevarieerd aanbod van kenniswerkers. 

De aanwezigheid van een hoogwaardig stelsel van infrastructuren vertaalt zich 
uiteindelijk in een groter afzetgebied, lagere productiekosten en/of een hogere 
kwaliteit van goederen en diensten in het betreffende land. Daarmee ontstaat een 
omgeving of ondernemingsklimaat waarin ondernemers zich kunnen concentreren 
op ondernemerschap en innovatie en zo maximaal kunnen bijdragen aan econo
mische groei. Nationale infrastructuren leveren ook een belangrijke bijdrage aan 
een – veelal zeer zichtbaar – deel van de kwaliteit van het nationale vestigings
klimaat. Infrastructuren dragen aldus ook belangrijk bij aan het aantrekken van 
internationale bedrijvigheid. 

Er is een selectie gemaakt uit een veelheid aan indicatoren. Bij fysieke infrastructuur 
is ervoor gekozen indicatoren op te nemen die niet zozeer de beschikbaarheid als 
wel de kwaliteit van de fysieke infrastructuur indiceren. Er zijn veel indicatoren die 
beschikbaarheid van infrastructuren en de investeringen hierin meten. Deze 
kunnen alleen al door bijvoorbeeld fysieke verschillen in kenmerken van de onder
grond aanzienlijk verschillen; zo is het duurder om een weg door of langs een berg 
aan te leggen dan door een weidelandschap. Voor het ondernemersklimaat zijn 
vooral de functionaliteit en de gebruikskosten van de infrastructuur van belang. Om 
die reden is gekeken naar de efficiëntie van de distributie-infrastructuur zoals 
gepercipieerd door ondernemers, naar de omvang van het luchtvaartnetwerk en 
naar de gebruikskosten van kantoorruimte. 

In dit hoofdstuk worden twee indicatoren besproken die iets zeggen over de ICT-
infrastructuur: totale bestedingen aan ICT en het aantal breedbandaansluitingen. 
Informatie wordt een steeds belangrijker grondstof binnen waardeketens. De aan
wezigheid van een adequate ICT-infrastructuur wordt daarmee een steeds belang
rijkere randvoorwaarde voor (verdere) economische ontwikkeling. Wat betreft de 
keuze voor indicatoren voor de publieke kennisinfrastructuur is vooral naar de 
basis daarvan gekeken: publieke uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling en 
publieke uitgaven aan onderwijs. Publieke uitgaven aan onderzoek en ontwikke
ling zijn uiteraard nauw verbonden met de private uitgaven aan R&D zoals beschre
ven in hoofdstuk 4 over innovatie. 

Wat betreft de indicatoren voor de ICT-infrastructuur en de publieke kennis
infrastructuur valt op dat de beschikbare indicatoren voor nagenoeg alle referentie
landen overwegend inputindicatoren zijn, daar waar de interesse eigenlijk beter uit 
kan gaan naar de wijze waarop beschikbare infrastructuren worden ingezet. 1) Hoge 
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investeringen in bijvoorbeeld ICT-, onderwijs- of kennisinfrastructuren garanderen 
niet dat de juiste ICT-voorzieningen of kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk 
in voldoende mate beschikbaar zijn en van voldoende kwaliteit om bij te kunnen 
dragen aan het ondernemingsklimaat in een land. Aldus ontstaat het volgende over
zicht van indicatoren voor de infrastructuur: 

Fysieke infrastructuur 
1. efficiëntie van de distributie-infrastructuur (paragraaf 10.3) 
2. omvang van het luchtvaartnetwerk (paragraaf 10.4) 
3. gebruikskosten van kantoorruimte (paragraaf 10.5) 

ICT-infrastructuur 
4. totale bestedingen aan ICT (paragraaf 10.6) 
5. aantal breedbandaansluitingen (paragraaf 10.7) 

Kennisinfrastructuur 
6. publieke uitgaven aan R&D (paragraaf 10.8) 
7. publieke uitgaven per leerling, basisonderwijs (paragraaf 10.9) 
8. publieke uitgaven per leerling, hoger onderwijs (paragraaf 10.9) 
9. publieke uitgaven per leerling (paragraaf 10.9) 

Infrastructuur: belang en gerelateerde zaken 

Infrastructuren bestaan in vele soorten en maten 
Infrastructuren zijn structuren waarvan de beschikbaarheid en kwaliteit van grote invloed 
is op het ondernemingsklimaat. Infrastructuur is een breed en soms abstract begrip waar 
onder veel verschillende typen basisvoorzieningen kunnen schuilgaan die het functione
ren van ondernemingen (en vele andere actoren) beïnvloeden. In dit hoofdstuk worden 
drie typen infrastructuur onderscheiden die typisch zijn aan te merken als economische 
basisvoorzieningen die faciliterend zijn voor bijvoorbeeld innovatie, ondernemerschap, 
marktwerking, kwaliteit van menselijk kapitaal en uiteindelijk economische groei. 

De fysieke infrastructuur 
De fysieke infrastructuur wordt ook wel aangeduid als verkeersinfrastructuur. Bedoeld 
wordt het geheel van voorzieningen dat benodigd is voor het vervoer van mensen en 
goederen. Het gaat hier primair om weg-, rail-, water- en luchttransportnetwerken. Ruimer 
geïnterpreteerd kan ook een fysieke basisvoorziening als kantoorruimte worden aange
merkt als onderdeel van een fysieke infrastructuur van een land of regio die van invloed is 
op het ondernemingsklimaat aldaar. 

De ICT-infrastructuur 
De ICT-infrastructuur bestaat uit het geheel aan voorzieningen dat nodig is voor datatrans
port: kabelnetwerken, aanwezige ICT-technieken voor datatransport alsmede de ICT-
apparatuur die aan de randen van de netwerken nodig is om gebruik te maken van de 

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006 191 



netwerken waarbij het met name gaat om computers in allerlei verschijningsvormen. 
Behalve technische voorzieningen spelen bij de ICT-infrastructuur ook diensten over 
elektronische netwerken een belangrijke rol. Denk daarbij aan hoogwaardige breed
bandige verbindingen die organisaties en individuen in staat stellen op een veilige en 
efficiënte wijze langs elektronische weg informatie te verzamelen, te communiceren en 
transacties te plegen. 

De kennisinfrastructuur 
De kennisinfrastructuur bestaat uit ‘zachte’ infrastructuren zoals onderwijs- en onderzoeks
infrastructuren. Hier worden belangrijke ‘grondstoffen’ voor innovatie gevormd in de vorm 
van geschoolde mensen (‘embodied knowledge’) en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten 
(‘disembodied knowledge’). Voor een goed ondernemingsklimaat is het bijvoorbeeld van 
essentieel belang dat de kennisinfrastructuur aansluit op de kennisbehoeften van onder
nemingen en dat bedrijfsleven en kennisinfrastructuur tot kennisuitwisseling komen en 
gezamenlijk de behoefte aan nieuwe kennis definiëren. 

Infrastructuren zijn faciliterend en vooral de kwaliteit speelt een rol 
Infrastructuren liggen – vaak letterlijk – aan de basis van een economie. Het is daarom van 
essentieel belang voor de economie van een land dat voldoende in infrastructuren wordt 
geïnvesteerd en dat zij effectief en efficiënt worden benut. Naast hun basiskwaliteiten 
speelt vooral de kwaliteit van veel infrastructuren een rol bij het economisch groeiproces. 
Bereikbaarheid en betrouwbare infrastructurele voorzieningen zijn van belang voor het 
functioneren van individuele ondernemingen. Als ondernemers kunnen vertrouwen op 
infrastructuren kunnen zij zich concentreren op het ondernemerschap. De kwaliteit van de 
kennisinfrastructuur en ICT-infrastructuur faciliteren innovatie. De beschikbaarheid van 
goed gekwalificeerde kenniswerkers, een kennisinfrastructuur die goed kan inspelen op de 
kennisvragen van bedrijven of hoogwaardige ICT-voorzieningen kunnen innovaties 
stimuleren. Hoogwaardige infrastructurele voorzieningen zijn ook door hun externe zicht
baarheid van groot belang voor het aantrekken van buitenlandse ondernemingen. 
Ontwikkelde landen onderscheiden zich steeds minder van elkaar wat betreft de beschik
baarheid en kwaliteit van basis-infrastructurele-voorzieningen. Het is vooral de kwaliteit 
van de meer geavanceerde infrastructurele voorzieningen – in het bijzonder die rond infor
matie, communicatie, transacties en kennis – waarop ontwikkelde landen zich nog van 
elkaar kunnen onderscheiden. 

Overheden spelen een sleutelrol in netwerkgebonden infrastructuren 
Infrastructuren zijn veelal netwerken. Kenmerkend voor netwerken zijn het optreden van 
schaaleffecten: de kosten per aansluiting of deelnemer nemen af bij de groei van het betref
fende netwerk. Maar belangrijker is waarschijnlijk nog het optreden van netwerkeffecten. 
De (potentiële) waarde van een netwerkgebonden goed of dienst voor een deelnemer 
neemt toe met het toenemen van het aantal andere gebruikers of deelnemers aan het betref
fende netwerk (netwerk externaliteiten). De grote investeringen die gemoeid zijn met 
dergelijke infrastructuren enerzijds en de positieve effecten die zij veroorzaken anderzijds 
maken dat overheden relatief vaak – maar niet per definitie – een grote rol spelen bij de aan
leg en het onderhoud van infrastructuren. Door investeringen in die infrastructuur en een 
slimme aansturing c.q. regulering van die infrastructuren kunnen overheden op dit aspect 
van het ondernemingsklimaat een belangrijke invloed uitoefenen. 
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10.3 Efficiëntie van de distributie-infrastructuur 

De distributie-infrastructuur van een land bestaat uit de vervoerstelsels (ter land, ter 
zee en in de lucht) inclusief de bijhorende knooppunten (stations, havens en vlieg
velden). Alle benchmarklanden beschikken over een min of meer adequate infra
structuur. Dit betekent dat op basis van de pure fysieke aanwezigheid van een 
infrastructuur het niet eenvoudig is om concurrentievoordeel te behalen. Belang
rijker is om na te gaan in hoeverre een infrastructuur tegemoet komt aan de eisen die 
aan haar gesteld worden. In een dichtbevolkt land als Nederland, dat de ambitie 
heeft een belangrijk distributieland te zijn, wordt een zwaardere wissel getrokken 
op de infrastructuur als in dunbevolkte landen met andere ambities zoals Zweden 
en Finland. 

Duidelijke verschillen zijn er dan ook in de efficiëntie van het functioneren van de 
distributie-infrastructuur (figuur 10.3.1). Het gaat om een indicator die de perceptie 
meet van een groot aantal managers over de efficiëntie van de distributie-infrastruc
tuur van het land waar ze het afgelopen jaar hebben gewoond en gewerkt. 

Nederland afgegleden naar positie in de middenmoot 
Om te corrigeren voor fluctuaties op de korte termijn zijn de gemiddelde scores over 
perioden van drie jaar genomen, beginnend in 1991 en doorlopend tot 2005. Neder
land behoorde in de eerste periode nog tot de koplopers maar is in de laatste twee 
perioden een middenpositie in gaan nemen. Denemarken is gedurende alle drie de 
perioden koploper. Opvallend is de sterke achteruitgang van het imago van het 

10.3.1 Efficiëntie van de distributie-infrastructuur 

schaal 1–10 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
DK DE FI AT US FR BE SE CA NL AU JP CZ ES GB HU KR PL IT 

1991–1993 1997–1999 2003–2005 

Bron: Institute of Management Development, World Competitiveness Yearbook, edities 1991–1996 en 1998–2005. 

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006 193 



Verenigd Koninkrijk. Vanaf het begin van de jaren negentig is er sprake van een 
constante daling van de score. Pas na 2002 is er sprake van herstel. 

Het imago van Nederland als distributieland is in gevaar 
De verwachtingen die managers hebben ten aanzien van de efficiëntie van de distri
butie-infrastructuur en die horen bij het imago van Nederland als toegangspoort tot 
Europa kunnen niet worden waargemaakt. Nederland doet het zeker niet slecht ten 
opzichte van het gemiddelde van de landen. Gegeven echter de aanwezigheid van 
de op één na grootste haven ter wereld en één van de grootste en modernste vlieg
velden van Europa, zou een hogere score tot de mogelijkheden moeten behoren. 
Echter, zaken zoals het chronische fileprobleem op de autowegen, vertraging van 
investeringen in de railinfrastructuur en de Tweede Maasvlakte zullen niet bij
dragen aan een positieve perceptie van de efficiëntie van de Nederlandse distri
butie-infrastructuur. 
Het gevaar bij een indicator die gebaseerd is op meningen van managers, is wel dat 
culturele verschillen ook een rol spelen bij de uitkomsten. Het is daarom wenselijk 
om voor de toekomst uit te kijken naar meer objectieve indicatoren. 

10.4 Omvang van het luchtvaartnetwerk 

Het belang van goede verbindingen met het vliegtuig binnen Europa en inter
continentaal neemt toe bij de voortgaande globalisering van de economie. Dit geldt 
zowel voor vracht als voor passagiers. 

10.4.1 Bestemmingen vanuit de grote Europese luchthavens 
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Schiphol is in aantallen passagiers de vierde luchthaven in Europa, na de lucht
havens van Londen, Parijs en Frankfurt. Voor het ondernemingsklimaat in Neder
land is de goede connectiviteit via Schiphol van belang. De omvang van het 
luchtvaartnetwerk, uitgedrukt in aantal intercontinentale en continentale bestem
mingen is daarvoor een goede indicator (figuur 10.4.1). 

Schiphol behoort wat betreft aantal bestemmingen tot de Europese top 
In figuur 10.4.1 is te zien dat Schiphol zich in aantal bestemmingen kan meten met de 
grote drie luchthavens in Europa, te weten Frankfurt, Parijs Charles de Gaulle en 
Londen Heathrow. Schiphol bereikte een tweede plaats in 2004 na Frankfurt en liet 
daarmee Parijs en Londen achter zich. Als alleen naar het aantal intercontinentale 
bestemmingen wordt gekeken dan staat Schiphol op de vierde plaats met 93 bestem
mingen na Frankfurt (122), Parijs Charles de Gaulle (111) en Londen Heathrow 
(101). De overige Europese luchthavens blijven daarbij ver achter. In 1990 waren in 
Europa de belangrijkste luchthavens Londen Heathrow, Frankfurt, Parijs Charles 
de Gaulle, Kopenhagen en Zürich. In bijna 15 jaar tijd heeft Schiphol zich derhalve 
weten te ontwikkelen tot een sterke Europese luchthaven. 

10.5 Gebruikskosten van kantoorruimte 

De beschikbaarheid van grond en bedrijfsruimte voor bedrijfsvestiging en -uitbrei
ding op de juiste locatie is een belangrijke voorwaarde om te kunnen ondernemen. 
Factoren als prijs, en in het bijzonder ook de ontsluiting en de ligging van een locatie 
zijn voor een bedrijf belangrijk en spelen mee in de locatiekeuze. De aanwezigheid 
van een kwalitatief goed vestigingsmilieu en vooral de aanwezigheid van gespecia
liseerde bedrijvigheid – veelal samenhangend met cluster- en netwerkvorming – 
kan belangrijk bijdragen aan de aantrekkingskracht van een locatie. De hiermee 
samenhangende concentratie gaat – zeker als het internationale bedrijvigheid zoals 
hoofdkantoorfuncties betreft – gepaard met hoge prijzen voor kantoorruimten. 

Het ontbreekt aan materiaal om een kwantitatieve internationale vergelijking van 
ruimtebeschikbaarheid mogelijk te maken. 2) Een indicator, waarvoor wel een inter
nationale vergelijking mogelijk is, betreft de gebruikskosten van kantoorruimte. De 
gebruikskosten van kantoorruimte zijn gebaseerd op de commerciële marktprijzen 
voor kantoorruimte en weerspiegelen de marktverhoudingen tussen vraag en aan
bod. Hoe hoger de prijs des te aantrekkelijker wordt de locatie gevonden. 3) Bij deze 
indicator gaat het om de huurkosten van kantoorruimte per vierkante meter per 
jaar, inclusief servicekosten en onroerende zaakbelasting. De indicator voor het 
betreffende land is gebaseerd op huurprijs van kantoorruimte van hoge kwaliteit 
(klasse A) op de belangrijkste kantoorlocatie in het betreffende land, zoals West End 
in Londen of Manhattan in New York. Voor Nederland is Amsterdam gekozen. De 
belangrijkste beperking van deze indicator is dat hoge gebruikskosten niet zonder 
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meer als aantrekkelijk kunnen worden aangemerkt. Niet alleen kunnen huurprijzen 
lokaal en nationaal sterk uiteenlopen, ook vergen lang niet alle kantoorfuncties een 
toplocatie 4) en kunnen prijsverstoringen optreden door een te sterk oplopende of 
juist bij de vraag achterblijvende bouwproductie. 

10.5.1 Gebruikskosten van kantoorruimte 
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Nederland scoort wat betreft gebruikskosten van kantoorruimte gemiddeld 
In figuur 10.5.1 is te zien dat in de internationale rangorde van steden naar de hoogte 
van gebruikskosten van kantoorruimte Amsterdam een tamelijk stabiele midden
positie inneemt. Een vergelijking tussen 1998 en 2004 leert dat in landen als Italië, 
België, Spanje en Zweden deze gebruikskosten harder zijn toegenomen dan in 
Nederland. Wel zijn de gebruikskosten in Nederland harder gestegen dan in Polen, 
waar sprake is van een daling van de gebruikskosten. De verschillen in gebruiks
kosten tussen landen en door de tijd worden daarbij niet alleen (mede) bepaald door 
de conjunctuur, maar uiteraard ook door de ontwikkeling van het aanbod van 
kantoorruimte of de mate van leegstand. De leegstand van kantoren bereikte eind 
2004 een hoogtepunt in Europa. Dit geldt echter niet voor Spanje, waar een afname 
van de werkloosheid en een groei van de economie de vraag naar kantoorruimte 
sterk deed toenemen. Japan blijft, ondanks het feit dat de huurprijzen dalen door een 
minder hard groeiende economie, de recordhouder wat betreft de gebruikskosten 
van kantoorruimte. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland behoren even
eens tot de top en komen langzaam in de buurt van Japan. In het bijzonder in Ierland 
zijn de gebruikskosten van kantoorruimte sinds 1998 bijzonder hard gestegen. 
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10.6 Bestedingen aan ICT 

Investeringen in ICT hebben belangrijke directe effecten op economische groei 
Er is in toenemende mate (en op verschillende analyseniveaus) bewijs voor de 
stelling dat ICT, en daarmee de kwaliteit van een ICT-infrastructuur van een land, 
bijdraagt aan de arbeidsproductiviteit en duurzame economische groei. 5) 

Wat betreft de economische impact van ICT kunnen drie effecten worden onder
scheiden. Allereerst het effect van ICT als kapitaalgoed: investeringen in ICT dragen 
bij aan kapitaalverdieping (meer kapitaal per eenheid arbeid). Door relatieve prijs
dalingen van ICT-goederen nemen de investeringen in ICT-kapitaal toe en vindt er 
substitutie plaats van andere investeringsgoederen en arbeid. Dit leidt tot een toe
name van de arbeidsproductiviteit: eenzelfde output kan worden gegenereerd met 
minder arbeid óf met dezelfde arbeidsinzet kan meer output worden gegenereerd. 

Een tweede effect vloeit voort uit het feit dat een snelle technologische vooruitgang 
in de productie van ICT-goederen en -diensten kan bijdragen aan een snellere groei 
van de multifactorproductiviteit in de ICT-sector zélf. 

Het derde en laatste effect komt voort uit het feit dat een toename in het gebruik van 
ICT bedrijven kan helpen om hun efficiency te vergroten, en daarmee de zogeheten 
multifactorproductiviteit (‘Total Factor Productivity’, zie ook paragraaf 2.2). Een toe
name in ICT-gebruik kan ook bijdragen aan netwerkeffecten, zoals lagere transactie
kosten en versnelling van innovatie, waarmee de multifactorproductiviteit van de 
gehele economie groter wordt. 

ICT bestedingen meten helaas alleen de input maar niet de benutting van ICT 
Gezien de effecten van ICT-investering op economische groei is de indicator beste
dingen aan ICT (investeringen, intermediair verbruik en consumptie) als percen
tage van het BBP gekozen. Een voldoende ontwikkelde ICT infrastructuur – en 
evenzeer de beschikbaarheid en kwaliteit van een breedbandinfrastructuur (zie 
paragraaf 10.7) – is een belangrijke randvoorwaarde voor het ondernemingsklimaat 
in een land. Het is een geavanceerde productiefactor die niet zozeer in zichzelf als 
wel in combinatie met andere groeifactoren uit het conceptuele model bijdraagt aan 
de kwaliteit van een ondernemingsklimaat en uiteindelijk (duurzame) economische 
groei. 

Bestedingen aan ICT in Nederland stabiel en relatief hoog 
Uit figuur 10.6.1 blijkt dat de Nederlandse uitgaven aan ICT een stabiel patroon ver
tonen over de jaren 2000, 2002 en 2004; zij bedragen circa 7,5 procent van het BBP. 
Daarmee liggen de ICT-bestedingen hoger dan in de meeste andere referentie
landen. In Nederland groeiden in de jaren voorafgaande aan 2000 de investeringen 
in ICT-kapitaal (software, computer hardware en netwerken) jaarlijks gemiddeld 
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10.6.1 Totale ICT-bestedingen als percentage van het BBP 
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met bijna 18 procent. Deze groei werd sterk beïnvloed door de grote investeringen 
van de telecommunicatiebedrijven in de aanleg, uitbreiding en modernisering van 
elektronische netwerken voor onder andere internet en mobiele telefonie. Na 2000 
zijn deze investeringen sterk afgenomen en dat verklaart mede de daling aan 
ICT-bestedingen na 2000. De investeringen in computer hardware zijn de laatste 
jaren weer toegenomen en die in software afgenomen maar minder snel dan die in 
elektronische netwerken. 6) 

Sectoren verschillen in ICT-investeringsgedrag door de tijd, maar per saldo ver
andert het algemene ICT-investeringsniveau slechts beperkt. Bij een vergelijking 
van het Nederlandse percentage met het buitenland valt op dat in 2004 Zweden, 
Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gemiddeld hogere ICT-
bestedingen kenden. In een aantal gevallen speelt daarbij het noemereffect (hoger 
BBP) een rol. Opmerkelijk is ook de sterke groei in de Verenigde Staten en Japan 
tussen 2000 en 2004. 

10.7 Aantal breedbandaansluitingen 

Het aantal breedbandaansluitingen in een land is een typische inputindicator die 
op zichzelf weinig zegt. De aanwezigheid van één of meerdere breedbandnet
werken met een groot aantal aansluitingen (‘readiness’) is echter een randvoor-
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waarde voor de ontwikkeling en het daadwerkelijk gebruik van allerhande 
nieuwe diensten (‘use’) en uiteindelijk verandering in de wijze waarop bedrijfs
processen en bedrijfssectoren zijn georganiseerd (‘impact’). Tot die impact kan ook 
de creatie van nieuwe omzet, werkgelegenheid en bedrijvigheid op basis van breed
bandtoepassingen worden gerekend. De indicator kan ook als indirecte indicator 
dienen voor het bredere begrip ‘ICT-geletterdheid’ van een bevolking. Boven een 
bepaald diffusieniveau kan deze inputindicator echter niet langer als indirecte 
indicator worden gebruikt omdat de nadruk dan verschuift van toegang, naar 
gebruik en uiteindelijk impact. In deze paragraaf is de OESO-definitie voor breed
band gebruikt. 7) 

Nederland koploper op het gebied van breedband 
Uit figuur 10.7.1 blijkt dat Nederland medio 2005 wereldwijd de tweede plaats 
inneemt wat betreft de dichtheid van het aantal breedbandaansluitingen. Zuid-
Korea voert al jaren de lijst aan en is ook nu nog koploper. Het land beschikt al gerui
me tijd over een uitgebreid glasvezelnetwerk. Anders dan in Zuid-Korea is de 
breedbandinfrastructuur in Nederland in handen van de private sector. Over de 
periode 2001–2005 (niet weergegeven) kent het aantal breedbandaansluitingen in 
Nederland een gestage groei die te vergelijken is met de ontwikkeling in andere 
landen in de kopgroep zoals Denemarken en Finland. Over dezelfde periode ligt de 
groei bij de ‘vroege’ koplopers Zuid-Korea en Canada beduidend lager. 

10.7.1 Aantal breedbandaansluitingen per 100 inwoners, juni 2005 
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Concurrentie tussen kabel en DSL 
De verhouding tussen de gebruikte soorten technologie (DSL, kabel, overig/ 
glasvezel) houdt geen verband met de ontwikkeling van het aantal breedband
abonnees. Dit geldt zowel voor de groei in absolute als in relatieve zin. Het maakt 
voor de positie van een land dus niet uit of het relatief veel gebruik maakt van 
DSL, kabel of glasvezel. Nederland doet het bijvoorbeeld uitstekend zonder dat 
het beschikt over een noemenswaardig aantal ‘fibre-to-the-home’ aansluitingen. 
Van belang is hier dat elk huishouden in Nederland kan worden bereikt door 
tenminste twee concurrerende infrastructuren (kabel en DSL). Dit is een gemengde 
zegen. Enerzijds zorgt de felle concurrentie tussen de alternatieve infrastructuren 
voor voortdurende innovaties in de bestaande (koper/coax) technologieën, 
anderzijds ontbreekt door diezelfde dynamiek de prikkel om tot radicale innovaties 
te komen (bijvoorbeeld een overstap naar ‘fibre-to-the-home’). 8) Wanneer de analyse 
zou worden beperkt tot de zogenaamde superbreedband aansluitingen – veelal 
glasvezelaansluitingen – dan ontstaat er een geheel ander beeld. Middenmotor 
Japan wordt in dat geval de koploper, op de voet gevolgd door Zuid-Korea, 
Zweden en Denemarken. Nederland en België verdwijnen dan naar de staart van 
de groep. 9) 

10.8 Publieke uitgaven aan R&D 

De kennisinfrastructuur van een land bestaat uit een netwerk van (f)actoren dat wijd 
vertakt is door de gehele economie. 10) Vrijwel elke in het conceptuele model onder
scheiden factor die een rol speelt bij economische groei (zie hoofdstuk 1) is op de een 
of andere manier verbonden met de kennisinfrastructuur. In deze en de volgende 
paragraaf wordt de basis van de kennisinfrastructuur behandeld. De basis van de 
kennisinfrastructuur wordt in alle landen in belangrijke mate onderhouden door de 
overheid. 11) Als indicator voor het belang dat gehecht wordt aan de basis van de 
kennisinfrastructuur zijn de directe overheidsuitgaven aan onderzoek en ontwikke
ling gekozen, internationaal aangeduid als ‘Gross Expenditure on Research and 
Development (GERD) financed by government’. Dit is een gevestigde OESO-indicator 
om de omvang van overheidsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling te meten. 
De publieke uitgaven worden veelal als complementair ten opzichte van de private 
R&D uitgaven beschouwd. 

