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Macro-economische aspecten van de eerste industrialisatiefase (1948-1952).
door: drs. J.M.M.J. Clerx

Inleiding.
In 1948 ving tijdens het kabinet Drees-Van Schaik onder leiding van de minis
ter van Economische Zaken Van den Brink de overgang aan van een economische 
politiek van herstel naar groei ^ . Deze groei zou tot stand moeten komen 
door middel van een expansieve structuurpolitiek gericht op industrialisatie 
en export.
Deze expansieve structuurpolitiek was nodig om werk te verschaffen aan de te 
verwachten explosieve groei van de beroepsbevolking. Weliswaar was er in 1948 
nagenoeg sprake van volledige werkgelegenheid maar de vooruitzichten ten aan
zien van het arbeidsaanbod en de rol welke de industrie wat betreft de opvang 
daarbinnen te vervullen had, maakte verdergaande industrialisatie noodzakelijk. 
Anderzijds stelde het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans ons 
land voor grote problemen. Dit tekort bedroeg in 1948 ongeveer 1 mld. en was ont
staan doordat de bestedingen de nationale produktie overtroffen. Voor 1948 werd 
becijferd dat 8% van de totale consumptie,gegeven het bestaande investerings
niveau, gelijk was aan het tekort op de lopende rekening ter waarde van f. 1 mld. ‘ 
Financiering van dit tekort werd toen mogelijk gemaakt door de Marshallhulp. 
Aangezien deze hulp echter slechts voor een periode van 5 jaar werd verleend, 
diende er op het einde van het jaar 1952 weer sprake te zijn van een sluitende 
betalingsbalans. Gegeven de noodzaak de investeringen uit te breiden -waardoor 
de import nog zou groeien- en de lopende rekening van de betalingsbalans sluitend 
te maken, volgde de conclusie dat gestreefd diende te worden naar een beperking 
van de consumptie per hoofd van de bevolking en bevordering van de export.

Uitgangspositie bij de aanvang van de groeipolitiek.
Gedurende de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse deviezen- 
positie sterk verslechterd. De laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog had 
Nederland weliswaar een tekort op de handelsbalans van f. 0,5 mld. maar dit
tekort werd ruimschoots gedekt door de opbrengsten van beleggingen in het

• 3)buitenland en het verlenen van diensten . Vooral Nederlands-Indië vervulde
hierin een belangrijke rol. De Nederlandse beleqgingen in dit gebied beliepen 
voor de Tweede Wereldoorlog een bedrag van ongeveer f. 4 mld.. Uit dien hoofde 
vloeiden belangrijke bedragen aan rente, dividenden en winsten naar Nederland. 
Nederlands -Indië kon aan deze verplichtingen voldoen door de sterk aktieve 
handelsbalans waarbij veel dollars werden verdiend door de levering van be
langrijke grondstoffen als rubber en tin aan het westelijk halfrond.
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Het belanq van deze gebiedsdelen voor ons land werd geraamd op circa 9% van
4)het nationaal inkomen . Door de oorlog veranderde deze verhouding, omdat het 

produktieapparaat van Nederlands-Indië grotendeels was vernield. De Neder
landse deviezenpositie werd nu door Nederlands-Indië belast. Dit werd onder
meer veroorzaakt door het verlenen van reconstructiekredieten aan Nederlands- 
Indië, die het Indië mogelijk maakte goederen in guldens te betalen die anders 
in deviezen werden afgerekend. Daarnaast moest Nederland zich deviezenoffers 
getroosten door de militaire akties in Nederlands-Indië.
Verder viel ook de belangrijkste handelspartner van voor de oorlog, West- 
Duitsland aanvankelijk voor een groot deel weg. Onze export, import en door
voer waren in overheersende mate georiënteerd op het Duitse achterland. Voor 
de oorlog bestond ruim 65% van het Nederlandse havenverkeer uit transito-ver
keer bestemd voor of afkomstig uit Duitsland en het achterland . Met de 
hieruit voortvloeiende deviezenontvangsten werden voor de oorlog grondstoffen, 
halffabrikaten en machines in West-Duitsland aangekocht. Niet alleen vervielen 
deze deviezenontvangsten grotendeels, maar de aankopen moesten nu ge
schieden in de dollararea hetgeen de deviezenpolitiek ook in kwalitatieve zin 
aantastte.
Het eerste herstel van de oorlogsschade ging zodoende voor een aanzienlijk
deel ten koste van de Nederlandse deviezenvoorraad. Daarnaast vond er alleen
al in 1947 een liquidatie plaats van buitenlandse saldi voor een bedrag van
f. 520 min,, terwijl tot en met het eerste kwartaal van 1948 een liquidatie
plaatsvond van ons effectenbezit van meer dan f. 1 mld. ^ . De Marshallhulp ,
die Nederland in totaal een bedrag verschafte van f. 3,6 mld. waarvan f. 3,3
mld. aan schenkingen, vormde de noodzakelijke "bloedtransfusie... teneinde

7)de patiënt door de crisis heen te helpen" .
Naast de deviezenproblemen voortvloeiend uit de betalingsbalanstekorten vormde
de groei van de (beroeps)bevolking een ernstig probleem. Vergeleken met 1900
had tot in 1949 bijna een verdubbeling (92%) plaats gevonden van onze bevolking,
veruit de qrootste procentuele groei van de Westeuropese landen, hetqeen het

B)dreiqende Nederlandse structurele werkloosheidsprobleem extra accentueerde .

De eerste Industrialisatienota.
Tijdens de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 1949 kondigde Van den Brink

9)aan dat er een Industrialisatienota zou komen . De contouren van de nota 
werden toen reeds vastgelegd. Van belang was vooral dat de taakstellende, 
dwingende planning welke werd \ 
mische Zaken Vos, werd verlaten
dwingende planning welke werd voorgestaan door de vroegere minister van Econo-

10 )
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De industrialisatie zou niet meer geschieden aan de hand van een vast industri- 
alisatieplan, maar aan de hand van een industrialisatieschema. Dit schema zou 
niet teveel in details treden en geen bindende kracht hebben, maar alleen een 
algemene richtsnoer geven waarop de beleidsinstrumenten zouden worden 
gericht.
In de eerste Industrialisatienota werden de centrale doelstellinqen van het be
leid ten aanzien van de industrialisatiecolitiek -opheffincr van het betalinas-
balanstekort en bestrijding van de structurele werkloosheid- nader qekwantifi-