Publieke R&D uitgaven nemen in Nederland relatief sterk af 
In figuur 10.8.1 is te zien dat over de periode 1990–2002 de directe publieke uitgaven 
aan onderzoek en ontwikkeling in Nederland zijn gedaald. In het gemiddelde van 
de OESO-landen is ook een daling waarneembaar. De uitgaven in Nederland dalen 
echter sneller dan het gemiddelde. Waren de uitgaven in Nederland in 1990 nog 
ruim boven het OESO-gemiddelde, in 2002 zijn de uitgaven vrijwel gelijk aan het 
gemiddelde in de OESO-landen. 
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Vanaf het jaar 2000 is er sprake van een licht herstel in het OESO-gemiddelde. Een 
dergelijk herstel is in de cijfers over Nederland niet duidelijk waarneembaar. 

10.8.1 Publieke uitgaven aan R&D als percentage van het BBP 

% van BBP 

1,2 

0,6 

0,8 

1,0 

0,4 

0,2 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

NL OESO-gemiddelde 
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Ook in andere landen daalt de publieke R&D 
Figuur 10.8.2 biedt een verdere uitsplitsing naar landen van de publieke R&D uit
gaven als percentage van het BBP. De cijfers over 1995 en 2002 laten de absolute 
niveaus zien, de gemiddelde groei (rechteras) indiceert de trend over de periode 
1995–2002. Op basis van het niveau neemt Nederland in 2002 nog net een positie in 
binnen de top-10. De gemiddelde groei over 1995–2002 bedraagt –3,2 procent voor 
Nederland, tegen –0,6 procent voor het OESO-gemiddelde. Opmerkelijk is dat van 
de top-10 landen slechts twee landen een (lichte) gemiddelde groei kennen van de 
publieke R&D uitgaven en de overigen een afname laten zien. Echter, nergens is 
deze afname groter dan in Nederland. Alleen het Verenigd Koninkrijk kent een 
vergelijkbare ontwikkeling. Sterke groeiers zijn Hongarije en Tsjechië, wat te ver
klaren is uit hun lage uitgangsposities. De sterke groei van Zuid-Korea hangt samen 
met een overheid die sterk in is gaan zetten op R&D. Naast Finland en Canada 
kennen ook België en Spanje een toename van de publieke R&D uitgaven als per
centage van het BBP. 
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10.8.2 Publieke uitgaven aan R&D als percentage van het BBP en als gemiddelde groei 

% van BBP 

1,0 

% 

10 

0,8 8 

0,6 6 

0,4 4 

0,2 2 

0 0 

–0,2 –2 

–4–0,4 
SE FI FR DE US AU AT DK NL EU-15 CA KR EU-25 HU JP GB CZ BE ES PL IE 

1995 2002 Gemiddelde groei 1995–2002 (rechter as) 

Bron: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) 2005-1, bewerking Dialogic. 

10.9 Uitgaven per leerling 

De bestedingen of uitgaven per student zijn een goede maatstaf voor overheids
investeringen in de onderwijs- en kennisinfrastructuur. Dat kan op twee manieren 
gebeuren: indirect via de onderwijsinstellingen die de leerlingen opleiden of direct 
aan de leerlingen (of hun familie) in de vorm van studiebeurzen en dergelijke. Voor 
beide geldstromen zijn cijferreeksen opgenomen. Voorts moet worden gedifferen
tieerd naar primair (basis-), secundair (voortgezet) en tertiair (hoger) onderwijs. De 
wijze waarop het geld over deze niveaus is verdeeld, geeft inzicht in het soort van 
infrastructuurbeleid dat de betreffende overheid voorstaat: investeringen in de 
breedte of in de diepte. Bij investeringen in de breedte worden de uitgaven gelijk
matig over alle niveaus verdeeld, eventueel met een bias naar de lagere niveaus 
(omdat daar de meeste leerlingen zijn). Bij investeringen in de diepte wordt de 
nadruk gelegd op uitgaven aan het tertiaire niveau, met daarbinnen eventueel een 
bias richting universitair onderwijs. 12) 

In het basisonderwijs besteedt Nederland relatief weinig per leerling 
Wat betreft jaarlijkse uitgaven per leerling in het primair onderwijs zit Nederland 
net boven het gemiddelde (figuur 10.9.1). 13) In 2002 neemt Nederland een achtste 
plaats in. Het gat met de twee koplopers de Verenigde Staten en Denemarken is 
echter aanzienlijk. Wel is in de periode 1998–2002 sprake van een inhaalslag. Neder
land kent na Polen over deze periode de hoogste groei. Naast Polen kent alleen het 
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Verenigd Koninkrijk een vergelijkbaar groeicijfer. Opvallend zijn de lage groei
cijfers voor de Scandinavische landen, Oostenrijk, Zuid-Korea en Tsjechië. 

10.9.1 Publieke uitgaven per student en gemiddelde groei, basisonderwijs 

USD gecorrigeerd voor koopkracht (PPP) 
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Hoogte salarissen en gemiddeld aantal leerlingen zijn doorslaggevend 
De twee belangrijkste factoren die de omvang van de uitgaven per student in het 
basisonderwijs bepalen zijn de hoogte van de salarissen van leerkrachten en het 
gemiddelde aantal leerlingen per leerkracht. Hoewel in alle cijfers die in deze 
paragraaf zijn opgenomen is gecorrigeerd voor koopkracht (via PPP, zie paragraaf 
2.2) blijft het relatieve welvaartsniveau van een land van doorslaggevend belang 
voor de positie van een land. De voormalige Oostbloklanden – die de laagste per 
capita inkomens hebben – zijn daarom aan de rechterkant van figuur 10.9.1 terug te 
vinden. Aan de linkerkant speelt naast de hoge salarissen (Verenigde Staten) de 
leerling/leerkracht-ratio een belangrijke rol. Deze factor verklaart bijvoorbeeld 
voor een belangrijk deel de hoge positie van Italië. 

Nederland geeft relatief veel uit aan hoger onderwijsstudenten 
De uitgaven per student in het hoger onderwijs laten een geheel ander beeld zien 
(figuur 10.9.2). Nederland neemt hier een vierde plaats in. Deze positie is wel enigs
zins geflatteerd. De verschillen met de drie koplopers zijn relatief groot en de ver
schillen met de overige landen uit de (grote) middengroep klein. De gemiddelde 
groei van de uitgaven in Nederland over de periode 1998–2002 (5,8 procent) ligt 
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dicht bij het gemiddelde van alle landen (6,0 procent). Opvallend is de sterke groei in 
met name Denemarken en Finland waar sprake lijkt van een switch van investeren 
in de breedte naar investeren in de diepte. 

10.9.2 Publieke uitgaven per student en gemiddelde groei, hoger onderwijs 
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Directe en indirecte uitgaven aan studenten hoger onderwijs verlopen parallel 
In de uitgaven per student voor het hoger onderwijs spelen naast de indirecte uit
gaven (aan onderwijsinstellingen) ook de directe financiële ondersteuning van 
studenten en hun families (in de vorm van studiebeurzen en dergelijke) een rol. 
Voor het basis- en voortgezet onderwijs is het aandeel van deze directe uitgaven 
verwaarloosbaar. Deze directe uitgaven zouden het beeld van figuur 10.9.2 bedui
dend kunnen beïnvloeden ware het niet dat ze sterk blijken samen te hangen met de 
indirecte uitgaven. 14) Er is, met andere woorden, nauwelijks sprake van substitutie. 
Landen die relatief veel uitgaven aan onderwijsinstellingen doen dat veelal ook aan 
studenten en omgekeerd. 

Nederland behoort tot de achtervolgers bij totale uitgaven per student 
Wanneer ook de resterende onderwijssoort (secundair onderwijs) in de beschou
wing wordt meegenomen blijkt dit niet ten goede te komen aan het beeld van 
Nederland. Nederland is dan pas terug te vinden op de tiende plaats (deze figuur is 
niet toegevoegd). Wel zijn de verschillen met enkele hoger geclassificeerde landen 
relatief gering. De Verenigde Staten lopen wederom duidelijk voor op de overige 
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landen. Deze hoge score wordt voornamelijk bepaald door de zeer hoge uitgaven 
per student in het hoger onderwijs. 

10.9.3 Publieke uitgaven per student, alle soorten onderwijs, 2002 

USD gecorrigeerd voor koopkracht (PPP) % van BBP per capita 
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Gecorrigeerd voor welvaartsniveau verslechtert de positie van Nederland verder 
De gemiddelde uitgaven per student hangen samen met het welvaartsniveau in een 
land. Hoe hoger de welvaart hoe meer er in absolute en relatieve termen wordt uit
gegeven aan studenten. Dit is voor een deel te verklaren uit de hogere salarissen van 
leerkrachten in de rijkere landen. Als gecorrigeerd wordt voor welvaartsniveau dan 
verslechtert de positie van Nederland evenals die van bijvoorbeeld het Verenigd 
Koninkrijk en Tsjechië; beide landen geven gerelateerd aan het BBP per capita even
eens relatief weinig uit aan studenten (figuur 10.9.3). 

10.10 Slotbeschouwing 

Conclusies per indicator 
De belangrijkste conclusies uit de gepresenteerde indicatoren voor de drie hier 
onderscheiden typen infrastructuur zijn als volgt: 
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Fysieke infrastructuur 

1. Wat betreft	 efficiëntie van de distributie-infrastructuur wordt Nederland 
minder hoog aangeslagen dan 10 jaar geleden. Over de periode 2003–2005 
is Nederland afgezakt naar de tiende positie (tegen een vierde positie over 
1991–1993). Ondanks het imago ‘Nederland Distributieland’ weet Nederland zijn 
aansluiting bij de kopgroep met moeite te behouden. Fileproblemen en achter
blijvende investeringen in rail- en haveninfrastructuur zijn hier mede debet aan. 

2. Nederland beschikt met Schiphol over een goede luchthaven en neemt wat 
betreft omvang van het luchtvaartnetwerk een top-5 positie in binnen Europa. 
Uitgedrukt in het absolute aantal bestemmingen bekleedde Schiphol in 2004 de 
tweede positie na Frankfurt. 

3. Nederland neemt een middenpositie in als het gaat om de gebruikskosten van 
kantoorruimte. De kosten zijn ten opzichte van de jaren negentig wel gestegen, 
maar minder hard dan in Italië, België, Spanje en Zweden. Japan, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland behoren tot de top. 

ICT-infrastructuur 

4. In Nederland zijn de totale bestedingen aan ICT als percentage van het BBP 
stabiel en gemiddeld hoog. Slechts vier benchmarklanden besteden meer aan ICT 
(Zweden, Japan, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk). Voor de mees
te landen lag – net als in Nederland – de piek in 2002. Daarna zijn de bestedingen 
in de meeste landen – waar onder Nederland – iets afgenomen. 

5.	 Wat betreft het aantal breedbandaansluitingen neemt Nederland een inter
nationale koppositie in. Nederland moet medio 2005 alleen Zuid-Korea voor laten 
gaan. Belangrijk hierbij is dat vrijwel alle Nederlandse huishoudens door twee 
concurrerende breedbandinfrastructuren worden bereikt (kabel en DSL). Dit heeft 
een gunstige werking op de prijs van breedband. Wel is het aantal glasvezelaan
sluitingen in Nederland aanzienlijk lager dan in veel andere referentielanden. 

Kennisinfrastructuur 

6. De publieke uitgaven aan R&D als percentage van het BBP zijn sinds 1993 sterk 
afgenomen in Nederland en zijn in 2002 bijna gelijk aan het gemiddelde van de 
OESO-landen. In geen van de referentielanden is de afname over de periode 
1995–2002 groter dan in Nederland. Nederland is in die periode gezakt van een 
vierde naar een negende positie. 

7. Nederland behoort tot de achtervolgers van de kopgroeplanden wat betreft 
de totale publieke uitgaven per leerling aan onderwijsinstellingen. Het beeld 

Centraal Bureau voor de Statistiek 206 



per niveau verschilt echter aanzienlijk. De publieke uitgaven per leerling 
aan onderwijsinstellingen in het basisonderwijs zijn in Nederland relatief 
laag en de publieke uitgaven per leerling in het hoger onderwijs juist 
bovengemiddeld. Omdat de uitgaven per leerling aan onderwijsinstellingen 
in het secundair onderwijs relatief laag zijn, neemt Nederland op de totale sco
re over de drie onderwijsniveaus een bescheiden tiende plaats in. Als ge
corrigeerd wordt voor BBP per capita verslechtert de prestatie van Nederland 
relatief. 

Beeld voor Nederland voor wat betreft infrastructuur gemengd 
Goed functionerende fysieke-, ICT- en kennisinfrastructuren zijn essentieel voor 
het ondernemingsklimaat. Ze zijn weliswaar geen voldoende, maar wel een 
noodzakelijke voorwaarde om de mix van innovatie, ondernemerschap en 
menselijk kapitaal – in combinatie met de andere productiefactoren en randvoor
waarden – om te zetten in duurzame economische groei. In dit hoofdstuk is 
duidelijk geworden dat het beeld voor Nederland wat betreft fysieke infrastruc
tuur niet zonder meer positief is. Hoewel Nederland als logistieke draaischijf en 
kenniscentrum een positie heeft te verliezen, zijn de pure aanwezigheid van 
diverse fysieke infrastructuren steeds minder een onderscheidend kenmerk en 
bovendien geen garantie voor een efficiënt gebruik ervan. De twee basisindicato
ren op het terrein van de ICT-infrastructuur wijzen wel op een goede performan
ce van Nederland in vergelijking met de benchmarklanden. Echter, tegelijkertijd 
bestaan er ook zorgen over de mate waarin in zowel bedrijfsleven (en daarbinnen 
vooral het MKB) alsook in maatschappelijke sectoren ICT wordt ingezet voor 
vernieuwing. Ten slotte lijkt er ook aanleiding om de kwaliteit van de derde hier 
onderscheiden infrastructuur – de kennisinfrastructuur – nadrukkelijk te 
monitoren. Nederland heeft zijn voorsprong van publieke investeringen in R&D 
als percentage van het BBP langzaam verloren en is waar het gaat om investering
en in onderwijs pas recent begonnen aan een inhaalslag. In het onderstaande 
wordt eerst kort stilgestaan bij enkele centrale problemen rond de relatie 
infrastructuur en ondernemingsklimaat alvorens enkele suggesties te doen voor 
aanvullende infrastructuur indicatoren. 

Publiek-private samenwerking bij grootschalige infrastructuurprojecten 
Grootschalige infrastructuren vergen veelal voortdurende investeringen over lange 
tijd alvorens de vruchten ervan kunnen worden geplukt. Daarbij is het niet altijd op 
voorhand duidelijk hoe de baten neerslaan. Bovendien geldt dat een (tijdelijk) lager 
investeringsniveau zich vaak pas op termijn vertaalt in een achterblijvende functio
naliteit. Complicerende factor daarbij is ook dat investeringen in infrastructuren in 
toenemende mate de (gedeelde) verantwoordelijkheid zijn van publieke en private 
actoren. Nieuwe infrastructuren kunnen bijvoorbeeld eerder tot stand komen als de 
private sector meefinanciert. Omgekeerd kan een overheid door haar investerings
beleid investeringen van private actoren uitlokken. 15) 
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ICT-infrastructuur als basis voor innovatie en ondernemerschap 
Een tweede – eerder opgemerkt – probleem bij infrastructuurindicatoren is dat de na
druk veelal ligt op input indicatoren. In werkelijkheid is naast inzicht in beschikbaar
heid van infrastructuren, vooral ook de daadwerkelijke aanwending en doorwerking 
in functioneren en presteren van bedrijven en (maatschappelijke) organisaties ge
wenst. Als gekeken wordt naar fysieke infrastructuren is de koppeling met de positie 
van Nederland als distributie- en logistiek (kennis)centrum een voor de hand liggen
de. In hoeverre weet Nederland bijvoorbeeld een verschuiving aan te brengen van 
pure fysieke distributie naar het aansturen van goederen- en informatiestromen? Hoe 
vertaalt de aanwezigheid van een goede fysieke infrastructuur zich bijvoorbeeld naar 
de innovativiteit van transportsectoren? Als het gaat om ICT-toepassing en ICT-ge
bruik is de vraag in hoeverre ICT de samenwerking met toeleveranciers en afnemers 
structureel verandert? In maatschappelijke sectoren speelt de vraag in hoeverre elek
tronische communicatie daad- werkelijk vergezeld gaat van toepassing van ICT en 
aanpassing van werkprocessen? 16) 

Verbreding kennisbegrip 
Een derde probleem is dat investeringen in de kennisinfrastructuur in veel gevallen 
te gemakkelijk worden geassocieerd met R&D, daar waar een ruimer kennisbegrip 
op zijn plaats is. Het Innovatieplatform heeft in dit verband gepleit voor het hante
ren van de zogenaamde KennisInvesteringsquote (KIQ) 17) en de Ministeries van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken hebben hier ook een 
verkenning naar uitgevoerd. 18) Hoewel het hier nog altijd gaat om een inputmaat
staf die beschouwd moet worden in relatie tot kennisproductiviteit sluit de KIQ 
beter aan bij de noodzaak te kijken naar kennisinvesteringen over een breed front. 
Daarnaast is het raadzaam zaken als (deelname aan) leven-lang leren en het voor
komen van voortijdige schoolverlaters in een beschouwing over de ontwikkeling 
van de Nederlandse basiskennisinfrastructuur te betrekken. 

Aanvullende infrastructuur indicatoren zijn wenselijk 
In deze publicatie is een eerste set van indicatoren opgenomen die de kwaliteit van 
de drie besproken infrastructuren indiceren. Op diverse plaatsen zijn suggesties 
gedaan om tot aanvullingen en nuanceringen te komen. Deze en enkele andere 
opties passeren tot slot kort de revue: 
–	 Op termijn zijn meer indicatoren gewenst die de dichtheid (bijvoorbeeld hoeveel 

kilometers) en beschikbaarheid, maar ook de robuustheid en betrouwbaarheid 
van infrastructuren meten. 

–	 Meer inzicht lijkt gewenst in de rol die de kwaliteit van infrastructuren speelt bij 
het aantrekken van buitenlandse directe investeringen. Nadere analyse zou 
bijvoorbeeld moeten uitwijzen welke infrastructuur gedreven vestigingsplaats
factoren hier van belang zijn en of hiervoor ook indicatoren kunnen worden 
geïdentificeerd. Daarbij zal wellicht ook een sectorale verbijzondering plaats 
moeten hebben. Logistieke dienstverleners, internationale hoofdkantoorfunctie 

Centraal Bureau voor de Statistiek 208 



en de chemische industrie zijn gebaat bij verschillende typen infrastructurele 
voorzieningen. 

–	 Er zijn veel verschillende vervoersmodaliteiten. Met de perceptievraag naar 
efficiëntie van de distributie-infrastructuur is één totaaloordeel uitgevraagd 
alsmede één aspect van één modaliteit (omvang van het luchtvaartnetwerk). 
Aangezien de prestaties van fysieke infrastructuren aanzienlijk kunnen verschil
len kunnen deze ook in termen van indicatoren verder worden uitgesplitst. 

–	 Bij alle typen infrastructuur zijn meer throughput en output indicatoren gewenst. 
Die zouden meer inzicht bieden in de wijze waarop infrastructuren daad
werkelijk worden gebruikt en tot welke veranderingen ze kunnen leiden binnenin 
organisaties. De noodzaak is wellicht het grootst daar waar het gaat om de ICT-
infrastructuur. In welk soort organisaties geven ICT en breedband daadwerkelijk 
aanleiding tot innovaties, ondernemerschap en veranderende marktwerking. De 
relatie tussen ICT en economische performance is weliswaar complex, maar hier 
worden wel bruikbare nieuwe indicatoren ontwikkeld. Ook wat betreft kennis
infrastructuur is het nuttig om enkele throughput en outputindicatoren op te 
nemen. Genoemd kunnen onder andere worden voortijdige schoolverlaters. De 
OESO-publicatie Education at a Glance (2005) biedt daartoe aanknopingspunten 
met onder andere indicatoren van de situatie (werkend, werkloos, geen deel uit
makend van beroepsbevolking) van mensen die geen hoger secundair onderwijs 
hebben gevolgd en geen onderwijs genieten. Deze groep veelal laaggeschoolden 
heeft de grootste kans langdurig werkloos te worden. Een mogelijkheid is ook om 
in een volgende editie in te gaan op de prestaties van leerlingen met gebruik
making van het zogeheten ‘PISA-onderzoek’ van de OESO. 

–	 ICT-infrastructuur heeft ook een belangrijke uitwerking op maatschappelijke 
sectoren en het functioneren van de overheid. Om die reden zou ook kunnen wor
den gekeken naar indicatoren op het terrein van de elektronische overheid alsme
de toepassing van ICT in één of enkele geselecteerde maatschappelijke sectoren. 

Noten in de tekst 
1) Een mogelijkheid is wel om in een volgende editie in te gaan op de prestaties van 

leerlingen waarbij bijvoorbeeld gebruikgemaakt zou kunnen worden van de 
zogenaamde ‘OECD PISA mathematics and problem-solving scale’ van 15-jarigen 
op verscheidene onderwijsniveaus zoals de OESO die onder andere publiceert 
in Education at a glance. 

2) Voor industriële ruimte is geen bron voorhanden en dus geen internationale 
vergelijking mogelijk. 

3) Een hoge prijs kan zowel duiden op een aantrekkelijke, gewilde locatie, relatieve 
schaarste of beide. 

4) Hoge gebruikskosten kunnen enerzijds worden gezien als een teken van kracht 
(gewilde locatie). Anderzijds zijn hoge gebruikskosten een nadeel want kosten
verhogend. De hoge kosten worden alleen geaccepteerd zolang de gepercipieer
de locatievoordelen de (negatieve) prijseffecten overstijgen. 
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5) Voor beschouwingen over de relatie ICT en economische groei zie onder andere: 
–	 Ark, B. van, J. Melka, N. Mulder, M. Timmer, G. Ypma, 2002, ICT Investment 

and Growth Accounts for the European Union, 1980–2000, Final Report on « ICT 
and Growth Accounting » for the DG Economics and Finance of the European 
Commission: RUG/CEPII, Brussel, Groningen, Paris; 

–	 Donselaar, P. H. Erken en L. Klomp, R&D and Innovation: Drivers of Productivity 
Growth, alsmede 

–	 Wiel, H. van der en G. van Leeuwen, ICT and Productivity, beide te vinden in 
Gelauff, G., L. Klomp, S. Raes and T. Roelandt (eds.), 2004, Fostering produc
tivity: patterns, determinants and policy implications, Elsevier, Contributions to 
Economic Analysis 263, Amsterdam. 

–	 OESO, 2004, The Economic Impact of ICT, Measurement, evidence and imlications, 
Parijs. 

6)	 Een uitgebreide analyse van de ICT-investeringen in Nederland is te vinden in: 
CBS, 2006, De digitale economie 2005, pp. 62–71, Voorburg/Heerlen. Deze publi
catie is beschikbaar via internet: 
http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/c5ff7379-7147-44a3-bb18-90e0357815f8/0/2 
006p34pub.pdf 

7)	 De breedbandindicator van de OESO is gebaseerd op het aantal geregistreerde 
en actieve internetaccounts voor vaste toegangstechnologieën (UMTS valt 
hier dus buiten). De OESO stelt een transmissiecapaciteit van 256 kbps als onder
grens voor een breedbandaansluiting. Die aansluiting kan zowel glasvezel 
(fibre-to-the-home), lokale vaste netwerken (Ethernet LANs) als DSL en kabel 
betreffen. 

8)	 In het laatste geval speelt verder mee dat de Europese Commissie nauwlettend 
in de gaten houdt of de bestaande private aanbieders (kabel/DSL) niet met 
publieke middelen worden beconcurreerd. Dit is een onzekere factor bij besluit
vorming over investeringen van lokale overheden in de aanleg van glasvezel
netwerken. 

9)	 Meer cijfers en uitgebreide technische uitleg over de telecom-infrastructuur zijn 
te vinden in: CBS, 2006, De digitale economie 2005, pagina’s 123–171, Voor
burg/Heerlen. Deze publicatie is beschikbaar via internet: 
http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/c5ff7379-7147-44a3-bb18-90e0357815f8/0/2 
006p34pub.pdf 

10)	 Zie onder andere Lundvall, B.A. (ed.), 1992, National Innovation Systems: Towards a 
Theory of Innovation and Interactive Learning, London: Pinter; en Teubal, M., 
D. Foray, M. Justman and E. Zuscovitch (eds.), 1996, Technological Infrastructure 
Policy – An International Perspective, Kluwer, Dordrecht. 

11) Andere aspecten van de kennisinfrastructuur zijn eerder aan de orde gekomen in 
de hoofdstukken 3 (menselijk kapitaal) en 4 (innovatie). 

12)	 Het gaat hier nadrukkelijk om inputindicatoren die weinig zeggen over de effec
tiviteit waarmee de middelen worden aangewend. Nederland scoort bijvoor
beeld (met Finland en Zuid-Korea) significant hoger dan de andere landen op de 
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OESO PISA-test (wiskundeniveau 15-jarigen) terwijl de gemiddelde uitgaven 
per student rond het gemiddelde van alle landen liggen. 

13)	 De uitgaven voor Nederland voor het meest recente jaar (2002) bedragen 
US$ 5 558. In datzelfde jaar was het gemiddelde voor alle landen US$ 5 295. 
Worden de voormalige Oostbloklanden niet meegenomen dan ligt het gemiddel
de een stuk hoger (US$ 5 842) en ligt de score van Nederland daar nog onder. 

14) R2 = 0,74. 
15)	 Om die reden valt te overwegen in de toekomst een indicator op te nemen 

omtrent publiek-private financiering van infrastructuren. Ook de doorlooptijd 
tussen de investeringsbeslissing en de daadwerkelijke oplevering zou een goede 
indicatie zijn voor het infrastructureel aanpassingsvermogen, maar is moeilijk 
betrouwbaar te meten. 