11)ceerd . Gedurende de eerste fase in de industrialisatie, die de periode betrof 
tot 1 januari 1953, zou er op grond van de bevolkingsontwikkeling sprake zijn 
van een toename van de beroepsbevolking met 157.000. De grootte van de beroeps
bevolking werd ook beïnvloed door de werkloosheidsontwikkeling. Deze bedroeg 
in 1948 gemiddeld 45.000 personen ofwel 1,2% van de beroepsbevolking, zodat 
kon worden gesproken van een overspannen arbeidsmarkt. Bij het wegvallen van 
deze spanningen moest worden gerekend op een gemiddelde werkloosheid van 2,5 
a 3% van de beroepsbevolking. Dit betekende een verlichting van de werkgelegenheids- 
problematiek met 60.000 personen. Verder werd rekening gehouden met een zekere 
demilitarisering; voor de periode 1948 t/m 1952 werd deze geraamd op 40.000. Dit 
alles betekende dat er per saldo werk geschapen moest worden voor 137.000 
personen gedurende 4 jaar. In andere sectoren dan de industrie konden hier
van naar verwachting 42.000 personen worden geplaatst,waardoor de werkgelegen
heid in de industrie met 95.000 diende toe te nemen. Daarnaast werd het aantal 
te scheppen arbeidsplaatsen beïnvloed door de stijging van de arbeidsproduktivi- 
teit. Het niveau van de arbeidsproduktiviteit in de industrie bedroeg in 1946 
nog slechts 66% van het niveau uit 1938. Van 1946 op 1947, respectievelijk 1947 
op 1948 steeg de produktiviteit met 14 en 9% waarmee het indexcijfer in 1948 
op 82 kwam (1938 = 100) . Men hield er rekening mee dat de snelle stijging 
in de eerste naoorlogse jaren minder zou worden, maar in ieder geval meer zou zijn 
dan het vooroorlogse gemiddelde van 2 è 3%. Als de vooroorlogse trendmatige ont
wikkeling niet onderbroken was door de oorlog, zou de arbeidsproduktiviteit "in 
1952/53 tenminste enkele tientallen punten boven het vooroorlogse peil... 
moeten staan". Derhalve was "deze 100 inderdaad een minimum dat zeker bereikt 
kan en moet w o r d e n , Wanneer de arbeidsproduktiviteit het vooroorlogse peil 
weer zou bereiken,betekende dit in het algemeen dat er meer arbeidsplaatsen 
nodig waren. Verhoging van de arbeidsproduktiviteit betekent immers minder 
werxgelegenheid bij gelijkblijvende produktie. Naar verwachting zou dit een 
aantal arbeidsplaatsen vereisen van 120.000.
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In totaal dienden derhalve 215.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de industrie 
te worden geschapen. Aangezien 60.000 personen konden worden opgevangen 
door middel van de bestaande overcapaciteit en via een meerploegenstelsel 
betekende dit een kapitaalinvestering voor het scheppen van 155.000 arbeids
plaatsen. Deze toename van de werkgelegenheid in de industrie vereiste een 
groei van uitbreidingsinvesteringen ter waarde van f. 2,7 mld. en daarnaast 
nog eens f. 3 mld. aan vervangingsinvesteringen. Gedurende de periode 1948 
tot en met de eerste helft van 1949, de eerste 1,5 jaar van de periode waar
op het schema betrekking had, was hiervan al f. 1,5 mld. geïnvesteerd. Dit 
betekende, dat een achterstand was opgelopen op het jaarlijks gemiddeld te 
investeren bedrag van ongeveer f. 0,4 mld.. Voor de resterende drie jaar van 
de periode van 4,5 jaar diende derhalve nog f. 4,2 mld. te worden geinves- 
teerd 14'.
De tweede doelstelling die met behulp van de industrialisatie moest worden 
gerealiseerd,was de opheffing van het tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans ter waarde van 1 mld.. De produktiegroei zou hiervoor in 
totaal f. 2,8 mld. moeten bedragen; rekening houdend met een benodigd bedrag 
van 0,5 mld. voor de ruilvoetverslechtering, en een bedrag van 1,3 mld. voor 
de extra consumptie ten gevolge van de bevolkingsgroei bij gelijkblijvend 
consumptieniveau en om de verhoging van de investeringen mogelijk te maken. 
Andere sectoren dienden een produktiegroei te leveren van f. 1,3 mld. zodat 
de produktie in de industriële bedrijven met f. 1,5 mld. moest toenemen.

De aard van de industrialisatie.
Na kwantificering van de gestelde doeleinden kwam de vraag aan de orde hoe 
de industrialisatie het meest doelmatig over de verschillende bedrijfstakken 
kon worden verdeeld. Bij deze verdeling werd in de eerste Industrialisatienota 
het accent gelegd "op de uitbreiding van de basisindustrieën, alsmede van die 
bedrijfstakken waarin ons land op een ruime ervaring kan bogen" .
Onder basisindustrieën werden die industrieën verstaan die grondstoffen pro
duceerden welke werden gebezigd in de verwerkende industrie '. Het zwaarte
punt lag hierbij op de metaal- en chemische nijverheid. Voor basisindustrieën 
werd gekozen vanwege de in ons land aanwezige gunstige factoren voor vestiging, 
vooral de lage vervoerskosten. Een nadeel voor vestiging van basisindustrieën 
was dat ze erg kapitaalintensief waren. Dit betekende dat er relatief weinig 
werkgelegenheid werd geschapen, terwijl de uitvoering van deze investeringen 
grote offers betekende voor de bevolking.
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De keuze viel toch op de basisindustrieën,gegeven de grote bijdrage die 
hiervan te verwachten viel voor vergroting van de produktie. Verder leerde 
de ervaring dat van de stichting van basisindustrieën een inktvlekwerking 
mocht worden verwacht; ze vormden een grote stimulans voor de stichting 
van nieuwe alsook voor de aktivering van bestaande verwerkende industrieën.
De vraag naar arbeidskrachten werd aldus voornamelijk langs indirecte 
weg gestimuleerd.
De industriële ontwikkeling moest ook voortdurend getoest worden aan de af-
zetkansen. Was de raming van de te verwachten afzet op de binnenlandse markt
en voor importvervanging al moeilijk, de berekeningen op grond waarvan de
exportmogelijkheden naar het buitenland werden geraamd, droegen een zuiver
speculatief karakter. Het was in elk geval wel zaak alles op alles te zetten
teneinde de export te bevorderen. Vergeleken met de periode daarvoor was
Nederland immers direkt na de Tweede Wereldoorlog van crediteur-, debiteurland
geworden. Dit vereiste een hoger dekkingspercentage van de invoer door de