16)	 Relevante zijn bijvoorbeeld de vraag in hoeverre backoffices van (elektronische) 
overheden op orde zijn of de vraag in hoeverre het Elektronisch Patiënten 
Dossier als platform voor vernieuwing in de zorg kan dienen. 

17)	 Zie Wijffels, H.H.F. en T.R.A. Grosfeld, 2004, Vitalisering in de kenniseconomie. Het 
beter benutten van de mogelijkheden van mensen als de sleutel voor een dynamische 
kenniseconomie, Advies Werkgroep dynamisering kennis- en innovatiesysteem, 
Innovatieplatform, Den Haag. 

18)	 Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, 2005, Een verkenning naar de kennisinvesteringsquôte (KIQ) en de 
prestaties van de kenniseconomie op hoofdlijnen, Den Haag. 
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Bijlagen
 





Overzicht bestaande benchmarkstudies 

Samenvatting 

Het benchmarken van landen op hun prestaties op terreinen als concurrentievermogen, on
dernemingsklimaat, vestigingsklimaat voor onderneming en innovatie is populair. In deze 
bijlage zijn zeven invloedrijke benchmarkstudies op een rij gezet. Daaronder bevinden zich 
brede benchmarkstudies die een indicatie geven van de economische groeipotentie van landen 
op basis van een uitgebreide set indicatoren. Andere partiële benchmarkstudies benadrukken 
slechts één of twee determinanten van economische groei, bijvoorbeeld innovatie of onderne
merschap. De geselecteerde benchmarkstudies onderscheiden zich van elkaar door specifieke 
keuzes wat betreft focus (concurrentiekracht, ondernemingsklimaat, innovatieklimaat, eco
nomische groei); doelgroep (bedrijfsleven, beleidsmakers, academici); conceptueel raamwerk 
(geavanceerd, eenvoudig, geen); type indicatoren (‘hard/zacht’) en aantal indicatoren 
(22–323 indicatoren). Benchmarks zijn zeker niet vrij van enige ideologie: de keuze van indi
catoren, thema’s en wegingsfactoren, en vooral ook de interpretatie er van zullen alleen al om 
die reden zorgen voor verschillen tussen benchmarkstudies. Ook het aantal landen waarop de 
benchmark betrekking heeft, de wijze van rangordening en weging van indicatoren en het ge
bruik van tijdreeksen verschilt onderling aanzienlijk. 

Ondanks de evidente verschillen tussen de verschillende benchmarkstudies scoort Nederland 
‘overall’ vrij constant rond een 6e plaats. Nederland is in de meeste ranglijsten een midden
motor ten opzichte van de 19 referentielanden. Een positie die vergelijkbaar is met Australië, 
het Verenigd Koninkrijk en Zweden, maar consequent lager is dan de top drie bestaande uit 
de Verenigde Staten, Finland en Denemarken. Nederland scoort echter veel beter dan bij
voorbeeld Duitsland en Japan. Een globale blik op de verschillende benchmarkstudies leert 
dat de grootste overlap innovatie-gerelateerde onderwerpen betreft (aantal afgestudeerden in 
wetenschap en techniek, R&D uitgaven door bedrijven) en de rol van de overheid in de sa
menleving en economie (administratieve lasten, arbeidswetgeving, begrotingsbeleid). 

Goed uitgevoerde benchmarkstudies zijn nuttig omdat ze objectiviteit inbrengen, sterke en zwak
ke punten van een land signaleren, en best practices aan het licht kunnen brengen ten behoeve van 
het nationale beleid. Benchmarkstudies kunnen zo een rol spelen in de beeldvorming en discussies 
over uiteenlopende actuele beleidsthema’s, variërend van internationalisering van R&D, onder
nemerschap, de innovatieparadox en de kwaliteit van het nationale leefklimaat. 

Kanttekeningen bij het gebruik van benchmarkstudies 

Benchmarkstudies brengen objectiviteit in het debat in, tonen de sterke en zwakke 
punten van een land, en laten zien waar mogelijk lessen voor het eigen beleid 
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getrokken kunnen worden. De benchmarkstudies spelen een prominente rol in het 
politieke en maatschappelijke debat. Benchmarkstudies kunnen bewerkstelligen 
dat bepaalde onderwerpen op de politieke agenda worden gezet. 
Toch is het niet verstandig om blind te varen op benchmarkstudies bij bijvoorbeeld 
het ontwikkelen van overheidsbeleid. Het CPB stelt dat de drie belangrijkste val
kuilen zijn dat de benchmark geen direct antwoord geeft op de gestelde beleids
vraag, slechts een partieel beeld van het vraagstuk weergeeft en een vertroebeld 
beeld kan geven door presentatiekeuzes en meetproblemen. Internationale bench
marks leveren volgens het CPB geen kant-en-klare beleidsrecepten, maar slechts 
een startpunt. 1) Grupp c.s. komen tot de conclusie dat de ruimte voor manipulatie 
van ranglijsten via selectie, weging en aggregatie groot is. 2) Zij zetten vraagtekens 
bij de selectie van indicatoren en weging aan de hand van onder andere de 
samengestelde innovatie index uit de European Innovation Scoreboard. 3) Ook 
wordt vaak benadrukt dat de complexe relaties tussen indicatoren en de specifieke ken
merken van een land (bijvoorbeeld factorcondities, geografie, institutionele context, 
cultuur) zich niet goed laten vangen in de relatief eenvoudige structuren van bench
markstudies. 
Zelfs als rekening wordt gehouden met bovengenoemde beperkingen in het gebruik 
van benchmarkstudies, dan nog geldt dat benchmarkstudies uiteenlopende 
signalen kunnen afgeven, omdat ze nu eenmaal in diverse opzichten van elkaar ver
schillen namelijk qua focus, doelgroep, ideologie, keuze van indicatoren. Dit wordt 
hieronder kort toegelicht. 

De focus van een benchmarkstudie geeft aan wat men wil meten, bijvoorbeeld 
concurrentiekracht, vestigingsklimaat, innovatiekracht of de bereidheid tot onder
nemerschap. Alleen al om die reden zullen ranglijsten verschillen. 
De gebruikersdoelgroep van een benchmarkstudie zorgt ook voor verschillen. Hoe
wel er zeker sprake is van overlap zijn benchmarks ten bate van het beleid per defini
tie sterker gericht op factoren die beïnvloedbaar zijn vanuit beleid c.q. het indiceren 
van aard en effecten van overheidsbeleid dan benchmarkstudies die van nut moeten 
zijn voor het bedrijfsleven. Verder hebben sommige benchmarkstudies een sterk 
inventariserend karakter zonder duidelijke gebruikersdoelgroep terwijl andere 
weer meer een onderzoeksmatige insteek hebben gericht op academici die willen 
komen tot verklaring voor verschillen in bijvoorbeeld ondernemerschap of econo
mische groei. 
Hoewel deze veelal niet is geëxpliciteerd, komt de ideologie achter een benchmark 
vooral tot uitdrukking bij het vaststellen van een vragenlijst voor een survey, de 
keuze van indicatoren en de weging van indicatoren en sub-indices bij het samen
stellen van de overkoepelende index. 

Ook de keuze van een indicator is vaak niet objectief bepaald. Een zelfde feno
meen laat zich zelden perfect door één indicator meten. Meestal heeft de samenstel
ler van een benchmark de keuze uit verschillende indicatoren die geen van allen het 
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te onderzoeken fenomeen perfect meten, maar die ieder wel een deel van het feno
meen beschrijven. 

Ondanks de kanttekeningen die geplaatst moeten worden bij het gebruik van 
benchmarkstudies verschaffen benchmarks toch vaak interessante inzichten. Daar
om zullen er in het vervolg van deze bijlage een aantal besproken worden. Deze 
kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: 
1.	 ‘Brede’ benchmarkstudies die een indicatie geven van het groeivermogen van 

landen op basis van een uitgebreide set van indicatoren. Het betreft studies die 
veel publiciteit krijgen en sterk gericht zijn op opinieleiders; 

2. Meer ‘partiële’ benchmarkstudies die de nadruk leggen op één of twee determi
nanten van economische groei zoals innovatie of ondernemerschap. Deze studies 
zijn vooral in beleidskringen bekend en veelgebruikt; 

3. Beleidsgerichte ‘brede’ benchmarks, zoals het ‘National Competitiveness Report’ 
van Forfás in Ierland of de ‘UK Productivity and Competitiveness Indicatoren’ in  
opdracht van het Britse Department of Trade and Industry. 

Het overzicht is daarmee verre van volledig. Zo zijn er ook nog benchmarkstudies 
die worden gemaakt door private partijen zoals banken, onderzoeksbureaus, 
consultants en andere internationaal opererende dienstverleners. Ook ontbreekt het 
werk van universitaire onderzoeksgroepen, niet-gouvernementele organisaties en 
organisaties zoals IMF, Wereldbank en UNCTAD. 

Brede benchmarkstudies 

Global Competitiveness Report 
Het World Economic Forum is een onafhankelijke non-profit organisatie gevestigd 
in Genève, die sinds 1979 jaarlijks het zogeheten ‘Global Competitiveness Report’ uit
brengt. 4) Dit is een breed opgezette vergelijking van de concurrentiekracht van 
104 nationale economieën. 
De belangrijkste overall index is de ’Growth Competitiveness Index’. De index meet het 
vermogen van economieën om duurzame economische groei te realiseren op de 
middellange termijn. De ’Growth Competitiveness Index’ bestaat uit drie indexen: 
technologie, macro-economische omgeving en kwaliteit van publieke instellingen. 
Het gewicht wordt bepaald door de categorie waarin een land valt. Zo weegt voor 
ontwikkelingslanden (‘non-core innovators’) de technologie index minder zwaar dan 
voor de meer welvarende landen (‘core innovators’). Op die manier tracht het World 
Economic Forum rijke en arme landen op een zinvolle manier in één ranglijst onder 
te brengen. De indices zijn gebaseerd op ‘harde’ data ontleend aan diverse statis
tische bronnen en ‘zachte’ data ontleend aan enquêtes onder ondernemers (‘Execu
tive Opinion Survey’). In het volgende figuur wordt aangegeven hoe de drie 
sub-indices van de ’Growth Competitiveness Index’ voor de welvarende landen 
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zijn opgebouwd en in welke mate er gebruikgemaakt wordt van ‘harde’ en ‘zachte’ 
data. 

Een andere meer micro-economische overall index die is opgenomen in het ‘Global 
Competitiveness Report’ is de zogenaamde ‘Business Competitive Index’. Deze index is 
samengesteld uit twee indices. De een heeft betrekking op de ontwikkeling van 
bedrijven, de ander op de kwaliteit van het nationale ondernemingsklimaat. De 
index is volledig gebaseerd op enquêtes. 5) 

Een nieuwe index is de in de uitgave 2004–2005 aangekondigde en in de uitgave van 
2005–2006 daadwerkelijk opgenomen zogenaamde ‘Global Competitiveness Index’. 
De ‘Global Competitiveness Index’ houdt in vergelijking met de ’Growth 
Competitiveness Index’ rekening met meer determinanten van economische groei. In 
totaal worden negen pijlers onderscheiden die van invloed zijn op productiviteit en 
concurrentiekracht, te weten: instituties; infrastructuur; macro-economie; gezond
heid en basisonderwijs; hoger onderwijs/training; efficiency van markten; ‘techno
logical readiness’, ‘business sophistication’ en innovatie. Op termijn moet de ‘Global 
Competitiveness Index’ de centrale index van het ‘Global Competitiveness Report’ 
worden. 

Door definitiewijzigingen en wijziging van samenstelling van indices en het 
gebruik van andere indicatoren in het ‘Global Competitiveness Report’ is het lastig om 

Growth Competitiveness Index for core innovators, opbouw en bronnen 1) 
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Corruption 
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Macro-econo
mic stability 

subindex 

Country 
credit rating 

subindex 

Government 
waste subindex 

Public institutions index Technology index Macro-economic environment index 

1) De licht gearceerde vlakken betreffen 'harde' data; de volledig gevulde 'zachte' data. 

Bron: World Economic Forum. 
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scores van de ’Growth Competitiveness Index’ door de jaren heen te vergelijken. Om 
aan dit probleem enigszins tegemoet te komen worden de jaarlijkse wijzigingen 
vermeld in één van de beschrijvende hoofdstukken van het rapport. De effecten van 
die wijzigingen worden onderzocht door voor het voorgaande jaar de ranglijst 
opnieuw te bepalen en te vergelijken met het origineel. 

World Competitiveness Yearbook 
Het International Institute for Management Development is een business school 
gevestigd in Lausanne. Sinds 1989 publiceert het instituut jaarlijks het ‘World Compe
titiveness Yearbook’. Het werkte tot 1989 mee aan het ‘Global Competitiveness Report’ 
van het World Economic Forum. Net als het World Economic Forum beschikt het 
International Institute for Management Development over een netwerk van natio
nale partners. Voor Nederland is dat VNO-NCW. In totaal worden cijfers gepubli
ceerd over 51 landen en 9 regionale economieën. 
Het conceptuele model van het instituut beschrijft het feitelijke ondernemings
klimaat van een land of regio als de uitkomst van de interactie tussen vier concur
rentiefactoren: economische prestaties, efficiëntie van de overheid, efficiëntie van 
het bedrijfsleven, en infrastructuur. Elk van deze factoren valt uiteen in vijf sub
factoren, die ieder een aspect van concurrentiekracht belichten: 
–	 Economische prestaties – gedefinieerd als de macro-economische ontwikkeling 

van de nationale economie – kent als subfactoren: binnenlandse economie, inter
nationale handel, internationale investeringen, werkgelegenheid en prijzen; 

–	 Efficiëntie van de overheid – gedefinieerd als de mate waarin overheidsbeleid 
concurrentiekracht bevordert – kent als subfactoren: overheidsfinanciën, over
heidsbeleid, institutioneel raamwerk, wetgeving ten aanzien van bedrijven, 
sociaal raamwerk; 

–	 Efficiëntie van bedrijven – gedefinieerd als de mate waarin bedrijven zich gedra
gen op een innovatieve, op winst gerichte en verantwoordelijke manier – kent als 
subfactoren: productiviteit, arbeidsmarkt, financiën, management, attitudes en 
waarden; 

–	 Infrastructuur – gedefinieerd als de mate waarin de aanwezige technologisch
wetenschappelijke kennis en het aanwezige menselijk kapitaal voorziet in de 
behoeften van het bedrijfsleven – kent als subfactoren: basisinfrastructuur, 
technologische infrastructuur, wetenschappelijke infrastructuur, gezondheid en 
milieu, onderwijs. 

Sommige van deze subfactoren zijn verder uitgesplitst om heel specifieke aspecten 
van concurrentiekracht nauwkeurig te kunnen beschrijven. 241 ‘harde’ en ‘zachte’ 
indicatoren worden gebruikt bij het bepalen van de feitelijke scores en rangordes.6) 

Het International Institute for Management Development biedt in het ‘World Compe
titiveness Yearbook’ inzicht in de werkwijze en samenstelling van de onderliggende 
indices. Daarnaast worden belangrijke wijzigingen in de gebruikte variabelen en 
samenstelling van indices met terugwerkende kracht doorberekend in de rang-
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De belangrijkste kenmerken van de brede benchmarks/monitors 

Global Competitiveness World Competitiveness Country Forecast 
Report Yearbook 

1. Samensteller 

2. Focus/doelstelling 

3. Doelgroep 

4. Conceptueel raamwerk 

5. Startjaar /frequentie 

6. Aantal landen 

7. Aantal indicatoren 

8. Databronnen 

9. Gebruik rangordes en 
weging 

World Economic Forum 

ruim geformuleerd; over
wegend gericht op bepaling 
duurzame concurrentie
kracht 

overheden, bedrijfsleven, 
academische onderzoekers 

per index een eenvoudig en 
breed raamwerk 

1979 

104 (2004–2005) 

meer dan 160 

harde data van VN, IMF, 
WTO, World Bank et cetera 
in belangrijke mate aange
vuld met gegevens uit de 
‘executive opinion survey’ 
(meer dan 8 000 responden
ten) 

uitgebreide rangordening en 
wegingen van (sub-)indices 
die voor groepen van landen 
verschillen 

International Institute for 
Management Development 

ruim geformuleerd; 
overwegend gericht op 
concurrentiekracht van 
landen en ondernemingen 

overheden, bedrijfsleven, 
academische onderzoekers 

een meer beschouwend 
raamwerk gekoppeld aan 
een set van 20 subfactoren 
en 4 concurrentie-factoren 

1989 

51+9 regio’s (2004–2005) 

in totaal 323 waarvan 112 
‘zacht’; 129 van de in totaal 
211 ‘harde’ indicatoren 
worden gebruikt om scores 
te bepalen 

2/3 ‘harde’ indicatoren van 
OESO, IMF, WTO, et cetera 
en nationale en regionale 
instanties en 1/3 ‘zachte’ 
indicatoren uit de ‘executive 
opinion survey’ (meer dan 
4 000 respondenten) 

elk van de 20 subfactoren 
weegt even zwaar; rang
orden per subfactor, per 
concurrentiefactor (hoogst 
scorende economie = 100) 
en voor het totaal 

Economist Intelligence Unit 

inzicht in actuele en verwachte 
ontwikkeling van het onder
nemingsklimaat 

overwegend bedrijfsleven, 
maar ook overheden 

eenvoudig raamwerk gericht 
op meting ondernemings
klimaat; één index 

. 

60 

circa 70 

‘harde’ data en voorspellingen 
van overwegend de Economist 
Intelligence Unit zelf 

rangordening voor sub
groepen en ‘overall’; de score 
voor iedere subgroep bestaat 
uit een niet-gewogen gemid
delde van de indicatoren 

lijsten (tot vijf jaar terug). Daardoor wordt vergelijking over een korte reeks van 
jaren mogelijk. Hierdoor kan een individuele score gevoelig veranderen. 7) 

Country forecasts 
De Economist Intelligence Unit is onderdeel van het bekende weekblad ‘The 
Economist’. Bij de Economist Intelligence Unit werken circa 130 landenexperts, 
economen en business-analisten verspreid over diverse vestigingen. Daarnaast 
beschikt de eenheid over een netwerk van circa 500 experts wereldwijd. De Econo
mist Intelligence Unit beheert een databank die allerhande informatie bevat over 
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landen. Met enige regelmaat worden op basis van die data publicaties uitgebracht. 
Een belangrijke publicatiereeks is de zogenaamde ’country forecasts’. De studies uit 
de reeks worden opgesteld per land, per regio of voor de gehele wereld (‘global out
look’). Deze publicaties bevatten ook een rangorde voor vestigingsklimaat (‘business 
environment ranking’) voor een zestigtal landen. 
De Economist Intelligence Unit beoordeelt het ondernemingsklimaat aan de hand 
van criteria die ondernemingen in ogenschouw nemen bij hun strategiebepaling en 
investeringsbeslissingen. De Economist Intelligence Unit kijkt naar 70 vestigings
plaatsfactoren verdeeld over 10 categorieën en doet op basis hiervan een voorspel
ling over het vestigingsklimaat voor de komende vijf jaar (meest recentelijk de 
periode 2005–2009). De focus ligt op groei, economisch beleid en de politieke situa
tie. Bijna de helft van de door de Economist Intelligence Unit gebruikte indicatoren 
is kwantitatief van aard. Het betreft dan de bekende variabelen zoals BBP per capita, 
overheidsschuld en exportgroei. De overige indicatoren zijn kwalitatief en geven 
bijvoorbeeld een inschatting van de kwaliteit van de beroepsbevolking en de 
bescherming van intellectueel eigendom. Er wordt gebruikgemaakt van eigen in
zichten en die van een netwerk van experts om deze kwalitatieve scores te bepalen. 
Kwalitatieve indicatoren worden met name gebruikt ter bepaling van de politieke 
situatie, het overheidsbeleid ten aanzien van ondernemingen en buitenlandse 
investeringen, kapitaalmarkt en arbeidsmarkt. 

Partiële benchmarkstudies 

European Innovation Scoreboard 
De ‘European Innovation Scoreboard’ – onderdeel van de ‘EU Trend Chart’ van de Euro
pese Commissie – wordt sinds 2000 (bijna) jaarlijks gepubliceerd. De benchmark is 
geïnitieerd bij de start van de zogeheten ‘Lissabon agenda’ en is erop gericht de 
prestaties van de lidstaten op het gebied van innovatie met elkaar te vergelijken en te 
evalueren. De ‘European Innovation Scoreboard’ geeft de innovatieprestaties weer 
van de 25 lidstaten van de EU, alsmede Bulgarije, Roemenië, Turkije, IJsland, Noor
wegen, Zwitserland, de Verenigde Staten en Japan. Het Nederlandse onderzoeks
instituut MERIT is hoofduitvoerder van de benchmark. 
In de ‘European Innovation Scoreboard’ worden 26 indicatoren onderscheiden die zijn 
verdeeld over vijf thema’s, te weten: ‘innovation drivers’, kenniscreatie, innovatie en 
ondernemerschap, toepassing (onder andere aandeel werkgelegenheid in specifie
ke sectoren, aandeel export in hightech producten, omzet uit producten nieuw voor 
de markt/nieuw voor het bedrijf) en intellectueel eigendom. 8) De benchmark 
baseert zich grotendeels op gegevens van Eurostat, waar onder de resultaten van de 
‘Community Innovation Survey’ (CIS). 9) Sinds 2005 wordt ook een onderscheid 
gemaakt naar inputindicatoren en outputindicatoren. Hierdoor kunnen landen ook 
vergeleken worden op hun zogenaamde ‘input performance’ en ‘output performance’ 
en daarmee op de efficiëntie waarmee ‘investeringen’ in innovatie worden getrans-
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formeerd in economische prestaties. De ‘European Innovation Scoreboard’ is weinig 
expliciet over het achterliggende conceptuele model, maar refereert duidelijk aan 
het zogenaamde ‘Dynamische Innovatie Systeem’ (DIS). 
De landen worden geordend op basis van een ‘Summary Innovation Index’. De ‘Euro
pean Innovation Scoreboard’ kijkt ook naar de ontwikkeling van de index over de 
afgelopen jaren. Op die manier deelt de Europese Commissie de landen in in vier 
groepen: ‘leading countries’ (hoge indexwaarde, hoge groei), ‘average performers’ 
(hoge indexwaarde, lage groei), ‘catching up’ (lage indexwaarde, maar hoge groei) en 
‘losing ground’ (lage indexwaarde, lage groei). 10) Het model dat ten grondslag ligt 
aan de ‘European Innovation Scoreboard’ en de wijze waarop indicatoren worden 
omgerekend naar de ‘Summary Innovation Index’ zijn beide transparant en betrekke
lijk eenvoudig. Juist daaraan ontleent deze benchmark zijn kracht. 

Global Entrepreneurship Monitor 
De ‘Global Entrepreneurship Monitor’ is een jaarlijkse ondernemerschapsmonitor uit
gevoerd in circa 30 landen (niet elk land doet elk jaar mee). Het onderzoek wordt uit
gevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen in deelnemende landen 
onder leiding van het Babson College en de London Business School. De monitor 
maakt deel uit van een breder onderzoeksprogramma naar het belang van onder
nemerschap voor economische groei. De monitor wordt sinds 1999 gepubliceerd. 
Vanaf 2001 is Nederland opgenomen. Vanuit Nederland participeert het EIM in het 
consortium. 
Ondernemerschap wordt gezien als dé drijvende kracht achter economische groei. 
De focus van de monitor is daarbij zowel gericht op (de groei van) nieuw opgerichte 
ondernemingen als ondernemerschap binnen bestaande bedrijven. De ‘Global Entre
preneurship Monitor’ concentreert zich op de volgende vier vragen: 1) Hoeveel ver
schillen landen met betrekking tot ondernemerschap? 2) Wat zijn de nationale 
gevolgen van verschillen in ondernemerschap? 3) Wat kunnen overheden doen om 
de mate van ondernemerschap te stimuleren? 4) Hoe kan ondernemerschap wor
den gemeten? Per land verschijnt een rapportage. 11) De benchmark maakt beperkt 
gebruik van informatie afkomstig van internationale organisaties zoals de 
WorldBank, IMF en ILO. De belangrijkste bron van informatie is een uitgebreide 
enquête onder het volwassen deel van de beroepsbevolking. Daarnaast wordt 
gebruikgemaakt van nationale experts op het gebied van ondernemerschap. 
De meeste informatie wordt niet vertaald in één index zoals dat bij de benchmarks 
van het World Economic Forum en het International Institute for Management 
Development het geval is. Wel hanteert men in de ‘Global Entrepreneurship Monitor’ 
twee transparante en gemakkelijk te doorgronden indices die zich beperken tot 
ondernemerschap: de ‘Total (early-stage) Entrepreneurial Activity’ (TEA) index en de 
‘Firm Entrepreneurial Activity’ (FEA) index. TEA meet het aantal individuen dat 
werkt aan de oprichting van een bedrijf of dat een nieuwe onderneming leidt als 
percentage van de totale bevolking tussen 18 en 65 jaar oud. FEA meet het aantal 
jonge ondernemingen en ‘entrepreneurial’ bedrijven als percentage van het totaal 
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aantal bedrijven en de werkgelegenheid bij deze groep als percentage van de totale 
werkgelegenheid. 

Enterprise Policy Scoreboard 
Deze publicatie – gestart bij de lancering van de Lissabon agenda – verschaft inzicht 
in de ontwikkeling van randvoorwaarden die van belang zijn voor het onder
nemingsklimaat in alle 25 EU-landen, Bulgarije, Roemenië, de Verenigde Staten en 
Japan. De monitor beslaat negen deelterreinen, te weten: toegang tot kapitaal, regel
geving en administratieve lasten, belasting, marktwerking, ondernemerschap, 
menselijk kapitaal, innovatie en kennisdiffusie, ICT en eco-efficiency. Deze monitor 
wordt sinds 2000 jaarlijks gepubliceerd en is complementair aan de eerder bespro
ken ‘European Innovation Scoreboard’. 
De benchmark gaat kort in op de belangrijkste determinanten van welvaart in 
algemene zin (‘decomposing prosperity’) alsmede op de micro-economische omge
ving waarin ondernemingen moeten functioneren. Het conceptueel model is niet 
uitgewerkt en ook niet direct koppelbaar aan de geselecteerde negen thema’s. Deze 
monitor is in de eerste plaats een pragmatisch instrument voor beleidsontwikkeling 
en beleidsevaluatie en niet primair gericht op het verschaffen van inzicht in dyna
miek van ondernemingen en concurrentiekracht. 
De ‘Enterprise Policy Scoreboard’ maakt geen gebruik van thematische indices of een 
overkoepelende index. Landen worden per indicator gerangschikt. Per indicator 
wordt meestal de score voor meer dan één jaar weergegeven. De 32 gepresenteerde 
indicatoren zijn afkomstig van Eurostat of de Europese Commissie en incidenteel de 
OESO. Voor enkele thema’s zijn indicatoren ontleend aan andere bronnen zoals 
studies van consultants en de World Bank. De zogeheten ‘Enterprise Scoreboard’ 
brengt de indicatoren in verband met gekwantificeerde nationale beleidsdoel
stellingen van in totaal 21 Europese landen op het gebied van ondernemerschap en 
ondernemingsklimaat. 12) Deze gekwantificeerde (beleids-) doelstellingen worden 
door de landen zelf gerapporteerd aan de Europese Commissie en ongefilterd weer
gegeven. 

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard/Outlook 
Deze benchmark betreft een tweejaarlijkse statistische publicatie. In de tussen
liggende jaren wordt een iets minder uitgebreide vergelijkbare publicatie uitge
bracht te weten de ‘OECD Science, Technology and Industry Outlook’. Beide publicaties 
zijn gebaseerd op het statistisch bronmateriaal zoals dat door OESO bij elkaar wordt 
gebracht en internationaal vergelijkbaar wordt gemaakt. 
De OESO draagt traditioneel een groot aantal indicatoren aan voor verschillende be
leidsterreinen. Beide OESO-publicaties en onderliggende OESO-databases zijn op 
deelterreinen als kenniseconomie, wetenschap en technologie, ICT en globalisering 
onmisbaar en fungeren als databron voor een groot aantal van de in deze bijlage 
beschreven benchmarkstudies. De indicatoren worden ook veelvuldig gebruikt in 
zowel academisch onderzoek alsmede in onderbouwing van overheidsbeleid. 13) 
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De OESO gebruikt haar goed gedefinieerde indicatoren en gegevens niet primair 
om landen te rangschikken of indexen samen te stellen, maar draagt een groot aantal 
internationaal vergelijkbare indicatoren en achtergrondinformatie aan. Het gaat 

De belangrijkste kenmerken van de partiële benchmarks / monitors 

European Innovation Global Enterprise Policy OECD-STI 
Scoreboard Enterpreneurship Scoreboard Scoreboard/Outlook 

Monitor 

1. Samensteller	 Europese Commissie 

2. Focus/doelstelling	 vergelijken en evalu
eren van prestaties 
op het gebied van 
innovatie; inzicht 
in innovatievermogen 

3. Doelgroep	 primair beleidsmakers 

4. Conceptueel	 geen 
raamwerk 

5. Startjaar/frequentie	 2000 

6. Aantal landen	 32 

7. Aantal indicatoren	 26 (2005) 

8. Databronnen	 overwegend 
Eurostat 

9. Gebruik rangordes	 één samengestelde 
en weging	 indicator (Summary 

Innovation Index, SII) 
en geen weging 

Consortium onder
zoeksinstellingen 

inzicht in de relatie 
ondernemerschap en 
economische groei 

onderzoekers en 
overheden 

nieuw en bestaand 
ondernemerschap 
staan centraal en 
daarnaast generieke 
en meer specifieke 
(op ondernemerschap 
gerichte) randvoor
waarden 

1999 (NL 2001) 

31 

beperkt aantal ‘zachte’ 
kernindicatoren uit 
surveys gecombineerd 
met externe ‘harde’ 
data; voorts veel 
kwalitatieve indicatoren 

enquête onder 
bevolking (NL > 3 500 
respondenten), inter
views experts en door 
hen ingevulde vragen
lijst (in NL 17 experts) 
aangevuld met ‘harde’ 
data uit internationale 
bronnen 

rangordening op basis 
van TEA en FEA; geen 
weging ten behoeve 
van rangordening 

Europese Commissie 

verbeteren inzicht in/ 
benchmarking factoren 
ondernemingsklimaat 

primair beleidsmakers 

bescheiden; micro
economische condities 
worden gerelateerd aan 
macro-economische en 
structurele condities 

2000 

31 

32 

Eurostat, Europese 
Commissie en 
aanvullend grote 
adviesbureaus, 
WorldBank, OESO 

tot 2003 gebruik 
rangordening op basis 
van scores per 
indicator/ beleids
terrein; in 2004 geen 
rangordening 

OESO 

verklaring economische 
groei; en aspecten van 
kenniseconomie/inno
vatievermogen en 
(indirect concurrentie
kracht) 

beleidsmakers en 
onderzoekers 

geen; wel ingebed in 
actuele wetenschappe
lijke literatuur 

1993 

30 

Circa 240 

gebruik eigen databases 
en beperkt indicatoren 
van (inter)nationale 
statistische bureaus/ 
organisaties 

geen 
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veelal om indicatoren die direct van belang zijn voor de meting van de ontwikkeling 
van de kenniseconomie, concurrentiekracht en innovatievermogen. Hierbij moet 
gedacht worden aan indicatoren over R&D en innovatie, menselijk kapitaal in 
wetenschap en technologie, patenten, ICT, kennisstromen in relatie tot het opereren 
van (grote) internationale ondernemingen en de invloed van kennis op economi
sche structuren en economische prestaties. 

De hier besproken OESO-publicaties kennen geen specifiek conceptueel raamwerk. 
Beide putten uit een tiental (goed gedocumenteerde) OESO-databases waaraan 
onder andere – maar niet uitsluitend – nationale en internationale statistische 
bureaus brongegevens leveren. Belangrijke meerwaarde is dat de OESO onder 
andere via samenstelling van verschillende handboeken de standaard zet voor veel 
indicatoren en nationale indicatoren internationaal vergelijkbaar maakt. Vooral 
voor indicatoren op het gebied van wetenschap en technologie en in mindere mate 
globalisering en ICT levert zij de ‘gouden standaarden’. 

Drie nationale initiatieven voor beleidsgerichte benchmarks 

Ierland: Annual Competitiveness Report 
In Ierland brengen Forfás, het adviesorgaan over beleid op de terreinen van onder
nemen, handel, wetenschap, technologie en innovatie onder gezag van het Ministe
rie van Ondernemen, Handel en Werkgelegenheid en de National Competitive 
Ness Council sinds 1998 jaarlijks het ‘Annual Competitiveness Report’ uit. Deze bench
mark wordt gebruikt om de concurrentiekracht van Ierland te bepalen en te analyse
ren in vergelijking tot haar belangrijkste handelspartners en concurrerende 
economieën. Concurrentiekracht wordt hier gedefinieerd als ‘the ability to achieve 
success in markets leading to better standards of living for all. It stems from a number of 
factors, notably firm level competitiveness and a supportive business environment that 
encourages innovation and investment, which combined lead to strong productivity growth, 
real income gains and sustainable development’. Het is een benchmarkstudie die 
bedoeld is voor gebruik door beleidsmakers. In het conceptuele model worden vijf 
hoofdbeleidsvelden geïdentificeerd die direct van invloed zijn op concurrentie
kracht en productiviteitsgroei, te weten ondernemings- en arbeidsklimaat, econo
mische en technologische infrastructuur, onderwijs en vaardigheden, onder
nemerschap en groei van ondernemingen en ten slotte innovatie en creativiteit. In 
totaal worden hiermee 16 beleidsthema’s afgedekt. Ontwikkeling van productivi
teit, lonen en prijzen en kosten worden gezien als ijkpunten (en secundaire beleids
doelen) op weg naar economische groei, werkgelegenheid, welzijn en 
duurzaamheid. In een parallel aan het ‘Annual Competitiveness Report’ gepubliceerde 
‘Competitiveness Challenge Report’ worden concrete suggesties gedaan hoe de concur
rentiekracht en economische prestaties van in Ierland gevestigde ondernemingen 
kunnen worden verbeterd. 
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Verenigd Koninkrijk: UK productivity and competitiveness indicators 
Het Britse Ministerie van Economische Zaken gebruikt een set van 34 sleutel
indicatoren (het feitelijk totaal aantal indicatoren is ruim zestig) om de concur
rentiepositie van de Britse economie te vergelijken met de andere G7-landen. 
Daarnaast beoogt de monitor nadrukkelijk beleidsontwikkeling te ondersteunen 
door de voortgang van het Verenigd Koninkrijk op weg naar een kennis
economie te monitoren. In een eenvoudig conceptueel raamwerk staan vijf 
determinanten van productiviteit centraal: investeringen, innovatie, vaardig
heden, ondernemerschap en marktwerking. Voor de sleutelindicatoren wordt 
systematisch aangegeven waarom ze belangrijk zijn, hoe het Verenigd Konink
rijk hierop scoort en wat dit impliceert voor de Britse economie en het te voeren 
en gevoerde overheidsbeleid. In de vierde monitor sinds 1999 werd in 2003 
naast een statisch beeld ook voor het eerst aandacht besteed aan de ontwikkeling 
op de onderscheiden determinanten. In 2004 is een consultatie gehouden over de 
aard van gebruikte indicatoren voor deze monitor. Mede op basis hiervan is 
gekozen voor een beperkte kernset van 26 sleutelindicatoren alsmede een 
sectorale verbijzondering op 12 indicatoren. De bijbehorende datasets van zowel 
de uitgebreide als de afgeslankte monitor zijn vrij toegankelijk gemaakt voor 
derden. 

Denemarken: Innovation Monitor. An assessment of Denmark’s innovation capacity 
Op basis van de follow-up studie van de welbekende ‘OECD Growth Study’ 
heeft het Deense Ministerie van Economische Zaken in 2004 een innovatie
monitor laten opstellen door de aan het ministerie gelieerde onderzoeksgroep 
met de naam FORA. Deze innovatiemonitor sluit aan bij de door de OESO onder
scheiden groeideterminanten (‘human resources’, kennisopbouw en kennis
deling, ICT en ondernemerschap) en voegt daar globalisatie als vijfde aan toe. De 
belangrijkste doelstelling van deze innovatiemonitor is de onderliggende 
factoren voor de huidige positie van Denemarken op elk van deze determinanten 
te bepalen en vast te stellen op welke beleidsterreinen verbetering noodzakelijk 
is. Het gaat om de innovatiekracht van Denemarken, maar dit is zo breed 
geïnterpreteerd dat het evenzeer is aan te merken als concurrentiekracht. Voor 
de determinanten zijn systematisch prestatie-indicatoren alsmede indicatoren 
voor de kwaliteit van de randvoorwaarden verzameld voor in totaal 
27 OESO-landen. De randvoorwaarden zijn gekoppeld aan 37 beleidsvelden. In 
totaal zijn 181 indicatoren gebruikt. De gekozen indicatoren voor de rand
voorwaarden zouden circa 90% van de gevonden verschillen in performance 
verklaren. Voor elk van de determinanten zijn rangordes bepaald voor zowel de 
prestaties als de randvoorwaarden. Beleidsterreinen waar concurrerende landen 
beter presteren zijn geïdentificeerd. Hier worden beleidsopties aangedragen. 
Daarnaast zijn twee overall scores bepaald op wederom performance en 
randvoorwaarden. Denemarken scoort hier respectievelijk een 9e en 12e positie; 
Nederland respectievelijk een 11e en 9e positie. 
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Vergelijking uitkomsten van de verschillende benchmarks 

De figuur op de volgende pagina geeft de posities weer van Nederland en de 18 ge
selecteerde referentielanden op enkele van de hiervoor besproken ranglijsten, 
namelijk de ranglijsten of overall indices van het International Institute for Manage
ment Development, het World Economic Forum (zowel de ‘Growth Competitiveness 
Index’ als de ‘Business Competitiveness Index’ uit de uitgave 2004–2005) en de Econo
mist Intelligence Unit. Deze ranglijsten laten zich op inhoudelijke gronden nog het 
beste met elkaar vergelijken. Alle vier de lijsten zijn erop gericht inzicht te verschaf
fen in de relatieve concurrentiepositie van landen. De Economist Intelligence Unit 
wijkt hier enigszins van af, doordat ze inzicht verschaft in de kwaliteit van het 
vestigingsklimaat. Het vestigingsklimaat is echter dermate breed gedefinieerd dat 
het vrijwel alle elementen omvat die ook door het International Institute for 
Management Development en het World Economic Forum worden meegenomen 
ter bepaling van hun ranglijsten. 

In de figuur is rekening gehouden met het wisselend aantal landen dat is opge
nomen in de verschillende ranglijsten. Op basis van de oorspronkelijke ranglijsten 
zijn de 19 landen geordend over de posities 1 tot en met 19. Daardoor wordt in één 
oogopslag duidelijk hoe sterk de posities soms wisselen. Te zien is dat Nederland 
rond de zesde plek scoort, vergelijkbaar met Australië, het Verenigd Koninkrijk en 
Zweden, maar consequent lager dan de top drie bestaande uit de Verenigde Staten, 
Finland en Denemarken. Nederland scoort echter veel beter dan bijvoorbeeld Duits
land en Japan. Opvallend zijn verder de lage scores van de Midden-Europese 
landen en Italië. Volgens deze ranglijsten is Polen nog ver verwijderd van een 
werkelijk concurrerende economie, en is Italië, als vierde economie binnen de Unie, 
een groter zorgenkind dan Duitsland of Frankrijk. 

De laatste figuur uit deze bijlage geeft de ontwikkeling van de positie van Neder
land weer over de afgelopen 5 jaar op de beide ranglijsten van het World Economic 
Forum en die van het International Institute for Management Development. Voor de 
overige ranglijsten is geen lange reeks beschikbaar (’European Innovation 
Scoreboard’), bestaat de reeks uit twee metingen (‘Country forecasts’, 2000–2004 en 
2005–2009) of varieert het aantal landen op de ranglijst te sterk (‘Global 
Entrepreneurship Monitor’). De ranglijsten van het World Economic Forum en die van 
het International Institute for Management Development laten zien dat Nederland 
in de eerste jaren van deze eeuw vrij snel daalde op de ranglijst, waarna de positie 
sinds 2003 enigszins gestabiliseerd lijkt te zijn. 
De verschillende benchmarkstudies laten zich ook in meer kwalitatieve zin uit over 
sterke en zwakke punten van de diverse landen. Ter afsluiting van deze bijlage 
wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste zwakke punten van de Neder
landse economie zoals die naar voren komen in de zeven hierboven besproken 
brede en meer partiële benchmarkstudies. 
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Positie op de vier brede ranglijsten 
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Positie van Nederland op drie brede indices 
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In brede en partiële benchmarkstudies gesignaleerde zwakke kanten van Nederland 

Global Competitiveness 
Report 

Onder andere: score op subindex technologie, tekort aan technisch-wetenschappelijk 
afgestudeerden, beperkende regelgeving ten aanzien van de factor arbeid. 

World Competitiveness 
Yearbook 

Verslechtering scores over een breed front van efficiency overheid (relatieve verslechtering 
fiscaal regime, institutioneel raamwerk), efficiency bedrijfsleven (achterblijvende 
productiviteitsgroei en regulering arbeidsmarkt) en (wetenschappelijke) infrastructuur. 

Country Forecast Problemen voorzien rond Nederlands overheidstekort en strenge begrotingsbeleid. 
Verwachte lagere economische groei en verslechtering openbare financiën. 

Global Enterpreneurship 
Monitor 

Administratieve barrières, risicomijdende cultuur (in combinatie met hoge ‘opportunity 
costs’ ondernemen), weinig aandacht voor ondernemerschap in onderwijs, geringe 
kennisoverdracht kennisinstellingen naar startende en kleine bedrijven. 

European Innovation 
Scoreboard 

Onder andere aandeel bèta afgestudeerden, aandeel werkgelegenheid in en toegevoegde 
waarde hightech industrie, R&D-uitgaven bedrijven, innovatieuitgaven, MKB met niet
technologische innovatie en omzet met nieuwe producten. 

Enterprise Policy Scoreboard Onder andere overheidsdiensten die volledige online beschikbaar zijn, netto-groei aantal 
ondernemingen, aandeel bèta-afgestudeerden, R&D-uitgaven bedrijven en scores op enkele 
milieu-indicatoren. 

OECD-STI 
Scoreboard/Outlook 

Groot aantal, onder andere ontwikkeling in R&D-investeringen, R&D-uitgaven bedrijven, 
aantal afgestudeerden in wetenschap en techniek, werkgelegenheid hoger opgeleiden, 
inkomens- en productiviteitsgroei. 
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Noten in de tekst 
1) Antenbrink, P., K. Burger, M. Cornet, M. Rensman en D. Webbink , 2005, Neder

lands onderwijs en onderzoek in internationaal perspectief, CPB Document No. 88, 
p. 61 e.v., CPB, Den Haag. Een vergelijkbare kritische benadering van bench
marking is te vinden in andere CPB-publicaties, bijvoorbeeld: CPB, 2003, De 
pijlers onder de kenniseconomie. Opties voor institutionele vernieuwing, CPB, 
Den Haag. 

2)	 Grupp, H. en M. Mogee, 2004, Indicators for national science and technology 
policy: how robust are composite indicators?, in: Research Policy, Volume 33, 
p. 1 373–1 384. 

3)	 Zie bijvoorbeeld ook Heinemann, F. et al, 2004, The Suitability of Structural 
Indicators for the Assessment of EU Countries’ Economic Performance with a particular 
focus on Economic Reforms – An Evaluation of EU Structural Indicators and options for 
improvement, ZEW, Mannheim. 

4)	 Het World Economic Forum geniet vooral bekendheid als organisator en naam
gever van de jaarlijkse bijeenkomst van politici en zakenmensen in het Zwitserse 
Davos. Het World Economic Forum opereert met een netwerk van partner
organisaties in vrijwel alle landen waarover het rapporteert. In Nederland is dat 
het ‘Erasmus Strategic Renewal Centre’ van de Erasmus Universiteit. 

5)	 Een punt van aandacht is wel het aantal respondenten. Voor Nederland bedroeg 
het aantal respondenten in 2005 ruim 100. Dat is voldoende voor een algemeen 
oordeel, maar dekt bij lange niet de diversiteit die een ontwikkelde economie 
kenmerkt. 

6)	 De 129 ‘harde’ indicatoren wegen voor tweederde mee in het bepalen van de rang
orde. De 112 ‘zachte’ indicatoren worden afgeleid uit de jaarlijkse ‘Executive Opinion 
Survey’. Iedere vraag in deze enquête is gekoppeld aan één ‘zachte’ indicator. 
Geënquêteerd worden managers van internationaal georiënteerde ondernemin
gen (waar onder lokale vestigingen van multinationals) die gevestigd zijn in het 
betreffende land of regio. Het aantal respondenten is afhankelijk van de omvang 
van het BBP en bedraagt gemiddeld 66 respondenten per land of regio. Niet aan
gegeven wordt hoeveel respondenten er precies per land of regio zijn. 

7)	 Dit bleek bijvoorbeeld uit een bijstelling achteraf die het instituut in 2004 door
voerde – een aanpassing van de samenstelling van de index – waardoor Neder
land over de jaren 2000–2003 zakte van de posities 1, 1, 1 en 8 naar respectievelijk 
de posities 4, 6, 4 en 13. Dit toont weer eens aan hoe voorzichtig met rang
ordeningen moet worden omgegaan. 

8)	 De ’European Innovation Scoreboard 2005’ is ingrijpend gewijzigd. Zo zijn 9 indica
toren nieuw toegevoegd en 5 indicatoren afgevallen, zijn indicatoren anders 
gegroepeerd, wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde input/output 
benadering en is de wijze waarop de innovatie-index wordt samengesteld uitge
breid op robuustheid onderzocht. In deze bijlage is uitgegaan van de ’European 
Innovation Scoreboard 2005’. Details zijn te vinden in: European Commission DG 
Enterprise, 2005, Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005, 
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discussion paper from the Innovation/SMEs Programme, Brussel. Deze publica
tie is beschikbaar via internet: 
http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/eis%202005%2 
0methodology%20report.pdf 

9)	 Zeven indicatoren zijn afkomstig van de CIS. De CIS is gebaseerd op een uitge
breide vragenlijst, maar wordt slechts eens in de vier jaar voor alle EU-landen uit
gevoerd. In de toekomst zal de actualiteit verbeteren doordat halverwege deze 
periode een kleine enquête wordt gehouden (‘CIS light’). 

10) De verdeling van landen over de onderscheiden vier groepen en rangordening 
van landen zijn tamelijk stabiel. De summary innovation index voor 2004 is her
berekend op basis van de in 2005 gehanteerde methode en komt in hoge mate 
overeen (R2 = 0,92). 

11)	 Zie voor de meest recente landenstudie voor Nederland: Bosma, N. en S. Wenne
kers, 2004, Entrepreneurial Attitudes Versus Entrepreneurial Activities; Global 
Entrepreneurship Monitor 2003 The Netherlands, EIM, Zoetermeer. Deze publicatie 
is beschikbaar via internet: http://www.eim.net/pdf-ez/a200316.pdf 

12)	 Met elf van de in totaal 120 kwantitatieve doelstellingen kent Nederland relatief 
veel gekwantificeerde beleidsdoelstellingen. Deze zijn vooral gelegen op de 
thema’s ondernemerschap (3), innovatie en kennisdiffusie (5) en daarnaast regel
geving en administratieve lasten (1), toegang tot kapitaal (1) en ICT (1). 

13)	 Naast reguliere publicaties zijn er belangrijke – vaak meerjarige – onderzoeks
projecten als de zogeheten ‘OESO-groeistudie’ en het vervolg hierop (‘Micro 
policies for growth-project’) die zeer bruikbare informatie opleveren. In het laatst
genoemde project wordt onderzocht hoe ICT, innovatie en ondernemerschap 
uitwerken op economische groei en worden de beleidsinspanningen van een 
aantal deelnemende OESO-landen geëvalueerd om zo tot ‘best practices’ in beleid 
te komen. 
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Statistische bijlage
 

Tabel 1.1 
Bevolking 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

mln personen 

Argentinië . 36,8 37,2 37,5 37,9 38,2 
Australië 19,0 19,2 19,4 19,7 19,9 20,1 
België 10,2 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4 
Brazilië 168,0 170,1 172,4 174,5 176,6 178,7 
Bulgarije 8,2 8,1 7,9 7,9 7,8 7,8 
Canada 30,5 30,8 31,1 31,4 31,6 31,9 
Chili 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 
China 1 253,7 1 262,6 1 271,9 1 280,4 1 288,4 1 296,5 
Cyprus 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Denemarken 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 
Duitsland 82,1 82,2 82,3 82,5 82,5 82,6 
Egypte 62,8 64,0 65,2 66,4 67,6 68,7 
Estland 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 
Filippijnen 74,9 76,6 78,3 79,9 81,5 83,0 
Finland 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
Frankrijk 58,6 58,9 59,2 59,5 59,8 60,0 
Griekenland 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 11,1 
Hong Kong, China 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 
Hongarije 10,1 10,0 10,2 10,2 10,1 10,1 
Ierland 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 
IJsland 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
India 999,0 1 015,9 1 032,5 1 048,6 1 064,4 1 079,7 
Indonesië 203,6 206,3 209,0 211,8 214,7 217,6 
Israël 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7 6,8 
Italië 57,6 57,7 57,7 57,7 57,6 57,6 
Japan 126,7 126,9 127,1 127,4 127,6 127,8 
Kroatië 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 
Letland 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 
Litouwen 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 
Luxemburg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 
Maleisië 22,7 23,3 23,8 24,3 24,8 25,2 
Malta 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Mexico 96,6 98,0 99,4 100,8 102,3 103,8 
Nederland 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 
Nieuw-Zeeland 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 
Noorwegen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 
Oekraïne 49,9 49,5 49,1 48,7 48,4 48,0 
Oostenrijk 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 
Pakistan 134,8 138,1 141,5 144,9 148,4 152,1 
Peru 25,6 25,9 26,3 26,7 27,1 27,5 
Polen 38,7 38,6 38,3 38,2 38,2 38,2 
Portugal 10,2 10,2 10,3 10,4 10,4 10,4 
Roemenië 22,5 22,4 22,1 21,8 21,7 21,9 
Rusland 146,3 145,6 144,8 144,1 143,4 142,8 
Singapore 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 
Slovenië 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Slowakije 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
Spanje 40,2 40,5 40,7 40,9 41,1 41,3 
Sri Lanka 18,2 18,5 18,7 19,0 19,2 19,4 
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Tabel 1.1 
Bevolking (slot) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

mln personen 

Thailand 60,2 60,7 61,2 61,6 62,0 62,4 
Tsjechië 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 
Turkije 66,3 67,4 68,5 69,6 70,7 71,7 
Venezuela 23,9 24,3 24,8 25,2 25,7 26,1 
Verenigd Koninkrijk 58,7 58,9 59,1 59,2 59,3 59,4 
Verenigde Staten 279,0 282,2 285,3 288,4 290,8 293,5 
Vietnam 77,5 78,5 79,5 80,4 81,3 82,2 
Zuid-Afrika 42,9 44,0 44,8 45,3 45,8 45,6 
Zuid-Korea 46,6 47,0 47,3 47,6 47,9 48,1 
Zweden 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 
Zwitserland 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 7,4 