17)uitvoer . Wat betreft de afzet werd een geleidelijke vrijmaking van het
handelsverkeer van handelsbelemmeringen verondersteld, "zodanig dat bij het
einde van het Europese Herstel Program (E.H.P.) het stadium van een vrij

18)multilateraal verkeer is bereikt" . Afschaffing van contingenteringen en 
verlagingen van tarieven zou enerzijds de afzetkansen doen stijgen, maar ander
zijds de concurrentie doen toenemen. Het afzetvraagstuk werd daarmee herleid 
tot een kostprijsvraagstuk waarop het financieel-economisch beleid mede diende 
te worden afgestemd. Ook al zouden de inspanningen tot exportbevordering leid
en tot evenwicht op de lopende rekening van de betalingsbalans dan zou het 
gebrek aan convertibiliteit -gegeven het traditionele tekort op de dollarbalans- 
ons land nog voor bijzondere problemen stellen. Daarom maakte minister Van den 
Brink op 6 september 1949 maatregelen bekend ter bevordering van de export naar 
de dollargebieden. De belangrijkste maatregel bestond uit de invoering van de 10%
dollarbonus. Op basis van deze regelingen ontvingen Nederlandse exporteurs
die exporteerden naar de Verenigde Staten en Canada,10% van het netto dollar-
provenu. Deze dollarontvangst gaf hun het recht tot vrije besteding van de

19)verkregen dollars zowel in dollar- als in niet dollarlanden .
Ook de devaluatie van een aantal Europese valuta in september 1949 was dienst
baar aan de beoogde vermindering van het dollartekort. Als reactie op de
devaluatie van het pond sterling met ingang van 19 september, besloot

20 )Nederland de gulden te devalueren . Devaluatie van Europese munten ten op
zichte van de dollar werd gezien als een mogelijkheid om Europese produkten 
op meer concurrerende wijze op de markt van de Verenigde Staten te brengen 
terwijl tegelijkertijd de import uit dit land werd afgeremd.
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Nederland was verplicht mee te devalueren, aangezien het anders niet kon 
concurreren met de andere Westeuropese landen en derhalve ook de op stapel 
staande liberalisatie van het handelsverkeer in gevaar kwam.

Investeringen en de financiering.
Volgens de Industrialisatienota stond de ondernemingsgewijze produktie cen
traal. Dit had als consequentie dat de rol van de overheid beperkt bleef tot 
het aanvullen van de bedrijven. Wanneer ondernemingen niet of onvoldoende in
vesteerden kon de overheid de rol van de bedrijven overnemen. Verder was de 
overheid de bedrijven behulpzaam bij het ontplooien van hun activiteiten door 
het wegwerken van belemmeringen. De detailbemoeienis van de overheid met het 
economische leven als gevolg van de schaarste aan goederen, zich uitend in 
rantsoeneringsmaatregelen en in het prijsbeleid, zou worden afgeschaft.
Verder was er een nieuwe Vestigingswet bedrijven in voorbereiding die, in 
tegenstelling tot de toen fungerende wet, als uitgangspunt had vrije vesti
ging van bedrijven. De prioriteit wat betreft de beschikbaarstelling van de
viezen zou worden herzien, ten koste van consumptiegoederen en ten voordele 
van investeringsgoederen en uitvoering van bouwwerken, en was daarmee gericht 
op de uitbreiding van de produktiecapaciteit. Als criteria bij de deviezentoe-
wijzing voor industriële investeringen golden vooral "het vermoedelijk effect