Bron: World Bank, World Development Indicators. 
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Tabel 1.2 
Bruto Binnenlands Product 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

mln lopende USD 

Argentinië 283 523 284 204 268 697 102 042 129 596 151 501 
Australië 403 895 389 100 369 489 409 241 522 378 631 256 
België 251 133 228 296 227 114 244 693 301 896 349 830 
Brazilië 529 476 601 732 508 433 460 787 505 747 604 855 
Bulgarije 12 955 12 607 13 595 15 568 19 939 24 131 
Canada 651 216 713 796 704 690 724 853 856 523 979 764 
Chili 73 046 75 515 66 450 67 366 72 412 94 105 
China 991 356 1 080 741 1 175 716 1 270 664 1 416 593 1 649 329 
Cyprus . 9 147 9 497 10 467 13 172 15 418 
Denemarken 173 124 158 226 159 263 172 357 211 888 243 043 
Duitsland 2 108 033 1 870 278 1 855 660 1 986 072 2 403 160 2 714 418 
Egypte 89 089 99 428 98 476 89 854 82 427 75 148 
Estland 5 556 5 460 5 969 7 040 9 082 10 808 
Filippijnen 76 157 75 913 72 043 76 732 79 330 86 429 
Finland 127 834 119 905 121 224 131 567 161 876 186 597 
Frankrijk 1 443 748 1 308 401 1 320 433 1 436 873 1 757 613 2 002 582 
Griekenland 120 058 112 095 117 247 133 008 172 203 203 401 
Hong Kong, China 160 636 165 359 162 833 160 017 155 123 163 005 
Hongarije 48 011 46 681 51 834 64 914 82 781 99 712 
Ierland 95 476 94 753 102 679 121 724 153 719 183 560 
IJsland 8 425 8 420 7 632 8 493 10 513 12 380 
India 446 968 457 377 478 524 508 950 600 637 691 876 
Indonesië . 165 021 164 146 200 111 238 525 257 642 
Israël 103 852 115 452 113 607 104 206 110 227 117 548 
Italië 1 180 475 1 074 764 1 090 411 1 186 174 1 468 314 1 672 302 
Japan 4 452 977 4 746 068 4 162 363 3 972 485 4 300 858 4 623 398 
Kroatië 19 906 18 427 19 863 22 812 28 810 34 200 
Letland 7 221 7 732 8 230 9 209 11 073 13 629 
Litouwen 10 840 11 381 12 095 14 059 18 360 22 263 
Luxemburg 19 964 19 603 19 661 21 180 26 496 31 143 
Maleisië 79 148 90 320 88 001 95 164 103 737 117 776 
Malta . 3 807 3 765 4 023 4 769 5 389 
Mexico 481 094 581 428 622 082 649 078 639 075 676 497 
Nederland 398 540 370 639 384 006 418 454 511 502 577 260 
Nieuw-Zeeland 57 457 52 175 52 016 59 929 79 609 99 687 
Noorwegen 158 098 166 906 169 738 190 658 220 854 250 168 
Oekraïne 31 581 31 262 38 009 42 393 50 133 65 149 
Oostenrijk 209 955 190 410 190 166 205 470 253 126 290 110 
Pakistan 62 974 73 321 71 496 71 485 82 350 96 115 
Peru 51 597 53 086 53 679 56 490 60 577 68 395 
Polen 164 466 166 549 185 788 191 473 209 551 241 833 
Portugal 115 097 106 457 109 889 121 924 147 899 168 281 
Roemenië 35 592 37 053 40 166 45 749 56 951 73 167 
Rusland 195 906 259 709 306 603 345 056 430 115 582 395 
Singapore 81 381 91 476 84 871 88 275 92 369 106 818 
Slovenië 21 317 19 067 19 616 22 121 27 749 32 182 
Slowakije 20 381 20 218 20 887 24 237 32 693 41 092 
Spanje 602 407 561 760 584 599 655 193 838 652 991 442 
Sri Lanka 15 657 16 332 15 746 16 536 18 246 20 055 
Thailand 244 676 122 725 115 536 126 770 142 953 163 492 
Tsjechië 58 998 55 708 60 871 73 756 90 423 107 047 
Turkije 183 823 199 267 145 244 183 888 240 376 301 950 
Venezuela . 117 148 122 910 92 889 83 436 109 322 
Verenigd Koninkrijk 1 462 328 1 439 348 1 430 887 1 563 708 1 794 878 2 140 898 
Verenigde Staten 9 216 200 9 764 800 10 049 000 10 429 000 10 948 550 11 667 510 
Vietnam 28 684 31 173 32 685 35 058 39 164 45 210 
Zuid-Afrika . 132 878 118 479 110 518 165 434 212 777 
Zuid-Korea 445 168 511 928 481 969 546 713 608 124 679 674 
Zweden 251 322 239 568 219 418 241 078 301 606 346 404 
Zwitserland 264 874 246 240 250 540 274 469 320 118 359 465 

Bron: World Bank, World Development Indicators. 
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Tabel 1.3 
Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

lopende USD 

Argentinië . 7 726 7 232 2 720 3 422 3 963 
Australië 21 295 20 285 19 032 20 813 26 275 31 375 
België 24 558 22 268 22 078 23 681 29 096 33 621 
Brazilië 3 151 3 538 2 949 2 641 2 864 3 384 
Bulgarije 1 578 1 564 1 719 1 978 2 549 3 102 
Canada 21 352 23 198 22 672 23 112 27 079 30 711 
Chili 4 864 4 964 4 314 4 321 4 591 5 898 
China 791 856 924 992 1 099 1 272 
Cyprus . 12 083 12 485 13 683 17 107 19 879 
Denemarken 32 548 29 630 29 719 32 071 39 332 45 031 
Duitsland 25 680 22 750 22 538 24 071 29 115 32 850 
Egypte 1 419 1 554 1 511 1 354 1 220 1 093 
Estland 4 038 3 987 4 376 5 184 6 713 8 036 
Filippijnen 1 017 991 920 960 973 1 041 
Finland 24 750 23 184 23 366 25 306 31 058 35 781 
Frankrijk 24 629 22 217 22 308 24 155 29 410 33 382 
Griekenland 11 032 10 268 10 694 12 086 15 608 18 366 
Hong Kong, China 24 313 24 810 24 213 23 577 22 759 23 814 
Hongarije 4 769 4 657 5 088 6 390 8 173 9 900 
Ierland 25 376 24 848 26 568 30 973 38 487 45 673 
IJsland 30 362 29 963 26 780 29 489 36 377 42 691 
India 447 450 463 485 564 641 
Indonesië . 800 785 945 1 111 1 184 
Israël 16 955 18 358 17 644 15 871 16 481 17 292 
Italië 20 478 18 630 18 896 20 561 25 471 29 047 
Japan 35 160 37 409 32 738 31 181 33 713 36 187 
Kroatië 4 375 4 207 4 474 5 138 6 482 7 587 
Letland 3 021 3 260 3 489 3 939 4 771 5 918 
Litouwen 3 070 3 247 3 473 4 053 5 316 6 474 
Luxemburg 46 213 44 757 44 735 47 757 59 143 69 207 
Maleisië 3 485 3 881 3 697 3 915 4 187 4 672 
Malta . 9 761 9 530 10 134 11 951 13 439 
Mexico 4 981 5 935 6 260 6 438 6 248 6 518 
Nederland 25 216 23 283 23 942 25 920 31 532 35 524 
Nieuw-Zeeland 14 982 13 524 13 404 15 214 19 857 24 547 
Noorwegen 35 448 37 165 37 611 42 014 48 412 54 598 
Oekraïne 633 632 774 870 1 037 1 357 
Oostenrijk 26 271 23 766 23 676 25 474 31 289 35 750 
Pakistan 467 531 505 493 555 632 
Peru 2 018 2 047 2 037 2 112 2 231 2 483 
Polen 4 254 4 309 4 857 5 008 5 486 6 337 
Portugal 11 313 10 405 10 673 11 760 14 161 16 125 
Roemenië 1 585 1 651 1 815 2 098 2 619 3 347 
Rusland 1 339 1 784 2 118 2 395 2 999 4 078 
Singapore 20 592 22 767 20 545 21 200 21 734 24 641 
Slovenië 10 736 9 586 9 848 11 094 13 909 16 131 
Slowakije 3 778 3 750 3 883 4 506 6 065 7 623 
Spanje 14 984 13 871 14 352 16 013 20 404 24 014 
Sri Lanka 860 884 841 870 949 1 031 
Thailand 4 064 2 021 1 888 2 058 2 305 2 621 
Tsjechië 5 737 5 423 5 954 7 230 8 863 10 512 
Turkije 2 773 2 956 2 119 2 641 3 399 4 210 
Venezuela . 4 819 4 963 3 683 3 250 4 184 
Verenigd Koninkrijk 24 898 24 445 24 232 26 401 30 253 36 039 
Verenigde Staten 33 028 34 599 35 220 36 165 37 648 39 752 
Vietnam 370 397 411 436 482 550 
Zuid-Afrika . 3 020 2 644 2 437 3 610 4 668 
Zuid-Korea 9 549 10 890 10 180 11 476 12 693 14 118 
Zweden 28 374 27 012 24 670 27 015 33 676 38 554 
Zwitserland 37 097 34 295 34 648 37 650 43 553 48 695 

Bron: World Bank, World Development Indicators. 
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Tabel 1.4 
Toegevoegde waarde in de dienstensector 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

% van BBP 

Argentinië 67 67 68 57 54 59 
Australië 71 71 70 71 . . 
België 71 70 71 72 72 . 
Brazilië 65 65 72 74 75 78 
Bulgarije 55 56 56 58 58 63 
Canada 66 64 . . . . 
Chili 57 57 57 57 57 57 
China 33 33 34 34 33 35 
Cyprus . . . . . . 
Denemarken 71 70 71 71 71 . 
Duitsland 68 68 68 69 69 . 
Egypte 52 50 50 50 50 52 
Estland 68 67 68 67 67 66 
Filippijnen 52 52 53 53 53 54 
Finland 63 62 63 65 66 . 
Frankrijk 71 72 72 72 73 . 
Griekenland 70 70 69 70 69 . 
Hong Kong, China 85 86 87 88 . . 
Hongarije 63 63 65 65 . . 
Ierland 54 54 55 55 . . 
IJsland 64 64 63 . . . 
India 48 49 49 51 51 52 
Indonesië 37 37 37 39 40 38 
Israël . . . . . . 
Italië 68 68 68 69 70 . 
Japan 66 66 68 68 . . 
Kroatië 59 61 60 61 62 63 
Letland 69 70 70 71 71 71 
Litouwen 60 61 61 62 59 60 
Luxemburg 78 80 79 79 79 . 
Maleisië 43 40 44 43 42 42 
Malta . . . . . . 
Mexico 67 68 69 70 70 71 
Nederland 71 70 71 72 . . 
Nieuw-Zeeland 67 66 . . . . 
Noorwegen 62 55 57 60 61 . 
Oekraïne 47 47 49 47 46 46 
Oostenrijk 65 65 65 66 66 . 
Pakistan 49 50 52 53 53 54 
Peru 59 61 61 61 60 60 
Polen 60 63 65 66 66 66 
Portugal 66 66 67 68 . . 
Roemenië 51 51 48 49 52 47 
Rusland 55 56 58 61 61 . 
Singapore 64 63 66 65 65 . 
Slovenië 58 59 60 61 . . 
Slowakije 65 66 66 67 67 68 
Spanje 66 66 67 67 67 . 
Sri Lanka 52 53 53 53 55 58 
Thailand 99 49 49 48 46 . 
Tsjechië 55 55 55 57 57 . 
Turkije 59 59 61 63 65 61 
Venezuela 59 55 60 56 54 . 
Verenigd Koninkrijk 70 70 72 72 72 . 
Verenigde Staten 74 74 75 . . . 
Vietnam 40 39 39 38 38 . 
Zuid-Afrika 66 66 65 64 65 65 
Zuid-Korea 59 59 61 63 62 . 
Zweden 68 69 70 70 70 . 
Zwitserland . . . . . . 

Bron: World Bank, World Development Indicators. 
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Tabel 1.5 
Export van goederen en diensten 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

% van BBP 

Argentinië 10 11 12 28 25 24 
Australië 20 23 21 20 . . 
België 76 86 86 84 82 . 
Brazilië 10 11 13 15 17 23 
Bulgarije 45 56 56 53 53 58 
Canada 44 46 44 42 . . 
Chili 27 30 35 33 36 38 
China 22 26 25 29 34 40 
Cyprus 45 . . . . . 
Denemarken 38 44 45 44 43 . 
Duitsland 30 34 35 36 36 . 
Egypte 15 16 17 16 22 25 
Estland 72 88 84 74 75 76 
Filippijnen 51 55 49 49 48 52 
Finland 38 43 40 39 37 . 
Frankrijk 26 29 28 27 26 . 
Griekenland 22 26 24 21 20 . 
Hong Kong, China 130 146 141 151 170 . 
Hongarije 65 75 74 65 . . 
Ierland 88 97 98 94 . . 
IJsland 35 35 41 40 35 . 
India 12 14 13 15 14 15 
Indonesië 36 43 42 36 31 31 
Israël 36 40 35 37 37 . 
Italië 26 28 28 27 25 . 
Japan 10 11 10 11 12 . 
Kroatië 41 47 48 45 47 47 
Letland 44 46 44 45 47 46 
Litouwen 39 45 50 53 54 55 
Luxemburg 136 152 153 146 140 . 
Maleisië 121 124 116 115 114 121 
Malta 91 103 87 88 . . 
Mexico 31 31 27 27 28 30 
Nederland 60 67 65 63 . . 
Nieuw-Zeeland 31 36 35 32 . . 
Noorwegen 39 47 46 41 41 . 
Oekraïne 54 62 55 55 53 53 
Oostenrijk 45 50 53 53 52 . 
Pakistan 15 16 18 19 20 19 
Peru 15 16 16 17 18 20 
Polen 25 28 28 28 21 23 
Portugal 30 32 31 30 . . 
Roemenië 28 33 33 35 33 36 
Rusland 43 44 37 35 32 26 
Singapore . . . . . . 
Slovenië 52 57 58 58 60 . 
Slowakije 61 71 73 72 78 84 
Spanje 28 30 30 28 28 . 
Sri Lanka 36 39 37 36 36 35 
Thailand 58 67 66 65 66 . 
Tsjechië 56 64 66 62 63 . 
Turkije 23 24 34 29 28 27 
Venezuela 22 28 22 29 31 36 
Verenigd Koninkrijk 26 28 27 26 25 . 
Verenigde Staten 11 11 10 10 . . 
Vietnam 50 55 55 55 60 . 
Zuid-Afrika 26 29 31 34 28 28 
Zuid-Korea 39 41 38 35 38 . 
Zweden 43 46 46 44 44 . 
Zwitserland 42 46 45 44 . . 

Bron: World Bank, World Development Indicators. 

Centraal Bureau voor de Statistiek 246 



Tabel 1.6 
Export van high-tech goederen 

1999 2000 2001 2002 2003 

% van geëxporteerde goederen 

Argentinië 8 9 9 7 9 
Australië 11 15 15 16 14 
België 9 10 11 8 8 
Brazilië 13 19 19 17 12 
Bulgarije 3 3 3 4 4 
Canada 15 19 17 14 14 
Chili 3 3 3 4 3 
China 17 19 21 23 27 
Cyprus 4 3 3 3 5 
Denemarken 19 21 20 22 20 
Duitsland 16 18 18 17 16 
Egypte 0 0 1 1 1 
Estland 13 30 19 12 13 
Filippijnen 75 73 72 74 74 
Finland 24 27 24 24 24 
Frankrijk 23 24 23 21 19 
Griekenland 10 13 10 12 12 
Hong Kong, China 21 23 20 17 13 
Hongarije 23 26 24 25 26 
Ierland 47 48 47 41 34 
IJsland 17 12 3 6 6 
India 4 5 5 5 5 
Indonesië 10 16 14 16 14 
Israël 19 25 25 20 18 
Italië 8 9 9 9 8 
Japan 26 28 26 24 24 
Kroatië 8 8 10 12 12 
Letland 4 4 4 4 4 
Litouwen 3 4 5 4 5 
Luxemburg 15 17 19 15 12 
Maleisië 59 60 58 58 58 
Malta 62 72 62 . . 
Mexico 21 22 22 21 21 
Nederland 33 35 32 28 31 
Nieuw-Zeeland 15 10 10 10 10 
Noorwegen 16 17 19 22 19 
Oekraïne 4 5 5 5 . 
Oostenrijk 13 14 14 15 13 
Pakistan 0 0 0 1 1 
Peru 3 4 3 2 2 
Polen 3 3 3 3 3 
Portugal 5 6 8 7 9 
Roemenië 3 6 6 3 4 
Rusland 15 14 14 13 19 
Singapore 61 63 61 60 59 
Slovenië 4 5 5 5 6 
Slowakije 4 4 4 3 4 
Spanje 8 8 8 7 7 
Sri Lanka 3 . 2 1 . 
Thailand 32 33 31 . 30 
Tsjechië 8 8 10 13 13 
Turkije 4 5 4 2 2 
Venezuela 3 3 3 3 4 
Verenigd Koninkrijk 30 32 33 31 26 
Verenigde Staten 34 34 32 32 31 
Vietnam 1 1 1 2 . 
Zuid-Afrika 8 7 6 5 5 
Zuid-Korea 32 35 30 31 32 
Zweden 21 22 17 18 15 
Zwitserland 19 19 20 21 22 

Bron: World Bank, World Development Indicators. 
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Tabel 1.7
 
Directe buitenlandse investeringen (DBI), netto instroom (betalingsbalans)
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

mln lopende USD 

Argentinië 23 988 10 418 2 166 1 093 1 020 . 
Australië 4 733 13 618 4 621 15 570 7 032 43 145 
België 142 703 214 941 73 635 . . . 
Brazilië 28 576 32 779 22 457 16 590 10 144 . 
Bulgarije 819 1 002 813 905 1 419 . 
Canada 24 789 66 144 27 529 20 940 6 273 6 546 
Chili 8 761 4 860 4 200 1 888 2 982 . 
China 38 753 38 399 44 241 49 308 53 505 . 
Cyprus 813 855 945 1 086 1 025 1 160 
Denemarken 16 848 36 013 9 286 4 431 1 185 . 
Duitsland 55 627 210 086 26 171 50 537 25 568 –38 569 
Egypte 1 065 1 235 510 647 237 . 
Estland 305 387 542 285 891 . 
Filippijnen 1 725 1 345 989 1 792 319 . 
Finland 4 649 9 125 3 739 8 156 3 436 4 662 
Frankrijk 46 625 42 370 50 357 49 542 43 068 24 503 
Griekenland 567 1 083 1 585 53 717 . 
Hong Kong, China 24 578 61 924 23 776 9 682 13 624 34 035 
Hongarije 2 019 1 694 2 595 2 863 2 506 . 
Ierland 18 323 25 501 9 573 29 131 26 599 13 725 
IJsland 65 155 166 96 345 . 
India 2 169 2 496 3 768 3 700 4 269 . 
Indonesië –2 745 –4 550 –3 278 –1 513 –597 . 
Israël 3 112 5 077 3 635 1 770 3 880 1 619 
Italië 6 943 13 176 14 874 14 699 16 538 . 
Japan 12 308 8 227 6 191 9 087 6 238 7 805 
Kroatië 1 467 1 089 1 559 1 124 1 998 . 
Letland 348 410 164 254 300 . 
Litouwen 487 379 446 712 179 . 
Luxemburg . . . 120 374 92 898 57 440 
Maleisië 3 895 3 788 554 3 203 2 473 . 
Malta . 605 248 –416 306 408 
Mexico 13 190 16 598 26 843 14 775 10 783 . 
Nederland 41 148 63 229 51 716 28 534 15 695 . 
Nieuw-Zeeland 1 412 3 370 775 738 2 438 2 368 
Noorwegen 8 056 5 806 2 109 502 2 055 502 
Oekraïne 496 595 792 693 1 424 . 
Oostenrijk 3 008 8 523 5 906 319 7 276 4 916 
Pakistan 532 308 383 823 534 . 
Peru 1 940 810 1 144 2 156 1 377 . 
Polen 7 270 9 341 5 713 4 131 4 123 . 
Portugal 1 235 6 682 6 242 1 713 6 610 825 
Roemenië 1 041 1 037 1 157 1 144 1 844 . 
Rusland 3 309 2 713 2 469 3 461 7 958 . 
Singapore 16 067 17 220 15 003 5 653 11 431 . 
Slovenië 107 136 503 1 686 337 516 
Slowakije 354 1 925 1 584 4 123 571 . 
Spanje 15 541 36 931 27 741 36 727 25 513 9 898 
Sri Lanka 176 173 172 197 229 . 
Thailand 6 103 3 366 3 892 953 1 949 . 
Tsjechië 6 313 4 987 5 641 8 497 2 514 . 
Turkije 783 982 3 266 1 038 1 562 . 
Venezuela 2 890 4 701 3 683 782 2 520 . 
Verenigd Koninkrijk 89 535 122 157 53 842 25 532 20 696 78 437 
Verenigde Staten 289 443 321 274 167 020 72 410 39 889 115 532 
Vietnam 1 412 1 298 1 300 1 400 1 450 . 
Zuid-Afrika 1 503 969 7 270 735 820 . 
Zuid-Korea 9 333 9 283 3 528 2 392 3 222 8 189 
Zweden 59 386 22 125 13 085 11 709 3 268 . 
Zwitserland 12 426 19 778 9 480 6 783 17 547 5 382 

Bron: World Bank, World Development Indicators. 
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Tabel 3.1 
Indicatoren uit hoofdstuk 3 

HRST-kern Geschoolden Vreemde- Bevolking in Volwassenen Arbeidskosten 
op tertiair lingen in de den vreemde die deelnemen per eenheid 
niveau bevolking aan onderwijs product 

en trainingen 
2004 2002 2000–2002 2000–2002 2004 2004 

% van de % van bevol % van bevolking vanaf 15 jaar % van de index 
werkzame king van 25 bevolking (2000=100) 
beroeps tot 65 jaar van 25 tot 
bevolking 65 jaar 

Australië . 30,8 29,2 2,0 . 110,5 
België 23,1 28,1 14,4 4,6 9,5 109,5 
Canada . 42,6 22,4 4,5 . . 
Denemarken 26,7 27,4 7,7 4,0 27,6 109,6 
Duitsland 19,3 23,4 20,2 4,9 7,4 101,0 
Finland 25,2 32,6 2,8 6,2 24,6 107,4 
Frankrijk 18,8 24,0 12,1 2,4 7,8 107,8 
Hongarije 15,2 14,2 3,3 3,7 4,6 135,8 
Ierland 19,0 25,4 . . 7,2 . 
Italië 11,9 10,4 4,1 4,9 6,8 114,8 
Japan . 36,3 1,1 0,5 . 92,6 
Nederland 22,1 24,4 10,7 4,9 17,3 114,8 
Oostenrijk 13,7 14,5 14,3 5,1 12,0 104,2 
Polen 15,1 12,6 4,0 4,1 5,5 102,7 
Spanje 19,2 24,4 5,8 2,4 5,1 116,4 
Tsjechië 11,2 11,9 5,4 2,6 6,3 113,1 
Verenigd Koninkrijk 19,1 26,9 9,4 6,9 29,1 111,0 
Verenigde Staten . 38,1 14,3 0,4 . 103,8 
Zuid-Korea . 26,0 0,4 0,9 . 115,2 
Zweden 24,2 32,6 14,9 3,2 33,3 108,1 
EU-25 17,4 . . . 10,3 . 
EU-15 17,9 . . . 11,1 . 
OESO . . . . . . 

Bron: Eurostat; OESO; CBS. 
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Tabel 4.1 
Indicatoren uit hoofdstuk 4 

R&D-uitgaven Technologisch Technologisch Technologisch 
van bedrijven 1) innovatieve innovatieve innovatieve 

bedrijven bedrijven bedrijven met 
industrie diensten samenwerkings

verbanden 
2003 2000 2000 2000 

% van BBP % van bedrijven % van innovatieve 
bedrijven 

Australië 0,89 . . . 
België 1,34 58,9 42,3 21,4 
Canada 1,03 . . . 
Denemarken 1,83 50,2 34,1 38,7 
Duitsland 1,76 60,5 48,6 18,6 
Finland 2,45 43,9 37,3 51,7 
Frankrijk 1,37 40,6 28,9 30,4 
Hongarije 0,35 26,0 13,0 53,3 
Ierland 0,80 49,1 39,1 23,0 
Italië 0,55 38,3 24,1 9,4 
Japan 2,36 . . . 
Nederland 1,01 51,2 35,7 24,2 
Oostenrijk 1,42 44,3 42,0 20,8 
Polen 0,15 17,1 16,0 32,9 
Spanje 0,57 36,9 23,2 9,9 
Tsjechië 0,77 30,2 26,2 24,5 
Verenigd Koninkrijk 1,24 31,9 26,2 22,4 
Verenigde Staten 1,87 . . . 
Zuid-Korea 2,00 . . . 
Zweden 2,95 40,1 39,7 31,1 
EU-25 1,15 39,1 32,6 20,3 
EU-15 1,23 42,1 35,0 18,8 
OESO 1,53 . . . 

1)	 Voor Oostenrijk 2002 in plaats van 2003. Cijfers voor België, Italië, Nederland, de Verenigde Staten en het OESO-gemiddelde 
zijn voorlopig. De cijfers voor Zweden zijn gebaseerd op onderschatte gegevens. De cijfers voor de Verenigde Staten zijn 
exclusief kapitaaluitgaven. 

Bron: OESO; Eurostat; CBS. 
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Tabel 4.1
 
Indicatoren uit hoofdstuk 4 (slot)
 

Aangevraagde Omzetaandeel Omzetaandeel Percentage bedrijven 
Europese technologisch technologisch dat de laatste drie jaar 
octrooien nieuwe en nieuwe en niet-technologische 

verbeterde verbeterde innovatie heeft 
producten industrie producten diensten doorgevoerd 1) 

2002 2002/2003 2002/2003 2000 

per miljoen personen % van de totale omzet % van bedrijven 
in de beroepsbevolking 

Australië 185 . . . 
België 334 . . 28 
Canada 160 . . . 
Denemarken 408 37,0 29,0 16 
Duitsland 618 . . 40 
Finland 593 34,0 8,0 25 
Frankrijk 327 . . 13 
Hongarije 47 1,6 3,6 14 
Ierland 169 . . . 
Italië 198 17,4 10,5 26 
Japan 366 . . . 
Nederland 469 13,8 2,8 21 
Oostenrijk 385 24,4 13,9 36 
Polen 10 21,3 4,6 2 
Spanje 67 15,3 4,4 25 
Tsjechië 24 6,5 7,9 21 
Verenigd Koninkrijk 251 . . 37 
Verenigde Staten 320 . . . 
Zuid-Korea 172 . . . 
Zweden 566 . . 26 
EU-25 335 . . 27 
EU-15 284 . . 29 
OESO 265 . . . 

1) Gemiddelde over de categoriën ‘Strategie’, ‘Management’, ‘Organisatie’, ‘Marketing’en ‘Esthetisch’. 
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Tabel 5.1
 
Indicatoren uit hoofdstuk 5 1)
 

Kapitaalgoederen- ICT-kapitaal- Investeringsquote Durfkapitaal 
voorraad goederenvoorraad 
2004 2004 2003 2004 

% van BBP % van de totale % van BBP 
kapitaalvoorraad 

Australië . . 15,8 . 
België 202 7,1 12,5 0,080 
Canada . . 10,8 . 
Denemarken 203 6,2 13,4 0,145 
Duitsland 199 5,2 10,7 0,049 
Finland 197 8,1 10,4 0,076 
Frankrijk 211 3,7 11,0 0,103 
Hongarije . . . 0,119 
Ierland 128 4,6 . 0,042 
Italië 183 6,7 11,3 0,042 
Japan . . 14,9 . 
Nederland 210 4,4 10,7 0,089 
Oostenrijk 210 5,3 15,8 0,051 
Polen . . . 0,049 
Spanje 227 3,9 14,7 0,154 
Tsjechië . . . 0,010 
Verenigd Koninkrijk 151 7,7 9,8 0,232 
Verenigde Staten 160 11,0 9,9 0,218 
Zuid-Korea . . 20,1 . 
Zweden 187 7,8 10,7 0,243 
EU-25 . . . . 
EU-15 174 5,5 . 0,108 
OESO . . . . 

1) Gegevens over Directe Buitenlandse Investeringen zijn opgenomen in staat 5.6.1. 

Bron: Groningen Growth & Development Centre; OESO; Eurostat. 
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Tabel 6.1 
Indicatoren uit hoofdstuk 6 

Onder TEA-index Oprichtin- Opheffin- Bedrijfs- Aantal snel Houding ten 
nemers gen van gen van demo groeiende opzichte van 
quote 1) bedrijven 2) bedrijven 2) grafische onder ondernemer

dynamiek 2) nemingen 3) schap 
2003 2004 2003 2003 2003 1999–2002 2004 

% van de index % van het totaal aantal bedrijven % van onder
beroeps vraagden 
bevolking 

Australië 15,9 13,4 . . . . . 
België 11,5 3,5 6,3 6,6 12,9 11,2 34 
Canada 12,2 8,9 . . . . . 
Denemarken 6,5 5,3 10,1 10,1 20,2 12,1 38 
Duitsland 8,8 5,1 10,0 7,1 17,1 10,5 39 
Finland 8,1 4,4 8,4 7,4 15,8 11,4 28 
Frankrijk 8,2 6,0 6,7 4,1 10,7 12,1 42 
Hongarije . 4,3 . . . 11,4 . 
Ierland 11,2 7,7 11,9 7,4 19,3 0,0 58 
Italië 18,3 4,3 7,2 6,0 13,1 31,5 55 
Japan 9,1 1,5 4,1 4,5 8,6 1,5 . 
Nederland 10,8 5,1 8,0 6,6 14,6 7,8 33 
Oostenrijk 8,5 .  .  .  .  2,7  37  
Polen . 8,8 . . . 8,2 . 
Spanje 12,6 5,2 . . . 16,9 56 
Tsjechië .  .  .  .  .  0,0  .  
Verenigd Koninkrijk 11,3 6,3 13,2 12,7 25,9 13,3 41 
Verenigde Staten 10,4 11,3 9,5 8,9 18,4 18,5 61 
Zuid-Korea . . . . . . . 
Zweden 7,9 3,7 . . . 15,0 35 
EU-25 . . . . . . . 
EU-15 11,3 .  .  .  .  .  45  
OESO . . . . . . . 

1) Exclusief landbouwsector.
 
2) Frankrijk, Ierland en de Verenigde Staten: 2002; Denemarken en Japan: 2001.
 
3) Bedrijven met 50 tot 1 000 werknemers.
 

Bron: OESO; EIM; Europese Commissie. 
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Tabel 7.1 
Indicatoren uit hoofdstuk 7 

Mark-up Belemmeringen voor Belemmeringen Werknemers
ondernemerschap voor handel en bescherming 

investeringen 
2005 2003 2003 2003 

ratio score 

Australië 2,2 1,1 0,9 1,48 
België 1,9 1,6 0,3 2,48 
Canada 2,0 0,8 1,1 1,15 
Denemarken 1,9 1,2 0,8 1,86 
Duitsland 1,9 1,6 0,6 2,51 
Finland 2,0 1,1 0,6 2,14 
Frankrijk 1,9 1,6 1,0 2,89 
Hongarije 2,2 1,4 1,4 1,73 
Ierland 2,5 0,9 0,5 . 
Italië 2,4 1,4 1,1 2,44 
Japan 1,9 1,4 0,9 1,79 
Nederland 1,9 1,6 0,7 2,29 
Oostenrijk 2,0 1,6 0,7 2,18 
Polen 2,6 2,3 2,4 2,14 
Spanje 2,0 1,6 0,7 3,06 
Tsjechië 2,3 1,9 0,9 1,93 
Verenigd Koninkrijk 1,8 0,8 0,4 1,11 
Verenigde Staten 1,8 1,2 0,7 0,69 
Zuid-Korea 2,3 1,7 1,3 2,03 
Zweden 1,8 1,1 0,8 2,50 
EU-25 . . . . 
EU-15 . . . . 
OESO . . . . 

Bron: Europese Commissie; OESO. 
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Tabel 8.1 
Indicatoren uit hoofdstuk 8 

Inflatie (HICP) Langetermijn- Saldo overheids- Vennootschaps- Openheid van de 
rente financiën 1) belasting 2) economie 3) 

2005 2004 2004 2005 2005 

% % van BBP % van netto % van BBP 
opbrengsten 

Australië . 5,6 0,8 30,0 39,4 
België 2,5 4,1 0,0 34,0 169,9 
Canada . 4,6 1,1 36,1 71,6 
Denemarken 1,7 4,3 2,3 30,0 84,1 
Duitsland 1,9 4,0 –3,7 38,9 75,7 
Finland 0,8 4,1 2,1 26,0 70,0 
Frankrijk 1,9 4,1 –3,6 35,0 52,6 
Hongarije 3,5 . –5,4 16,0 137,0 
Ierland 2,2 4,1 1,4 . 144,5 
Italië 2,2 4,3 –3,2 33,0 54,5 
Japan . 1,5 –6,5 40,9 25,9 
Nederland 1,5 4,1 –2,1 31,5 129,1 
Oostenrijk 2,1 4,2 –1,0 25,0 100,6 
Polen 2,2 . –3,9 19,0 76,7 
Spanje 3,4 4,1 –0,1 35,0 58,5 
Tsjechië 1,6 4,8 –3,0 26,0 146,2 
Verenigd Koninkrijk 2,1 4,9 –3,1 30,0 55,0 
Verenigde Staten . 4,3 –4,4 39,3 26,5 
Zuid-Korea . 4,5 4,1 27,5 91,4 
Zweden 0,8 4,4 1,6 28,0 86,8 
EU-25 2,2 . –2,6 . 73,3 
EU-15 2,1 . –2,6 . 71,2 
OESO . . –3,7 . . 

1) Cijfers voor Australië, Zuid–Korea en het OESO-gemiddelde: 2003.
 
2) Cijfers voor Japan en Polen: 2004.
 
3) Voorlopige cijfers.
 
Bron: Eurostat; OESO; Europese Commissie.
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Tabel 9.1 
Indicatoren uit hoofdstuk 9 

Staatscontrole Aandeel basale Aantal dagen Regellast voor Effectiviteit van 
overheids nodig voor het het opstarten de overheid 
diensten op opstarten van van een nieuwe 
internet een nieuwe onderneming 

onderneming 
2003 oktober 2004 2004 2004 2004 

eenheid van % aantal dagen score percentiel 
staatscontrole 

Australië 0,6 . 2 5,0 95,2 
België 2,4 35 34 3,7 92,8 
Canada 1,7 . 3 5,1 95,7 
Denemarken 1,3 58 4 4,7 98,6 
Duitsland 2,2 47 45 4,1 88,5 
Finland 2,3 67 14 5,6 97,6 
Frankrijk 2,7 50 8 3,7 90,4 
Hongarije 3,3 15 52 5,0 72,6 
Ierland 2,0 50 . . . 
Italië 3,2 53 13 3,3 70,2 
Japan 1,5 . 31 4,3 86,5 
Nederland 1,9 32 11 4,7 96,6 
Oostenrijk 1,9 72 29 4,3 93,3 
Polen 3,6 10 31 3,3 66,8 
Spanje 2,7 55 108 3,5 88,0 
Tsjechië 2,5 30 40 3,3 71,6 
Verenigd Koninkrijk 1,7 59 18 5,6 94,2 
Verenigde Staten 1,2 . 4 5,6 93,8 
Zuid-Korea 1,7 . 23 4,1 80,3 
Zweden 1,9 74 16 5,4 94,7 
EU-25 . . . . . 
EU-15 . . . . . 
OESO . . . . . 

Bron: OESO; Capgemini; Institute of Management Development; World Economic Forum. 

Centraal Bureau voor de Statistiek 256 



Tabel 10.1 
A. Indicatoren uit hoofdstuk 10 

Efficiëntie Gebruiks- Totale ICT- Aantal Publieke Publieke 
van de kosten van bestedingen breedband uitgaven aan uitgaven aan 
distributie kantoor aansluitingen R&D onderwijs per 
infrastructuur ruimte student 
2003–2005 2004 2004 juni 2005 2002 2002 

schaal 1–10 USD per % van BBP aansluitingen % van BBP % van BBP per 
vierkante meter per 100 capita 
per jaar inwoners 

Australië 7,6 331 . 10,9 0,72 . 
België 8,0 583 6,4 18,2 0,47 28 
Canada 7,8 356 . 19,2 0,65 . 
Denemarken 8,9 416 6,7 21,8 0,68 31 
Duitsland 8,7 517 6,2 10,2 0,80 27 
Finland 8,7 398 7,1 18,7 0,90 26 
Frankrijk 8,2 1 030 6,0 12,8 0,87 27 
Hongarije 6,2 352 7,1 4,6 0,60 27 
Ierland . 805 5,4 4,3 0,31 . 
Italië 4,2 612 5,3 10,0 . 29 
Japan 7,3 1 313 8,0 16,4 0,57 27 
Nederland 7,7 481 7,5 22,5 0,67 24 
Oostenrijk 8,5 397 6,4 12,5 0,71 30 
Polen 4,8 459 7,2 3,3 0,36 26 
Spanje 6,7 535 5,2 9,3 0,40 25 
Tsjechië 7,1 389 7,1 2,8 0,51 21 
Verenigd Koninkrijk 6,3 1 000 7,9 13,5 0,53 23 
Verenigde Staten 8,4 357 7,8 14,5 0,80 31 
Zuid-Korea 5,8 630 . 25,5 0,64 27 
Zweden 8,0 599 8,7 16,5 0,93 30 
EU-25 . . 6,4 . 0,64 . 
EU-15 . . 6,3 . 0,67 . 
OESO . . . 11,8 . . 

Bron: International Institute for Management Development; CB Richard Ellis; Eurostat; OESO. 

Tabel 10.1 
B. Indicatoren uit hoofdstuk 10 (slot) 

Bestemmingen vanuit de grote Europese luchthavens 
2004 

aantal bestemmingen 

Frankfurt Main 261 
Amsterdam Schiphol 219 
Parijs Charles de Gaulle 215 
München Franz Josef Strauss 188 
Londen Heathrow 178 
Madrid Barajas 134 

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat/SEO. 
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Verantwoording 

In deze bijlage worden de verschillende indicatoren beschreven. Het betreft infor
matie over de herkomst van de indicatoren en zaken die van belang zijn voor een 
goede technische interpretatie van de data. Deze informatie is ook toegankelijk via 
de CBS-website (www.cbs.nl/ondernemingsklimaat). Toegang tot de site kan ook 
worden verkregen via de EZ-website (www.ez.nl). 

De volgende gegevens worden per indicator verstrekt: 

Naam 
De naam van de indicator. 

Gebruikt in 
De staten, tabellen en figuren waarin de indicator is terug te vinden. 

Definitie 
Een omschrijving van de indicator. 

Eenheid 
De eenheid waarin de indicator wordt uitgedrukt. 

Beschikbare periode 
De jaartallen waarvoor gegevens beschikbaar zijn op de website. 

Bron 
De publicatie of instantie waaraan de cijfers ontleend zijn. 

Ontbrekende landen 
De landen van de groep referentielanden waarover geen informatie beschikbaar is 
voor de indicator. 

Link naar brongegevens 
Indien de informatie via internet beschikbaar is, wordt de link gegeven. 

Opmerkingen 
Aanvullende informatie die van belang is voor een goed begrip van de indicator 
en/of de scores van individuele landen. 
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Hoofdstuk 2
 

Naam BBP per capita 
Gebruikt in Figuur 2.3.1, staat 2.3.1, staat 2.6.1 
Definitie Bruto Binnenlands Product (BBP) tegen lopende marktprijzen, per capita in koopkracht

equivalenten (‘Purchasing Power Standards’; ‘PPS’) 
Eenheid 1 000 PPS 
Beschikbare periode 1990–2005 
Bron Europese Commissie, AMECO-database 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators_en.htm 
Opmerkingen 

Naam BBP-groei 
Gebruikt in Figuur 2.3.2 
Definitie Decompositie van de groei van het BBP 
Eenheid %-punt 
Beschikbare periode 1995–2004 
Bron	 OECD Economic Outlook no. 78, aangevuld met cijfers over gewerkte uren per werkzame 

persoon uit de Total Economy database van The Conference Board en het Groningen Growth 
and Development Centre (januari 2006); bewerking Ministerie van Economische Zaken. 

Ontbrekende landen	 Alleen gegevens opgenomen voor België, Duitsland, Frankrijk, Japan, Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de EU-15- en OESO-gemiddeldes. 

Link naar brongegevens	 www.oecd.org/eco/Economic_Outlook; http://www.ggdc.net 
Opmerkingen	 Gegevens van de OESO zijn bewerkt en gecombineerd met cijfers over gewerkte uren per 

werkzame persoon van The Conference Board en het Groningen Growth and Development 
Centre. Het OESO-gemiddelde betreft alleen de landen die voor 1994 reeds lid waren van 
de OESO. 

Naam Arbeidsproductiviteit: BBP per gewerkt uur 
Gebruikt in Figuur 2.4.1 
Definitie BBP in PPS per gewerkt uur 
Eenheid Verhoudingsgetal tot het gemiddelde voor de EU-15 (EU-15=100) 
Beschikbare periode 1993–2003 
Bron Eurostat, Structural Indicators 
Ontbrekende landen AU, HU, KR 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int 
Opmerkingen 

Naam Arbeidsproductiviteit: BBP per werkzame persoon 
Gebruikt in Staat 2.3.1 
Definitie BBP in PPS per werkzame persoon 
Eenheid Verhoudingsgetal tot het gemiddelde voor de EU-25 (EU-25=100) 
Beschikbare periode 1991–2004 
Bron Eurostat, Structural Indicators 
Ontbrekende landen AU, KR 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int 
Opmerkingen 
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Naam Arbeidsproductiviteitsgroei 
Gebruikt in Figuur 2.4.2 
Definitie Groei van BBP per gewerkt uur 
Eenheid % per jaar 
Beschikbare periode 1970–2004 
Nieuwe cijfers 
Bron OECD, Economic Outlook no. 78, aangevuld met cijfers over gewerkte uren per werkzame 

persoon uit de Total Economy database van The Conference Board en het Groningen Growth 
and Development Centre (januari 2006); bewerking Ministerie van Economische Zaken. 

Ontbrekende landen	 Alleen gegevens opgenomen voor België, Duitsland, Frankrijk, Japan, Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de EU–15- en OESO-gemiddeldes. 

Link naar brongegevens	 www.oecd.org/eco/Economic_Outlook; http://www.ggdc.net 
Opmerkingen	 Gegevens van de OESO zijn bewerkt en gecombineerd met cijfers over gewerkte uren per 

werkzame persoon van The Conference Board en het Groningen Growth and Development 
Centre. Het OESO-gemiddelde betreft alleen de landen die voor 1994 reeds lid waren van 
de OESO. De cijfers van Duitsland en de EU-15- en OESO-gemiddeldes zijn gebaseerd op 
de groei in West-Duitsland in de periode 1970–1990 en de groei in herenigd Duitsland in de 
periode 1990–2004. 

Naam Arbeidsparticipatie potentiële beroepsbevolking 
Gebruikt in Figuur 2.5.1 t/m 2.5.3, staat 2.3.1 
Definitie Werkzame personen van 15 tot en met 64 jaar binnen de de beroepsbevolking (totale 

bevolking van 15 tot en met 64 jaar). 
Eenheid Percentage van de beroepsbevolking 15–64 jr 
Beschikbare periode 1990–2003 
Bron OECD, Factbook 2005 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens www.oecd.org 
Opmerkingen Uitsplitsing naar mannen en vrouwen, en naar leeftijdscategorie. 

Naam Aantal uren per werkzame persoon 
Gebruikt in Figuur 2.5.4, staat 2.3.1 
Definitie Gemiddeld aantal gewerkte uren per jaar, per werkzame persoon 
Eenheid Uren 
Beschikbare periode 1990–2004 
Bron OECD, Labour Force Statistics; Korea National Statistical Office 
Ontbrekende landen HU 
Link naar brongegevens www.oecd.org/scripts/cde; www.nso.go.kr/eng 
Opmerkingen 

Naam Inkomenskwintielaandeelratio (‘Income Quintile Share Ratio’) 
Gebruikt in Staat 2.6.1 
Definitie De som van de inkomens van de 20% van de bevolking met de hoogste inkomens, gedeeld 

door de som van de inkomens van de 20% van de bevolking met de laagste inkomens. 
Eenheid Verhoudingsgetal 
Beschikbare periode 1995–2004 
Bron Eurostat, Structural Indicators 
Ontbrekende landen	 AU, CA, JP, KR, US 
Link naar brongegevens	 http://epp.eurostat.cec.eu.int 
Opmerkingen	 Voor de bepaling van het inkomen van een persoon wordt eerst het totale beschikbare 

inkomen van een huishouden bepaald. Vervolgens wordt dit inkomen gecorrigeerd voor 
de samenstelling van het huishouden (‘equivalised’). Alle personen binnen het huishouden 
krijgen vervolgens hetzelfde ‘equivalised’ inkomen toegerekend. 
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Naam	 Levensverwachting bij geboorte 
Gebruikt in	 Staat 2.6.1 
Definitie	 Levensverwachting is het gemiddeld aantal resterende levensjaren van een persoon op een 

bepaalde leeftijd, gebaseerd op een gegeven verzameling van leeftijdgebonden sterftecijfers. 
De hier opgenomen cijfers hebben betrekking op levensverwachting bij geboorte. 

Eenheid Jaren 
Beschikbare periode 1960–2003 
Bron OECD, Factbook 2005; Eurostat, Structural Indicators on Health 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int 
Opmerkingen Beschikbaar voor mannen, vrouwen en totaal 

Naam Energie-intensiteit van de economie 
Gebruikt in Staat 2.6.1 
Definitie Bruto binnenlandse energieconsumptie gedeeld door het BBP in constante prijzen 

(basisjaar 1995) 
Eenheid Kilogrammen olie-equivalent per 1 000 Euro BBP 
Beschikbare periode 1991–2003 
Bron Eurostat, Structural Indicators 
Ontbrekende landen AU, CA, KR 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int 
Opmerkingen 
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Hoofdstuk 3 

Naam Hoogopgeleide werkenden op het terrein van wetenschap en technologie (HRST-kern) 
Gebruikt in Figuur 3.3.1 en 3.3.2 
Definitie Personen die een opleiding op het derde niveau hebben voltooid op het gebied van 

wetenschap en technologie, en tevens werkzaam zijn op het gebied van wetenschap en 
technologie. De opleiding dient te vallen in ISCED ‘97 klassen 5a, 5b en 6. Werkzaamheden 
dienen te vallen onder ISCO–1988 codes 2 (professionals) of 3 (technicians and associate 
professionals). Onder ‘wetenschap en technologie’ vallen, naast natuurwetenschappen en 
techniek, ook bijvoorbeeld medische wetenschap, landbouwonderzoek, sociale 
wetenschappen en onderwijs. 

Eenheid % van totale werkzame beroepsbevolking 
Beschikbare periode 1994–2004 
Bron Eurostat; CBS. 
Ontbrekende landen AU, CA, JP, KR, US 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int; theme ‘Science and technology’ 
Opmerkingen 

Naam Hoogopgeleide werkenden op het terrein van wetenschap en technologie (HRST-kern), 
per sector 

Gebruikt in Figuur 3.3.3 en 3.3.4 
Definitie Personen die een opleiding op het derde niveau hebben voltooid op het gebied van 

wetenschap en technologie, en tevens werkzaam zijn op het gebied van wetenschap en 
technologie. De opleiding dient te vallen in ISCED ‘97 klassen 5a, 5b en 6. Werkzaamheden 
dienen te vallen onder ISCO-1988 codes 2 (professionals) of 3 (technicians and associate 
professionals). Onder ‘wetenschap en technologie’ vallen, naast natuurwetenschappen en 
techniek, ook bijvoorbeeld medische wetenschap, landbouwonderzoek, sociale 
wetenschappen en onderwijs. 

Eenheid % van totale werkgelegenheid in sector 
Beschikbare periode 1994–2003 
Bron Eurostat 
Ontbrekende landen AU, CA, JP, KR, US 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int; theme ‘Science and technology’ 
Opmerkingen 

Naam	 Geschoolden op tertiair niveau 
Gebruikt in	 Figuur 3.4.1 en 3.4.2 
Definitie	 Personen in de leeftijdsgroep 25–64 jaar, die een opleiding hebben voltooid op tertiair niveau 

(bijvoorbeeld universitair of HBO). Wat verstaan wordt onder tertiair onderwijs is gebaseerd 
op de internationale onderwijsclassificatie ISCED 1997. Volgens deze classificatie tellen ook 
andere vormen van onderwijs mee als tertiair. Volgens de Nederlandse interpretie zijn dit 
particuliere of bedrijfsopleidingen met een duur van tenminste 2 jaar voltijd na havo/mbo-4. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT- en commerciële opleidingen. 

Eenheid Percentage van de totale bevolking in de leeftijdsgroep 25–64 jaar 
Beschikbare periode 1991–2002 
Bron OECD, Factbook 2005 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens www.oecd.org 
Opmerkingen 
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Naam Kennismigratie 
Gebruikt in Figuur 3.5.1 t/m 3.5.4 
Definitie Vreemdelingen in de bevolking en de bevolking in den vreemde, verdeeld naar hoog- en 

laagopgeleide personen. 
Eenheid % van de bevolking van 15 jaar en ouder 
Beschikbare periode 2000–2002. Het betreft hier geen gemiddelde, maar een samenvoeging van volkstellingen die 

zijn uitgevoerd in 2000, 2001 of 2002. 
Bron	 OECD, database on Immigrants and Expatriates 
Ontbrekende landen	 IE 
Link naar brongegevens	 www.oecd.org 
Opmerkingen	 De hier gepresenteerde cijfers hebben niet zozeer betrekking op nationaliteiten alswel op het 

gegeven of men het land van geboorte verlaat. Een Nederlander die in België geboren is en in 
Nederland komt wonen, wordt gezien als een immigrant. Een Nederlander die in Nederland 
geboren is en tijdelijk in België is gaan wonen om daarna weer terug te verhuizen naar 
Nederland wordt niet als een immigrant gezien. Een Ier die in Nederland geboren is en 
vertrekt naar Ierland wordt gezien als een emigrant. Deze wijze van omgang met migratie
stromen is overgenomen van de OESO en maakt het mogelijk om redelijk objectief met de 
materie om te gaan. 

Naam	 Volwassenen die deelnemen aan onderwijs en trainingen 
Gebruikt in	 Figuur 3.6.1 
Definitie	 Personen van 25 tot en met 64 jaar, die aangaven dat ze in de 4 weken voorafgaand aan de 

enquête onderwijs hadden ontvangen of een training hadden gevolgd. De weergegeven 
informatie heeft betrekking op alle vormen van onderwijs en training, ongeacht of deze van 
belang zijn voor de huidige of een toekomstige baan van de respondent. Dit omvat formeel 
onderwijs, trainingen, bedrijfstrainingen, leerlingwezen, leren terwijl men werkt, seminars, 
leren op afstand, avondonderwijs, en dergelijke. 

Eenheid Percentage van het totaal aantal personen in de leeftijdsgroep van 25–64 jaar 
Beschikbare periode 1992–2005 
Bron Eurostat, Structural Indicators 
Ontbrekende landen AU, CA, JP, KR, US 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int 
Opmerkingen 

Naam	 Arbeidskosten per eenheid product 
Gebruikt in	 Figuur 3.7.1, staat 3.7.1 
Definitie	 Looncompensatie gedeeld door de toegevoegde waarde. De looncompensatie wordt in 

nominale prijzen uitgedrukt. De toegevoegde waarde wordt gecorrigeerd voor prijs
ontwikkelingen. Hierdoor is het mogelijk te bekijken hoe de arbeidskosten voor een 
standaard productie-eenheid zich door de jaren heen ontwikkelen. 

Eenheid Index (2000=100) 
Beschikbare periode 1990–2004 
Bron OECD, Economic Outlook 
Ontbrekende landen CA, IE 
Link naar brongegevens www.oecd.org/eco/Economic_Outlook 
Opmerkingen 
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Hoofdstuk 4
 

Naam R&D-uitgaven van bedrijven 
Gebruikt in Figuur 4.3.1 
Definitie Uitgaven aan onderzoek & ontwikkeling (R&D) door de sector bedrijven 
Eenheid % van BBP 
Beschikbare periode 1990–2004 
Bron OECD, Main Science and Technology Indicators, 2005–2; voor Nederland 2001–2003: CBS, 

2005, Kennis en economie. R&D–inspanningen in Nederland, 2003, Voorburg/Heerlen. 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens www.OECD.org; www.CBS.nl 
Opmerkingen De cijfers voor Nederland in 2001–2003 zijn berekend op basis van het BBP uit de herziene 

Nationale Rekeningen. 

Naam	 Technologisch innovatieve bedrijven in de industrie 
Gebruikt in	 Figuur 4.4.1 
Definitie	 Bedrijven die de laatste drie jaar product- en/of procesvernieuwingen hebben gerealiseerd. 

Voor 1996 en 1998 geldt: alleen bedrijven met minstens 20 werknemers. Voor 2000 en 2002 
geldt: alleen bedrijven met minstens 10 werknemers. 

Eenheid % van bedrijven in industrie 
Beschikbare periode 1996 en 2000. Voor Nederland ook 1998 en 2002. 
Bron Eurostat, Community Innovation Surveys CIS-2 en CIS-3; CBS. 
Ontbrekende landen AU, CA, JP, KR, US 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int, theme ‘Science and technology’; http://statline.cbs.nl 
Opmerkingen CIS-3-cijfers van Eurostat zijn bewerkt om de EU-gemiddeldes te berekenen. Het EU-15

gemiddelde in 1996 is exclusief Griekenland. 