2 1 )op de betalingsbalans en de noodzakelijke binnenlandse voorziening" .
De overheid voerde in het algemeen een gunstig voorwaardenscheppend beleid 
voor het doen van investeringen. Er werd gestreefd naar monetair evenwicht, 
terwijl ook de loonontwikkeling werd gematigd. Via loonmatiging werden de 
winsten van de bedrijven bevorderd en de ondernemingsbesparingen gunstig beïn
vloed. Verder werd hierdoor de zuigkracht op de binnenlandsemarkt beperkt en 
de concurrentiepositie bevorderd. Opvallend was, dat deze politiek van loon
matiging slaagde in een tijd van min of meer overbesteding waarin eerder een

22)opwaarste druk op het loonniveau te verwachten viel .
Wat betreft de financiering van het benodigde bedrag aan investeringsgelden ad 
f. 5,7 mld., gold dat f. 3 mld. hiervan benodigd voor vervangingsinvesteringen, 
beschikbaar zou komen via de afschrijvingen. Via fiscale herwaardering van 
bepaalde bedrijfsmiddelen kwam de overheid de bedrijven hier tegemoet. De af
schrijvingen waren fiscaal gebaseerd op de veelal erg lage vooroorlogse aan- 
schafwaarde van bedrijfsmiddelen. De prijsstijging die in deze sector sedert 
de Tweede Wereldoorlog was opgetreden had tot gevolg dat de fiscaal toelaat
bare afschrijvingen volstrekt niet meer in overeenstemming waren met de be
* 23> dragen voor vervanging .
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Via herwaardering van de bedrijfsmiddelen werd de fiscale winst en derhalve 
ook de te betalen winst slechts eenmalig verlaagd omdat ook de prijsstijging 
werd veroorzaakt door naar verwachting eenmalige buitengewone omstandig
heden. De financiering van de uitbreidingsinvesteringen ter waarde van 
f. 2,7 mld. moest geschieden via de besparingen. "Onder zekere te vervullen 
voorwaarden, onder andere dat de produktie bevredigend toeneemt en dat door 
de loon- en belastingpolitiek ertegen wordt gewaakt, dat een te groot deel
van het nationale inkomen in de consumptieve sfeer vloeit, mag worden ver-

24)wacht, dat het totale bedrag der besparingen tot voldoende hoogt stijgt" . 
Niet alleen het totale bedrag aan besparingen was van belang maar ook de vorm 
waarin het aan de bedrijven werd beschikbaar gesteld. Het werd van groot be
lang geacht dat een aanzienlijk deel van het benodigde kapitaal werd beschik
baar gesteld in de vorm van risicodragend kapitaal. Deze vorm van kapitaal 
konden bedrijven verkrijgen via de uitgifte van aandelenemissies en via de 
ingehouden winst. De overheid stimuleerde de vermogensvorming van de bedrijven 
door vermindering van de belastingen. Onder meer werd de mogelijkheid geboden 
tot vervroegde afschrijving van 1/3 deel van de na 1 januari 1946 doch voor 1
januari 1953 aangeschafte bedrijfsmiddelen, desgewenst in een jaar dat de on-

25)dernemer goed uitkwam . Er was bij deze maatregel in principe alleen sprake 
van een belasting, waarbij via getemperde afschrijvingen in de toekomst echter 
een verliessituatie kon worden voorkomen. Als deze verliessituatie zich toch 
voordeed, gaf echter de verlenging van de verliescompensatie tot 4 jaar een 
ruimere mogelijkheid verliezen te compenseren. De verschuiving in de afschrij
vingen kon ook belastingverlagend werken, daar ze winstnivellerend en derhalve 
progressieverlagend kon werken.
Verder werd ook de ondernemingsbelasting ten dele opgeheven. Deze belasting
werd geheven naar twee grondslagen, de bedrijfsopbrengst en het bedrijfskapi-