Naam Technologisch innovatieve bedrijven in de dienstensector 
Gebruikt in Figuur 4.4.2 
Definitie Bedrijven die de laatste drie jaar product- en/of procesvernieuwingen hebben gerealiseerd. 

Alleen bedrijven met minstens 10 werknemers. 
Eenheid % van bedrijven in dienstensector 
Beschikbare periode 1996 en 2000. Voor Nederland ook 1998 en 2002. 
Bron Eurostat, Community Innovation Surveys CIS-2 en CIS-3; CBS. 
Ontbrekende landen AU, CA, JP, KR, US 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int, theme ‘Science and technology’; http://statline.cbs.nl 
Opmerkingen In de Eurostat-methodiek is er een beperkte dekking van de dienstensector. CIS-3-cijfers van 

Eurostat zijn bewerkt om de EU-gemiddeldes te berekenen. Het EU-15-gemiddelde in 1996 
is exclusief Griekenland, Spanje en Italië. 

Naam	 Technologisch innovatieve bedrijven met samenwerkingsverbanden, in industrie en 
dienstensector. 

Gebruikt in	 Figuur 4.5.1 
Definitie	 Technologisch innovatieve bedrijven in industrie en dienstverlening, die de laatste drie jaar 

hebben samengewerkt met andere bedrijven en instellingen op het terrein van innovatie. 
Voor 1996 en 1998 geldt: alleen bedrijven met minstens 20 werknemers in industrie en alleen 
bedrijven met minstens 10 werknemers in dienstensector. Voor 2000 en 2002 geldt: alleen 
bedrijven met minstens 10 werknemers voor zowel industrie als dienstensector. Voor Italië 
en Spanje geldt: in 1996 alleen industrie, geen diensten. 

Eenheid % van totaal aantal innovatieve bedrijven 
Beschikbare periode 1996 en 2000. Voor Nederland ook 1998 en 2002. 
Bron Eurostat, Community Innovation Surveys CIS-2 en CIS-3; CBS. 
Ontbrekende landen AU, CA, JP, KR, US 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int, theme ‘Science and technology’ 
Opmerkingen In de Eurostat-methodiek is er een beperkte dekking van de dienstensector. CIS-3-cijfers van 

Eurostat zijn samengevoegd voor de industrie en de dienstensector en verder bewerkt om de 
EU-gemiddelden te berekenen. 
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Naam	 Aangevraagde Europese octrooien 
Gebruikt in	 Figuur 4.6.1 
Definitie	 Octrooiaanvragen bij het Europees Patentbureau (EPO). Een aanvraag wordt geteld op het 

moment dat deze wordt ingediend op nationaal niveau. Onder de getelde octrooiaanvragen 
vallen aanvragen onder de ‘European Patent Convention’, alsmede aanvragen onder de 
‘Patent Co-operation Treaty’ (PCT), waarbij het EPO is aangewezen als hoeder (Euro-PCT). 
Aanvragen die alleen zijn gedaan bij nationale patentbureaus worden niet meegeteld. In 
gevallen waarbij een aanvraag werd gedaan door uitvinders uit verschillende landen, is bij 
elk van deze landen een fractie van een aanvraag geteld. 

Eenheid	 Aantal aanvragen per miljoen personen in de beroepsbevolking 
Beschikbare periode	 1990–2002 
Bron	 Eurostat. Aanvullende data over de omvang van de beroepsvolking uit Europese Commissie, 

AMECO-database en OECD, Main Science and Technology Indicators, 2005–2. 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens	 http://epp.eurostat.cec.eu.int; theme ‘Science and technology’ 
Opmerkingen	 De cijfers van Eurostat zijn bewerkt om voor alle jaren de gewenste cijfers in verhouding tot 

de omvang van de beroepsbevolking te verkrijgen. Tevens zijn de EU-15-, EU-25- en OESO-
gemiddeldes berekend. 

Naam	 Omzet behaald met technologisch nieuwe en verbeterde producten in de industrie 
Gebruikt in	 Figuur 4.7.1 
Definitie	 Omzet met producten die de laatste drie jaar als (technologisch) nieuw product op de markt 

zijn gebracht of duidelijk zijn verbeterd. Voor 1996 en 1998 geldt: alleen bedrijven met 
minstens 20 werknemers. Voor 2000 en 2002 geldt: alleen bedrijven met minstens 10 werk
nemers. 

Eenheid	 % van totale omzet in industrie 
Beschikbare periode	 1996, 2000, 2002, 2003. Voor Nederland ook 1998. 
Bron	 Eurostat, Community Innovation Surveys CIS-2, CIS-3 en CIS-light; CBS; CIS-3-cijfers van 

Eurostat, bewerkt door Ministerie van Economische Zaken. 
Ontbrekende landen	 AU, CA, JP, KR, US 
Link naar brongegevens	 http://epp.eurostat.cec.eu.int; theme ‘Science and technology’ 
Opmerkingen	 In de Eurostatmethodiek is er een beperkte dekking van de dienstensector. CIS-3 cijfers van 

Eurostat zijn bewerkt om de EU-gemiddeldes te berekenen. Het EU-15-gemiddelde in 1996 
is exclusief Griekenland. Het EU-15-gemiddelde in 2000 is exclusief Ierland. Het cijfer voor 
het Verenigd Koninkrijk in 2000 is geconstrueerd met behulp van de Eurostat-publicatie 
‘Innovation in Europe’ (p. 249). In de Eurostat-publicatie staat het omzetaandeel van 
nieuwe en verbeterde producten voor ‘product innovators’ in plaats van het totaal aantal 
bedrijven. Het cijfer voor Nederland in 2000 van Eurostat (CIS-3) is aangepast op grond van 
CBS-informatie. 

Naam Omzet behaald met technologisch nieuwe en verbeterde producten in de dienstensector 
Gebruikt in Figuur 4.7.2 
Definitie Omzet met producten die de laatste drie jaar als (technologisch) nieuw product op de markt 

zijn gebracht of duidelijk zijn verbeterd. Alleen bedrijven met minstens 10 werknemers. 
Eenheid % van totale omzet in dienstensector 
Beschikbare periode 2000, 2002, 2003 
Bron Eurostat, Community Innovation Surveys CIS-3 en CIS-Light; CBS. 
Ontbrekende landen AU, CA, JP, KR, US 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int; theme ‘Science and technology’ 
Opmerkingen In de Eurostatmethodiek is er een beperkte dekking van de dienstensector. CIS-3 cijfers van 

Eurostat zijn bewerkt om de EU-gemiddeldes te berekenen. Het EU-15-gemiddelde in 2000 
is exclusief Ierland. Het cijfer voor het Verenigd Koninkrijk in 2000 is geconstrueerd met 
behulp van de Eurostat-publicatie ‘Innovation in Europe’ (p. 249). In de Eurostat-publicatie 
staat het omzetaandeel van nieuwe en verbeterde producten voor ‘product innovators’ in 
plaats van het totaal aantal bedrijven. Het cijfer voor Nederland in 2000 van Eurostat (CIS-3) 
is aangepast op grond van CBS-informatie. 
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Naam Niet-technologische innovatie 
Gebruikt in Staat 4.8.1 
Definitie Het percentage bedrijven dat niet-technologische innovatie heeft doorgevoerd in de periode 

1998–2000, op de volgende terreinen: strategie, management, organisatie, marketing en 
esthetische aanpassingen van producten. ‘Strategie’ betreft de implementatie of wijziging 
van de (langetermijn)doelen van een bedrijf. ‘Management’ refereert aan het toepassen van 
geavanceerde, niet eerder door het bedrijf gebruikte managementtechnieken. ‘Organisatie’ 
heeft betrekking op het doorvoeren van ingrijpende veranderingen in de organisatiestructuur 
van het bedrijf. ‘Marketing’ betreft de toepassing of ontwikkeling van wezenlijk nieuwe 
marketingconcepten. ‘Esthetische productaanpassingen’ zijn niet-technische veranderingen 
in uiterlijk of voorkomen van producten, zoals wijziging van kleur of verpakking. 

Eenheid Percentage van totaal aantal bedrijven 
Beschikbare periode 1998–2000 
Bron Eurostat, Community Innovation Survey (CIS-3) 
Ontbrekende landen AU, CA, IE, JP, KR, US 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int; theme ‘Science and technology’ 
Opmerkingen	 CIS-3-cijfers van Eurostat zijn bewerkt om EU-gemiddelden te berekenen en om de 

gemiddelde score over de vijf categorieën van niet-technologische innovatie te berekenen. 
Indien een categorie voor een land ontbreekt, is het gemiddelde van de aanwezige catego
rieën berekend. 
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Hoofdstuk 5
 

Naam Kapitaalgoederenvoorraad 
Gebruikt in Figuur 5.3.1 
Definitie Bruto vaste kapitaalgoederenvoorraad, midden van jaar, gedeeld door het BBP. Alles in het 

prijsniveau van 2000. 
Eenheid % van BBP 
Beschikbare periode 1990–2004 
Bron	 Groningen Growth and Development Centre. Marcel P. Timmer, Gerard Ypma en Bart van 

Ark, 2003, ‘IT in the European Union: Driving Productivity Divergence?’, GGDC Research 
Memorandum GD-67 (October 2003), Rijksuniversiteit Groningen, Appendix Tables, updated 
June 2005. 

Ontbrekende landen AU, CA, CZ, HU, JP, KR, PL 
Link naar brongegevens www.ggdc.net 
Opmerkingen 

Naam ICT kapitaalgoederenvoorraad 
Gebruikt in Figuur 5.3.2 en 5.3.3 
Definitie Bruto vaste kapitaalgoederenvoorraad in de categorieën ‘IT equipment’, ‘Communication 

equipment’ en ‘Software’. 
Eenheid Percentage van totale kapitaalgoederenvoorraad 
Beschikbare periode 1990–2004 
Bron	 Groningen Growth and Development Centre. Marcel P. Timmer, Gerard Ypma en Bart van 

Ark, 2003, ‘IT in the European Union: Driving Productivity Divergence?’, GGDC Research 
Memorandum GD-67 (October 2003), Rijksuniversiteit Groningen, Appendix Tables, updated 
June 2005. 

Ontbrekende landen	 AU, CA, CZ, HU, JP, KR, PL 
Link naar brongegevens	 www.ggdc.net 
Opmerkingen	 In de gebruikte cijfers zijn de investeringen in kabelnetwerken en machines ter ondersteuning 

van deze kabelnetwerken door communicatiebedrijven niet meegenomen. De investeringen 
daarin bedroegen in 2003 ruim 3 miljard euro. 

Naam Investeringsquote 
Gebruikt in Figuur 5.4.1 en 5.4.2 
Definitie Bruto kapitaalinvesteringen in vaste activa, door ondernemingen, gedeeld door het BBP. 
Eenheid % van BBP 
Beschikbare periode 1990–2004 
Bron OECD, Economic Outlook No 77 
Ontbrekende landen CZ, HU, IE, PL 
Link naar brongegevens www.oecd.org/eco/Economic_Outlook 
Opmerkingen 

Naam	 Geïnvesteerd durfkapitaal 
Gebruikt in	 Figuur 5.5.1 t/m 5.5.4 
Definitie	 Risicodragend vermogen ter beschikking gesteld aan niet-beursgenoteerde ondernemingen. 

De gegevens zijn onderverdeeld in twee groepen: de vroege fase (‘aanloop’ en ‘opstart’) en 
de vervolgfase (‘uitbreiding’ en ‘vervanging’). Onder ‘aanloop’ (‘seed’) wordt verstaan: 
financiering van onderzoek, beoordeling en ontwikkeling van de businesscase voorafgaande 
aan de opstartfase. Bij ‘opstart’ gaat het om financiering van productontwikkeling en de 
eerste activiteiten op het gebied van marketing, productie en verkoop. ‘Uitbreiding’ betreft 
de financiering van uitbreiding van de productiecapaciteit en verdere ontwikkeling van 
producten en markten en/of additioneel werkkapitaal. ‘Vervanging’ duidt op de aankoop 
van bestaande aandelen in een onderneming. Hiertoe behoort ook de herfinanciering van 
schulden aan een bank. 

Eenheid % van BBP 
Beschikbare periode 1991–2004 
Bron Eurostat, Structural Indicators 
Ontbrekende landen AU, CA, JP, KR 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int 
Opmerkingen 
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Naam	 Directe buitenlandse investeringen (DBI), instroom en uitstroom 
Gebruikt in	 Figuur 5.6.1 t/m 5.6.3, staat 5.6.1 
Definitie	 DBI worden gedefinieerd als een directe investering van een (rechts)persoon in een bedrijf 

van een andere economie met de bedoeling een blijvend belang te verwerven. Het ‘blijvend 
belang’ betekent dat er een langdurige band tussen de investeerder en de onderneming 
ontstaat en een aanzienlijke mate van invloed door de investeerder op de leiding van de 
onderneming. De directe investering heeft betrekking op zowel de eerste investering als 
alle daaropvolgende transacties tussen beide (rechts)personen. Absolute controle door de 
buitenlandse investeerder is niet vereist; een aandeel van minimaal 10% houdt in dat de 
investeerder de leiding van het bedrijf kan beïnvloeden, of direct aan de leiding kan 
deelnemen. (Ontleend aan: OECD International Direct Investment Statistics Yearbook, 2004). 

Eenheid Miljoen VS Dollars 
Beschikbare periode 1990–2004 
Bron OECD, International direct investment database, ‘International investment perspectives’, 

OECD, 2005; World Bank. 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens 
Opmerkingen	 Vergelijkbaarheid: Ondanks verbeteringen in het toepassen van internationale standaarden 

in recente jaren, bestaan er nog steeds methodologische verschillen tussen landen. In een 
gezamenlijke enquête van IMF en OESO wordt de mate onderzocht waarin de internationale 
standaarden worden toegepast in de OESO landen en ook een dertigtal niet-OESO landen. 
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Hoofdstuk 6 

Naam Ondernemersquote 
Gebruikt in Figuur 6.3.1 en 6.3.2 
Definitie De ondernemersquote is gedefinieerd als het aantal ondernemers als percentage van de 

beroepsbevolking. Het betreft hier de quote exclusief de landbouwsector. 
N.B. de op www.EIM.net gepubliceerde cijfers zijn gebaseerd op een andere definitie waarbij 
de landbouwsector wel wordt meegerekend. 

Eenheid Percentage van de beroepsbevolking 
Beschikbare periode 1972– 2003 (2-jaarlijks) 
Bron EIM Compendia, op basis van de Labour Force Statistics database (LFS) van de OECD. 
Ontbrekende landen CZ, HU, KR, PL 
Link naar brongegevens 
Opmerkingen Tot 1991 heeft Duitsland alleen betrekking op West-Duitsland. De OESO hanteert in de LFS 

geen uniforme definitie van een ondernemer, maar gaat uit van de definitie die het 
betreffende land hanteert, met als gevolg dat niet alle cijfers tussen landen onderling 
vergelijkbaar zijn. EIM heeft in Compendia een methode ontwikkeld om gegevens uit diverse 
landen met elkaar te vergelijken op basis van een uniforme definitie. Deze cijfers worden 
tweejaarlijks binnen het programma ‘MKB en Ondernemerschap’ geactualiseerd. Als definitie 
van ondernemerschap geldt binnen Compendia: alle eigenaren van bedrijven die tevens het 
bedrijf leiden en waarbij ondernemerschap voor de betreffende personen de hoofdactiviteit 
is. Onder deze definitie vallen derhalve zowel zelfstandigen van niet-rechtspersonen, als 
directeur/grootaandeelhouders (dga’s) van rechtspersonen. 

Naam Aankomend en jong ondernemerschap: Total Entrepreneurial Activity Index (TEA-index) 
Gebruikt in Figuur 6.4.1 
Definitie Het aantal personen dat bezig is een bedrijf te starten of dat een bedrijf bezit/leidt dat minder 

dan 3,5 jaar bestaat, in verhouding tot de beroepsbevolking. 
Eenheid Index 
Beschikbare periode 2001–2004 
Bron Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
Ontbrekende landen	 AT, CZ 
Link naar brongegevens	 www.EIM.net 
Opmerkingen	 De TEA is een index voor de mate van nieuw ondernemerschap per land en wordt berekend 

als het percentage van mensen die dergelijke activiteiten ondernemen ten opzichte van de 
beroepsbevolking (bevolking tussen 18 en 65 jaar). De GEM is in 1999 van start gegaan op 
initiatief van 10 landen. Sinds 2001 neemt het EIM binnen het programma ‘MKB en 
Ondernemerschap’ deel aan de GEM. Jaarlijks zijn er nu ruim dertig landen, waaronder 
20 OESO-landen, betrokken bij dit onderzoek, zodat een goede internationale vergelijking 
mogelijk is van de mate van nieuw ondernemerschap en van het ondernemersklimaat. 

Naam Aantal bruto oprichtingen van bedrijven, aantal bruto opheffingen van bedrijven en saldo 
oprichtingen en opheffingen 

Gebruikt in Figuur 6.5.1 t/m 6.5.5, staat 6.5.1 
Definitie 
Eenheid Beschikbaar als percentage van het totale aantal bedrijven en in absolute aantallen 
Beschikbare periode 1995–2003 
Bron EIM, op basis van gegevens van VVK. 
Ontbrekende landen AU, AT, CA, CZ, HU, KR, PL, ES, SE 
Link naar brongegevens www.EIM.net 
Opmerkingen De bron voor gegevens over oprichtingen en opheffingen is doorgaans het Handelsregister 

of het BTW-register, maar soms ook het register van de sociale verzekeringen. In het laatste 
geval zijn alleen cijfers van oprichtingen met personeel beschikbaar (VS). Het EIM verzamelt 
met behulp van partners deze gegevens in het kader van de ‘Internationale Benchmark 
Ondernemerschap’. Vervolgens worden de gegevens geüniformeerd. Internationaal zijn 
correcties nodig voor o.a. niet-actief, en het meetellen van verhuizingen en overdrachten. 
Hierbij wordt de hoofdvestiging gebruikt als een goede benadering voor het begrip ‘bedrijf’. 
De gegevens komen niet voor elk land jaarlijks beschikbaar. Doordat de gegevens per land 
zijn geüniformeerd, kunnen verschillen optreden ten opzichte van nationale totalen. 
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Naam Bedrijfsdemografische dynamiek 
Gebruikt in Figuur 6.6.1 en 6.6.2 
Definitie De bedrijfsdemografische dynamiek is gedefinieerd als de som van oprichtingen en 

opheffingen van bedrijven. 
Eenheid Beschikbaar als percentage van het totale aantal bedrijven en in absolute aantallen 
Beschikbare periode 1995–2003 
Bron EIM, op basis van gegevens van VVK. 
Ontbrekende landen	 AU, AT, CA, CZ, HU, KR, PL, ES, SE 
Link naar brongegevens	 www.EIM.net 
Opmerkingen	 De bron voor gegevens over oprichtingen en opheffingen is doorgaans het Handelsregister 

of het BTW-register, maar soms ook het register van de sociale verzekeringen. In het laatste 
geval zijn alleen cijfers van oprichtingen met personeel beschikbaar (VS). Het EIM verzamelt 
met behulp van partners deze gegevens in het kader van de ‘Internationale Benchmark 
Ondernemerschap’. Vervolgens worden de gegevens geüniformeerd. Internationaal zijn 
correcties nodig voor o.a. niet-actief, en het meetellen van verhuizingen en overdrachten. 
Hierbij wordt de hoofdvestiging gebruikt als een goede benadering voor het begrip ‘bedrijf’. 
De gegevens komen niet voor elk land jaarlijks beschikbaar. Doordat de gegevens per land 
zijn geüniformeerd, kunnen verschillen optreden ten opzichte van nationale totalen. 

Naam	 Aantal snel groeiende ondernemingen 
Gebruikt in	 Figuur 6.7.1 
Definitie	 Een snelle groeier is een bedrijf dat in een periode van 3 jaar minimaal 60% groeit in omzet 

en/of een bedrijf dat in een periode van 3 jaar minimaal 60% groeit in werkgelegenheid. In 
deze publicatie is alleen gekeken naar groei in werkgelegenheid. 

Eenheid % van de bedrijven 
Beschikbare periode 1995–2002 
Bron EIM, Internationale benchmark ondernemerschap, internationale benchmark snelgroeiende 

bedrijven. 
Ontbrekende landen AU, CA, KR 
Link naar brongegevens www.EIM.net 
Opmerkingen	 Het aandeel snelle groeiers wordt – in het kader van de ‘Internationale Benchmark Onder

nemerschap’ – bepaald voor 11 landen. Het betreft hier middelgrote ondernemingen 
(50-1 000 werknemers). De bronnen die gebruikt worden om het aandeel snelle groeiers 
te bepalen zijn de commerciële databases Amadeus (Europa), Jade (Japan) van Bureau 
Van Dijk en Compustat (VS) van Standard & Poor’s. Om het aandeel snelle groeiers te 
bepalen, is per land een selectie van bedrijven gemaakt. Het betreft hier bedrijven die in 1999 
tussen de 50 en 1 000 werknemers hadden in de nijverheid, de handel en de tertiaire dienst
verlening. Als variabelen zijn geselecteerd de omzet, de werkgelegenheid en de loonkosten. 
Vervolgens zijn de gegevens uit de gedeponeerde jaarrekeningen van de geselecteerde 
bedrijven verzameld via Internet. De absolute aantallen bedrijven per sector en grootteklasse 
zijn ontleend aan officiële statistieken. Voor Europa is dit ‘New Cronos’ van Eurostat; voor de 
Verenigde Staten de ‘Census of Enterprises’ van het U.S. Census Bureau en de US Small 
Busines Administration; voor Japan de ‘Census of Enterprises’ van het Japanse statistische 
bureau. 

Naam Houding ten opzichte van ondernemerschap 
Gebruikt in Staat 6.8.1 
Definitie Percentage van ondervraagden dat ondernemerschap verkiest boven werknemer zijn. 

De exacte vraagstelling luidde: ‘Suppose you could choose between different kinds of jobs, which 
one would you prefer:... being an employee, being selfemployed, none of these’. 

Eenheid % van ondervraagden 
Beschikbare periode 2000–2004 
Bron Europese Commissie, Flash Eurobarometer 160 ‘Entrepreneurship’ (2004). 
Ontbrekende landen AU, CA, CZ, HU, JP, KR, PL 
Link naar brongegevens http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl160_en.pdf 
Opmerkingen 
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Hoofdstuk 7
 

Naam Mark-up 
Gebruikt in Figuur 7.3.1 
Definitie BBP gedeeld door de loonsom van werknemers 
Eenheid Verhoudingsgetal 
Beschikbare periode 1990–2004 
Bron Europese Commissie, AMECO-database 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/annual_macro_economic_databas

e/ameco_en.htm 
Opmerkingen 

Naam Mark-up, per sector 
Gebruikt in Figuur 7.3.2 en 7.3.3 
Definitie Toegevoegde waarde in sector gedeeld door de loonsom van werknemers in de sector 
Eenheid Verhoudingsgetal 
Beschikbare periode 1979–2002 
Bron Groningen Growth and Development Centre, 60–Industry Database, februari 2005. 
Ontbrekende landen AU, BE, CA, CZ, DK, FI, HU, IT, JP, KR, PL, SE 
Link naar brongegevens http://www.ggdc.net 
Opmerkingen 

Naam Belemmeringen voor het ondernemerschap 
Gebruikt in Figuur 7.4.1 
Definitie Subindex van Produktmarktregulering. Het betreft hier een gewogen gemiddelde van 

indicatoren op een lager niveau, te weten ‘Ondoorzichtigheid op het gebied van regelgeving 
en bestuur’, ‘Administratieve lasten voor beginnende ondernemers’ en ’Beperkingen van de 
marktwerking’. 

Eenheid 
Beschikbare periode 1998 and 2003 
Bron OECD, Indicators of Product Market Regulation (PMR) 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens http://www.oecd.org/eco/pmr 
Opmerkingen Zie bovenstaande link voor een beschrijving van het PMR-indices systeem. 

Naam	 Belemmeringen voor handel en investeringen 
Gebruikt in	 Figuur 7.5.1 
Definitie	 Subindex van Produktmarktregulering. Het betreft hier een gewogen gemiddelde van 

indicatoren op een lager niveau, te weten ‘Expliciete barrières voor handel en investeringen’ 
(barrières tegen buitenlands bezit van ondernemingen, procedures discriminerend voor 
buitenlandse ondernemingen, importheffingen en dergelijke) en ‘Overige belemmeringen voor 
internationale handel’ (met name regelgeving). 

Eenheid 
Beschikbare periode 1998 en 2003 
Bron OECD, Indicators of Product Market Regulation 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens http://www.oecd.org/eco/pmr 
Opmerkingen Zie bovenstaande link voor een beschrijving van het PMR-indices systeem. 
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Naam Bescherming van werknemers 
Gebruikt in Figuur 7.6.1 
Definitie Samengestelde indicator uit: ‘Werknemersbescherming bij individueel ontslag’ (5/12), 

‘Werknemersbescherming bij collectief ontslag’ (2/12) en ‘Regulering van tijdelijke 
arbeidscontracten’ (5/12). 

Eenheid Schaal 0–6. Een hoger cijfer duidt op een betere bescherming. 
Beschikbare periode 2003 
Bron OECD, Employment Outlook 2004 
Ontbrekende landen IE 
Link naar brongegevens www.oecd.org 
Opmerkingen 
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Hoofdstuk 8
 

Naam Inflatie 
Gebruikt in Figuur 8.3.1 en 8.3.2, staat 8.3.1 
Definitie Inflatie gebaseerd op de europese geharmoniseerde consumentenprijsindex (Harmonized 

Index of Consumer Prices; HICP). 
Eenheid Gemiddelde jaarlijkse verandering in % 
Beschikbare periode 1990–2005 
Bron Eurostat, Structural Indicators 
Ontbrekende landen AU, CA, KR 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int 
Opmerkingen De cijfers voor Japan en de Verenigde Staten zijn niet geharmoniseerd met de Europese 

indices, en dus niet direct hiermee vergelijkbaar. 

Naam Langetermijnrente 
Gebruikt in Figuur 8.4.1 en 8.4.2 
Definitie Rendement van 10-jarige overheidsobligaties 
Eenheid % per jaar 
Beschikbare periode 1990–2005 
Bron OECD, Main Economic Indicators (MEI), OECD, Economic Outlook No 78. 
Ontbrekende landen HU, PL 
Link naar brongegevens www.oecd.org/eco/Economic_Outlook 
Opmerkingen Cijfers voor 2005 voor DE, FR, IE, JP, KR, GB en US zijn voorlopige cijfers op basis van de 

Economic Outlook. 

Naam	 Saldo overheidsfinanciën 
Gebruikt in	 Figuur 8.5.1 t/m 8.5.3 
Definitie	 Saldo van lenen en uitlenen door de collectieve sector. Hierin zijn inkomsten en uitgaven 

met een kapitaalkarakter verwerkt, zoals aan- en verkopen van grond, de verkoop van 
UMTS-licenties, investeringen, investeringsbijdragen, opbrengsten uit de verkoop van gas, 
en bijvoorbeeld (specifiek voor Nederland) de afkoop van de jaarlijkse subsidies aan 
woningcorporaties in 1995. Financiële transacties als de verkoop van deelnemingen of het 
verstrekken van kredieten, bijvoorbeeld aan bedrijven of studenten, worden echter niet als 
voor het saldo relevante inkomsten of uitgaven gezien. 

Eenheid Percentage van het BBP 
Beschikbare periode 1990–2004 
Bron Eurostat, Structural Indicators; OECD, Factbook 2005. 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int 
Opmerkingen De waarden voor Australië, Zuid-Korea en het OESO-gemiddelde zijn ontleend aan het 

OECD Factbook. De overige waarden zijn ontleend aan de Eurostat Structural Indicators. 
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Naam	 Vennootschapsbelasting 
Gebruikt in	 Figuur 8.6.1 
Definitie	 De som van de wettelijk voorgeschreven belastingen door de nationale en lagere overheden 

op de inkomsten (winsten) van bedrijven. In het geval dat in een land een progressief 
tarievensysteem wordt gehanteerd, waarbij bijvoorbeeld over winst beneden een bepaalde 
fiscale grens een lager tarief dient te worden afgedragen, is alleen het toptarief weergegeven. 

Eenheid % van de netto inkomsten 
Beschikbare periode 2000–2005 
Bron OECD, Tax Database 
Ontbrekende landen IE 
Link naar brongegevens 
Opmerkingen AU, GB: Belastingjaren lopen niet gelijk met kalenderjaar. De gegeven waarden behoren 

respectievelijk bij de situatie ingaande juli en april. 
DK: de Deense overheid verlaagt hoogstwaarschijnlijk met terugwerkende kracht per 
1 januari 2005 het tarief naar 28%.
 
FR: Het tarief voor 2005 moet nog officieel worden bekrachtigd. Het tarief is inclusief
 
toeslagen, maar exclusief lokale bedrijfsbelasting (Taxe professionnelle) en omzetgebonden
 
solidariteitsbelasting (Contribution de Solidarité).
 
DE: inclusief regionale bedrijfsbelasting (Gewerbesteuer) en toeslagen. 
HU: exclusief omzetafhankelijke lokale bedrijfsbelasting. 
IT: exclusief regionale bedrijfsbelasting (Imposta Regionale sulle Attività Produttive; IRAP). 
PL: bron: KPMG Corporate Tax Rate Survey. 
US: Het tarief van de staten is een gewogen gemiddelde van het door de afzonderlijke staten 
geheven ‘state corporate marginal income tax rate’. 

Naam Openheid van de economie 
Gebruikt in Figuur 8.7.1 en 8.7.2 
Definitie (Exporten tegen lopende prijzen + importen tegen lopende prijzen) gedeeld door (BBP tegen 

lopende prijzen) 
Eenheid % van BBP 
Beschikbare periode 1990–2005 
Bron Europese Commissie, AMECO-database 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators_en.htm 
Opmerkingen 
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Hoofdstuk 9
 

Naam Staatscontrole 
Gebruikt in Figuur 9.3.1 
Definitie Subindex van Produktmarktregulering. Het betreft hier staatseigendom, betrokkenheid bij 

en regulering van bedrijvigheid 
Eenheid 
Beschikbare periode 1998 en 2003 
Bron OECD, Indicators of Product Market Regulation 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens http://www.oecd.org/eco/pmr 
Opmerkingen Zie bovenstaande link voor een beschrijving van het PMR-indices systeem. 

Naam Aandeel basale overheidsdiensten op internet 
Gebruikt in Figuur 9.4.1 
Definitie Online beschikbaarheid van 20 primaire publieke diensten voor personen en bedrijven. 

Hierbij dient de volledige afhandeling online te kunnen plaatsvinden. 
Eenheid % van basale overheidsdiensten 
Beschikbare periode 2001–2004 
Bron	 Capgemini, 2005, Online availability of public services: How is Europe progressing?Web based 

survey on electronic public services, report of the fifth measurement , Europese Unie/Directoraat 
voor de interne markt, Brussel. 

Ontbrekende landen AU, CA, JP, KR, US 
Link naar brongegevens http://www.nl.capgemini.com 
Opmerkingen 

Naam	 Aantal dagen nodig voor het opstarten van een nieuwe onderneming 
Gebruikt in	 Figuur 9.5.1 
Definitie	 Benodigd aantal dagen voor het opstarten van een nieuwe onderneming. Het gaat daarbij 

om het voldoen aan de wettelijke vereisten, bijvoorbeeld inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en de Belastingdienst. 

Eenheid aantal dagen 
Beschikbare periode 2003–2004 
Bron Institute of Management Development World Competitiveness Yearbook 2004. Idem, 2005. 
Ontbrekende landen IE 
Link naar brongegevens http://www.imd.ch/wcc/yearbook 
Opmerkingen 

Naam Regellast voor het opstarten van een nieuwe onderneming 
Gebruikt in Figuur 9.5.2 
Definitie Score op de vraag ‘starting a new business in your country is generally (1 = extremely 

difficult and time consuming, 7 = easy)’ 
Eenheid 
Beschikbare periode 2003–2004 
Bron World Economic Forum, 2003, Global Competitiveness Report 2003–2004. World Economic 

Forum 2004, Global Competitiveness Report 2004–2005. Forfás 2004, National Competitiveness 
Framework Model, National Competitiveness Report 2004. 

Ontbrekende landen IE 
Link naar brongegevens www.weforum.org/gcr; www.forfas.ie/ncc 
Opmerkingen 
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Naam	 Effectiviteit van de overheid 
Gebruikt in	 Figuur 9.6.1 
Definitie	 De mate waarin de overheid effectief is: onder andere de hoeveelheid bureaucratie, kwaliteit 

van de besluitvorming, politieke stabiliteit en consistentie van beleid. 
Eenheid Percentiel (0–100). Een hoge waarde duidt op een effectieve overheid. 
Beschikbare periode 1996–2004 
Bron Wereldbank, 2005, Governance matters IV: Governance indicators 1996–2004, Washington. 
Ontbrekende landen IE 
Link naar brongegevens www.worldbank.org 
Opmerkingen 
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Hoofdstuk 10
 

Naam Efficiëntie van de distributie-infrastructuur 
Gebruikt in Figuur 10.3.1 
Definitie De doelmatigheid van de distributie-infrastructuur voor goederen en diensten (lucht-, weg-, 

rail- en waterwegen) 
Eenheid Tot en met 1992: Schaal van 0 (inefficiënt)–100 (efficiënt). Voor de jaren daarna: Schaal van 

0 (inefficiënt)–10 (efficiënt). 
Beschikbare periode 1991–2005, behalve 1996 
Bron World Competitiveness Yearbook, edities 1991–1995 en 1997–2005, International Institute for 

Management Development (IMD). 
Ontbrekende landen	 IE 
Link naar brongegevens	 http://www.imd.ch/wcc/yearbook 
Opmerkingen	 Voor de enquêtes 1991–1995 werden België en Luxemburg samengevoegd; vanaf 1997 

gescheiden cijfers. Het cijfer voor 1991 voor Duitsland heeft alleen betrekking op 
West-Duitsland. 

Naam	 Bestemmingen vanuit de grote Europese luchthavens 
Gebruikt in	 Figuur 10.4.1 
Definitie	 Het absolute aantal continentale en intercontinentale bestemmingen dat direct bereikbaar is 

voor passagiers vanuit de luchthaven. Verbindingen met tussenstops worden meegeteld, 
indirecte verbindingen niet. 

Eenheid Aantal bestemmingen 
Beschikbare periode 1995–2004 
Bron Ministerie van Verkeer en Waterstaat / SEO, 2005, Luchthavenmonitor 2005, Den Haag. 
Ontbrekende landen n.v.t. 
Link naar brongegevens http://www.seo.nl 
Opmerkingen Voor Londen en Parijs zijn alleen de bestemmingen vanuit de primaire luchthaven meegeteld. 

Verbindingen vanuit bijvoorbeeld Gatwick of Orly zijn niet meegenomen. 

Naam	 Gebruikskosten van kantoorruimte 
Gebruikt in	 Figuur 10.5.1 
Definitie	 De huurkosten van kantoorruimte per vierkante meter per jaar, inclusief servicekosten en 

onroerende zaakbelasting. De indicator voor het betreffende land is gebaseerd op de huur
prijs van kantoorruimte van hoge kwaliteit (klasse A) op de belangrijkste kantoorlocatie in 
het betreffende land, zoals West End in Londen of Manhattan in New York. Voor Nederland 
is Amsterdam gekozen. 

Eenheid USD per vierkante meter per jaar 
Beschikbare periode 1998 en 2004 
Bron CB Richard Ellis, Global Market Rents, edities 1998 en 2004. 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens www.cbre.com 
Opmerkingen 

Naam Bestedingen aan ICT 
Gebruikt in Figuur 10.6.1 
Definitie Uitgaven (investeringen en consumptie) aan ICT (= Informatie en (tele)Communicatie 

Technologie), als percentage van het BBP 
Eenheid Percentage van BBP 
Beschikbare periode 2000–2004 
Bron Eurostat, Structural Indicators 
Ontbrekende landen AU, CA, KR 
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.cec.eu.int 
Opmerkingen 
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Naam	 Aantal breedbandaansluitingen 
Gebruikt in	 Figuur 10.7.1 
Definitie	 Breedbandaansluitingen op het Internet. De transmissiecapaciteit (som van upstream- en 

downstreamcapaciteit) van de aansluiting dient minstens 256 kbit/s te bedragen. Omvat 
xDSL, kabel, satelliet breedband Internet, glasvezelnet Internet toegang, ethernet LAN’s en 
vaste draadloze abonnees. Dit is exclusief UMTS. 

Eenheid Per 100 inwoners 
Beschikbare periode juni 2005 
Bron OECD, Key ICT indicators 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens www.oecd.org; topic ICT 
Opmerkingen 

Naam Publieke uitgaven aan R&D 
Gebruikt in Figuur 10.8.1 en 10.8.2 
Definitie Bruto binnenlandse uitgaven aan Onderzoek & Ontwikkeling (R&D), publiek gefinancierd. 
Eenheid Percentage van BBP 
Beschikbare periode 1990–2004 
Bron OECD, Main Science and Technology Indicators (MSTI), 2005–1 
Ontbrekende landen 
Link naar brongegevens www.oecd.org 
Opmerkingen 

Naam Publieke uitgaven per student aan instellingen voor basisonderwijs, hoger onderwijs, en 
het totaal basis- tot en met hoger onderwijs. 

Gebruikt in Figuur 10.9.1 t/m 10.9.3 
Definitie Uitgaven per leerling/student aan publieke en private instituten, naar opleidingsniveau, 

in voltijd equivalenten. 
Eenheid VS Dollars, gecorrigeerd voor koopkracht (PPPs) 
Beschikbare periode 1997–2002 
Bron OECD, Education Statistics (voorheen: Education at a Glance) 
Ontbrekende landen IE 
Link naar brongegevens www.OECD.org; topic ‘Education’ 
Opmerkingen Uitgaven voor hoger onderwijs zijn inclusief uitgaven aan Tertiair-type A en type B, maar 

exclusief hogere onderzoeksprogramma’s. 

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006 279 

http://www.OECD.org
http://www.OECD.org
http://www.OECD.org




Leden van de klankbordgroep 

prof. dr. H.H. van Ark (Rijksuniversiteit Groningen)
 
drs. B. Minne (Centraal Planbureau)
 
drs. M.J.P.M. Peek (Economisch Bureau ING)
 
dr. F.W. van Tongeren (Landbouw-Economisch Instituut / OESO)
 

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006 281 





Medewerkers publicatie 

Auteurs 
dr. F. Bongers (Dialogic), drs. P. Donselaar (EZ),
 
drs. P. den Hertog (Dialogic), dr. L. Klomp (EZ), drs. D. Pronk (CBS),
 
drs. R.A. te Velde (Dialogic), drs. A.M. Wolters (EZ),
 
dr. T.J.J.B. Wolters (CBS)
 

Eindredactie 
drs. G.H. Wassink (CBS) 

Met dank voor inhoudelijk commentaar aan 
mevr. drs. Y. Bernardt (EZ), mevr. ir. W.E. Bernelot Moens (CBS),
 
ir. R.M.F. Brennenraedts (Dialogic), drs. J.P. Broersen (EZ),
 
drs. A.W.F. Corpeleijn (CBS), drs. G.J. Eding (CBS),
 
drs. T.B. Fielmich (EZ), drs. L.W. van Herpen (CBS),
 
mr. B.W.J. Heuts (EZ), drs. J.F.H. Hiethaar (CBS), M.F. Jonker (CBS),
 
drs. N.A.J. Langemeijer (EZ), dr. J.H. Langenberg (CBS),
 
G. van Leeuwen (CBS), drs. J.P.J. de Maat (EZ), dr. S.E.P. Raes (EZ),
 
mevr. drs. M.J. Roessingh (CBS), drs. A.H. Sprangers (CBS),
 
mevr. drs. T. Traag (CBS), drs. L.H.M. Tromp (CBS),
 
drs. M.M.J. Vergeer (CBS), mevr. drs. L.G.H. Verhagen (Dialogic),
 
dr. ir. J.G.S.N. Visser (EZ), drs. J.C. Wijnstok (EZ)
 

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006 283 


	Bladwijzers
	Colofon
	Verklaring der tekens
	Voorwoord
	Inhoud
	Figuren en staten
	1. Theoretisch kader
	2. Prestaties Nederlandse economie in internationaal perspectief
	3. Menselijk kapitaal en arbeidsaanbod
	4. Innovatie
	5. Kapitaal
	6. Ondernemerschap
	7. Marktwerking
	8. Macro-economische condities
	9. Functioneren van de overheid
	10. Infrastructuur

	Samenvatting en conclusies
	Hoofdconclusie: weinig ondernemers en weinig innovatie
	Spinnenwebdiagrammen
	Prestatie-indicatoren: een wisselend beeld
	Menselijk kapitaal en arbeidsaanbod: positief met een kanttekening
	Innovatie: een belangrijk aandachtspunt
	Kapitaal: middenpositie maar trend is neerwaarts
	Ondernemerschap: Nederland scoort matig tot gemiddeld
	Marktwerking: belemmeringen voor ondernemerschap relatief hoog
	Macro-economische condities: redelijk goed
	Functioneren van de overheid: gemiddeld
	Kwaliteit van de infrastructuur: gemiddeld 
	Noten in de tekst

	Inleiding
	Het doel van deze publicatie
	Waarom een nieuwe publicatie?
	Website
	Leeswijzer
	Noten in de tekst

	1. Theoretisch kader
	Laag 1: Randvoorwaarden en maatschappelijke context
	Laag 2: Aanjagers van economische groei
	Laag 3: Determinanten van economische groei
	Lagen 4 en 5: Macro-economische en maatschappelijke resultaten
	Noten in de tekst

	2. Prestaties Nederlandse economie in internationaal perspectief
	BBP per capita is in Nederland hoog
	BBP-groei in Nederland is gemiddeld over periode 1990–2004
	BBP per gewerkt uur is hoog in Nederland
	Arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland blijft achter sinds jaren negentig
	Arbeidsparticipatie is hoog in Nederland en gegroeid
	Nergens werken relatief zoveel mannen en jongeren als in Nederland
	Nederland is hekkensluiter in aantal arbeidsuren per werkende
	Levenskwaliteit
	Qua inkomensverdeling vertoont Nederland een gemiddeld beeld 
	Stijging levensverwachting bij geboorte in Nederland
	Ecologische duurzaamheid 
	Energie-intensiteit
	Conclusies per indicator
	Algemene conclusies over de indicatoren
	Noten in de tekst

	3. Menselijk kapitaal en arbeidsaanbod
	Nederlandse HRST-kern scoort hoog
	De verschillen tussen de landen zijn groot
	Nederlandse HRST-kern scoort in diensten relatief hoog
	Score in de industrie is relatief laag
	Schaarste aan hooggeschoolde arbeid drijft de kosten ervan op
	Nederlandse positie wat betreft aantal afgestudeerden is matig
	Relatief sterke positie van Nederland uit verleden is afgenomen
	Andere gegevens bevestigen de matige score van Nederland
	Verschillende invalshoeken: individuen en netwerken
	Vergelijkbare migratiestatistieken zijn nog beperkt voorhanden
	Landen als interessante vestigingsplaats voor hooggeschoolden
	Nederland is middenmoter op immigratiegebied
	Nederland kent relatief veel emigranten en hoogopgeleide emigranten
	Nederland heeft een middenpositie op het gebied van kennisdynamiek
	In- en uitstroom hoogopgeleiden in Nederland in evenwicht
	Nederland scoort goed op levenlang leren
	Arbeidskosten versus arbeidsproductiviteit
	Nederlandse APEP in 2004 sterker gestegen dan in andere landen
	Conclusies per indicator
	Meer zicht op verschillen per sector is gewenst
	Duidelijkheid over de werkelijke positie van Nederland is gewenst
	Daadwerkelijk gebruik van internationale netwerken
	Wel of geen tekorten
	Diversiteit binnen de groep niet-hoogopgeleiden
	Vraag naar hoogopgeleiden in beeld brengen
	Noten in de tekst

	4. Innovatie
	R&D-intensiteit relatief laag in Nederland
	R&D-intensiteit in Nederland tussen 1995 en 2003 gelijk gebleven, elders niet
	Sectorstructuur belangrijke verklaring voor lage R&D-uitgaven in Nederland
	Nederland scoort in 2000 hoog in de industrie en gemiddeld in de dienstverlening
	Percentage innovatieve bedrijven vertoonde in Nederland in 2002 sterke daling
	Middenpositie voor Nederland
	Publiek-private samenwerking in Nederland voor verbetering vatbaar
	Relatief veel Nederlandse octrooiaanvragen
	Positie Nederland tussen 1995 en 2002 gelijk gebleven
	Interpretatie van de hoge positie van Nederland
	Lage positie van Nederland, zowel in de industrie- als de dienstensector
	Sterke daling in Nederland 2002, na beperkte daling tussen 1996 en 2000
	Nederlandse kennisparadox
	Nederland scoort relatief laag bij niet-technologische innovatie
	Vraagtekens bij de commerciële gerichtheid van Nederlandse bedrijven
	Conclusies per indicator
	Inzicht in samenhang tussen indicatoren laat nog te wensen over
	Wensen voor aanvullende indicatoren
	Noten in de tekst

	5. Kapitaal
	Nederland heeft een relatief grote kapitaalgoederenvoorraad
	Nederland scoort laag wat betreft ICT-kapitaal 
	ICT-kapitaal vertoont opgaande lijn
	Investeringsquote van Nederland in de middenmoot, maar in veel sectoren laag
	Nederlandse bruto-investeringen groeiden minder snel dan het BBP
	Geïnvesteerd durfkapitaal fluctueert sterk
	Ook aandeel van het vroege fase durfkapitaal wisselt aanzienlijk
	‘Dotcom-hype’
	Integratie, overdracht van kennis en horizonverbreding
	DBI bevorderen internationalisering
	DBI kunnen leiden tot nieuwe kennisstromen
	Inkomende DBI
	Uitgaande DBI
	DBI namen sinds 2000 af 
	Nederland heeft een belangrijke positie bij DBI-stromen
	Herstel van Nederlandse DBI blijft uit
	Conclusies per indicator
	Nederland is een serieuze speler
	De relatie tussen ICT-kapitaal en ‘intangible’ kapitaal verdient aandacht
	Vraag naar meer inzicht in het beschikbare durfkapitaal dringt zich op
	DBI en kennisgeneratie
	De betekenis van DBI en DBI verdeeld naar sectoren verdienen nadere aandacht
	Noten in de tekst

	6. Ondernemerschap
	Nederland scoort gemiddeld
	Nederlandse ondernemersquote in de jaren negentig sterk gestegen
	Vergelijking tussen landen niet zonder haken en ogen
	Aanwas van ondernemingen in Nederland laag en dalend maar relatief groeiend
	Nederland: meer bedrijven opgericht dan opgeheven
	Langere termijn: Nederland laat toename in aantal bedrijven zien
	Nederland: Oprichtingen en opheffingen per sector 
	Nederlandse dynamiek is gemiddeld
	Tussen 1987 en 2000 nam turbulentie geleidelijk toe
	Nederland telt weinig snelle groeiers
	Dalende tendens in de periode 1998–2002
	Relatief weinig Nederlanders zien zichzelf als zelfstandig ondernemer
	Conclusies per indicator
	Meer inzicht gewenst in de demografie van ondernemingen
	Noten in de tekst 

	7. Marktwerking
	Minimale verschillen tussen de landen met een hoog welvaartsniveau
	Ook sectorale verschillen gering, met enkele uitzonderingen
	Over langere periodes bezien veranderen de mark-ups nauwelijks
	In 2003 scoorde Nederland relatief slecht: veel obstakels voor ondernemerschap
	Tussen 1998 en 2003 is de positie van Nederland relatief verslechterd
	In 2003 scoort Nederland goed: relatief weinig belemmeringen
	Tussen 1998 en 2003 is de positie van Nederland relatief verslechterd
	Nederland heeft een gemiddelde werknemersbescherming
	Werknemersbescherming is in Nederland vooral individueel geregeld
	Werknemersbescherming groeit naar elkaar toe in verschillende landen
	Internationale positie van landen onderling verandert nauwelijks
	Conclusies per indicator
	Meting marktwerking met de geselecteerde indicatoren blijkt niet eenvoudig
	Meer aandacht voor specifieke markten is gewenst
	Meer aandacht nodig voor effecten van Europese integratie en globalisering
	Noten in de tekst

	8. Macro-economische condities
	Een gematigde inflatie is gewenst
	Inflatie in Nederland is één van de laagste binnen de EU
	Inflatie in Nederland volatiel door belastingherziening
	Hoogte van de rente beïnvloedt zowel investeringen als koopgedrag
	Verschillen binnen de euroregio zijn klein
	Sinds 1990 is een dalende trend waarneembaar
	Tekort mag maximaal 3 procent zijn
	Tekort van Nederland blijft beperkt
	Tekorten in Nederland doorgaans lager dan gemiddelde in de EU-15
	Vennootschapsbelasting lastig internationaal te vergelijken
	Neergaande trend
	Verdere verlagingen in Nederland in het vooruitzicht gesteld
	Ook andere belastingen verschillen sterk per land
	Nederland kent een zeer open economie
	Open landen worden opener, sterke stijging bij nieuwe EU-lidstaten 
	Conclusies per indicator
	Meer aandacht voor staatsschuld gewenst
	Een indicator voor de effectieve belastingdruk lijkt nuttig
	Relaties met andere thema’s verdienen meer aandacht
	Toevoegen subjectieve indicatoren
	Noten in de tekst

	9. Functioneren van de overheid
	De overheidsinvloed in het economische domein in Nederland is gemiddeld
	Overheidsinvloed tanende in nagenoeg alle referentielanden
	Nederland doet het beter, maar scoort nog steeds slecht
	 Sterk toenemend gebruik van elektronische diensten door Nederlanders
	Overheidsbeleid
	Nederland scoort redelijk wat betreft de opstartsnelheid van een nieuw bedrijf
	Wat betreft Nederland doet Nederland het minder goed
	Effectiviteit Nederlandse overheid tamelijk hoog
	Conclusies per indicator
	Beeld wat betreft functioneren van de overheid wisselt
	De verschillende ‘concurrerende overheden’ convergeren in toenemende mate 
	Het functioneren van de overheid vergt meer indicatoren
	Aanvullende indicatoren voor het functioneren van de overheid zijn wenselijk
	Noten in de tekst

	10.  Infrastructuur
	Nederland afgegleden naar positie in de middenmoot
	Het imago van Nederland als distributieland is in gevaar
	Schiphol behoort wat betreft aantal bestemmingen tot de Europese top
	Nederland scoort wat betreft gebruikskosten van kantoorruimte gemiddeld
	Investeringen in ICT hebben belangrijke directe effecten op economische groei 
	ICT bestedingen meten helaas alleen de input maar niet de benutting van ICT 
	Bestedingen aan ICT in Nederland stabiel en relatief hoog
	Nederland koploper op het gebied van breedband
	Concurrentie tussen kabel en DSL 
	Publieke R&D uitgaven nemen in Nederland relatief sterk af
	Ook in andere landen daalt de publieke R&D
	In het basisonderwijs besteedt Nederland relatief weinig per leerling 
	Hoogte salarissen en gemiddeld aantal leerlingen zijn doorslaggevend
	Nederland geeft relatief veel uit aan hoger onderwijsstudenten
	Directe en indirecte uitgaven aan studenten hoger onderwijs verlopen parallel
	Nederland behoort tot de achtervolgers bij totale uitgaven per student
	Gecorrigeerd voor welvaartsniveau verslechtert de positie van Nederland verder
	Conclusies per indicator
	Beeld voor Nederland voor wat betreft infrastructuur gemengd 
	Publiek-private samenwerking bij grootschalige infrastructuurprojecten
	ICT-infrastructuur als basis voor innovatie en ondernemerschap
	Verbreding kennisbegrip 
	Aanvullende infrastructuur indicatoren zijn wenselijk
	Noten in de tekst

	Overzicht bestaande benchmarkstudies
	Global Competitiveness Report
	World Competitiveness Yearbook
	Country forecasts
	European Innovation Scoreboard
	Global Entrepreneurship Monitor 
	Enterprise Policy Scoreboard
	OECD Science, Technology and Industry Scoreboard/Outlook
	Ierland: Annual Competitiveness Report
	Verenigd Koninkrijk: UK productivity and competitiveness indicators
	Denemarken: Innovation Monitor. An assessment of Denmark’s innovation capacity
	Noten in de tekst

	Literatuur en referenties
	Statistische bijlage
	Verantwoording
	Leden van de klankbordgroep
	Medewerkers publicatie
	Auteurs
	Eindredactie
	Met dank voor inhoudelijk commentaar aan