26)taal . Voorgesteld werd in de belastingherziening 1949, de ondernemingsbe
lasting naar de grondslag van het bedrijfskapitaal op te heffen. Deze belas
ting werd tot nu toe geheven zowel over het eigen als het vreemd vermogen dat 
in de onderneming was gestoken en onafhankelijk van het feit of er winst of 
verlies was. Met de afschaffing van deze belasting verdween een van de fac
toren die de beschikbaarstellinq van risicodraaend kacitaa.l belemmerden.
Er was ook een mogelijkheid voor bedrijven om een beroep te doen op de Her- 
stelbank voor de beschikbaarstelling van kapitaal al of niet onder garantie 
van de staat als ze er niet in slaagden langs andere wegen kapitaal te verwer
ven. Deze instelling werd in 1945 opgericht met als centrale doelstelling
kredieten te verstrekken als aanvulling op de taak van het Nederlandse bank-

27)wezen . Op 31 december 1949 had deze instelling voor f. 264,3 min. aan



- 49 -

kredieten verleend, waarvan f. 167,5 min. betrekking had op industriële
v.  ̂ • • 28>bedrijven .

De tweede en derde Industrialisatienota.
De ramingen onder meer betreffende het aantal arbeidsplaatsen zoals vastge- 
leqd in de eerste Industrialisatienota, waren ten dele speculatief. Het was der
halve niet verwonderlijk dat de ramingen door wijziging van de omstandigheden 
moesten worden bijgesteld. Dit feit en het voornemen van Van den Brink elk 
jaar aan de burgers verslag en verantwoording af te leggen over de vorderingen 
in het industrialisatieproces, maakten het noodzakelijk meerdere industriali
satienota 's uit te brengen.
In de tweede industrialisatienota werd het aantal te scheppen arbeidsplaatsen

29)verhoogd van 155.000 tot 165.000 personen . Deze verhoging was de resultan
te van ramingverhogende en -verlagende factoren. Enerzijds daalde de beroeps
bevolking door de grotere onderwijsdeelname en het feit dat minder ouderen 
werkten vanweqe de betere oudedagsvoorziening, anderzijds verminderde het aantal 
militairen in Indonesië sneller dan verwacht. Het toenemend arbeidsaanbod dat 
hierdoor ontstond werd ten dele gecompenseerd door defensiemaatregelen als 
gevolg van de Korea-crisis. Door hogere benutting van het bestaande produktie- 
apparaat waren reeds nu 60.000 arbeidskrachten geplaatst, een aantal dat voor 
de hele periode was gepland. Vooral door ruimere toepassing van meerploegen- 
arbeid dienden nog 20.000 arbeidskrachten te worden geplaatst.
Aan de doelstelling van betalingsbalansevenwicht lag volgens de eerste Indus
trialisatienota een toename van de export ten qrondslaq van 80% vergeleken 
met 1948, terwijl de industriële invoer met 20% ten opzichte van 1948 zou 
stijqen. De export ontwikkelde zich erq qunstiq, zelfs zo gunstig/voorspoedig, 
dat over het jaar 1950 reeds een maandaemiddelde van index 206 werd bereikt 
(1948=100) 'jÛ . Was hiermee de doelstelling uit de eerste Industrialisatienota 
overschreden toch moest de export noq extra worden opqevoerd, tot index 230 
omdat ook de import meer was gestegen dan qeraamd. Over 1950 werd al een maand- 
gemiddelde bereikt van 147 (1948=100). Het import- en daarmee ook het exnortvolume 
werden met name gestimuleerd door het op ganq komen van de vrijmakinq van de han
del van kwantitatieve restricties. Nederland had met inqanq van 10 oktober 1949
goederen^waarvan de gezamenlijke invoer 24% bedroeg van de totale invoer uit

31)de O.E.E.S.-landen, vrijgemaakt van kwantitatieve restricties . Per 15 de
cember 1949 werd 50% van de invoer van de goederengroepen grondstoffen, agra
rische produkten en eindprodukten afzonderlijk geliberaliseerd. Met de multi- 
lateralisatie van het betalingsverkeer in Europa via de E.B.U. kreeg de libe-
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ralisatie van het handelsverkeer een impuls. Direct na de stichting van de 
E.B.U. werd het liberalisatiepercentage op 60 gebracht en per 1 februari 
1951 moest het percentage in principe 75 bedragen. De import werd bovendien 
extra bevorderd door de vergrote voorraadvorming als reactie op het uit
breken van de Koreacrisis.
De betalingsbalansontwikkeling werd mede belast door de ruilvoetverslechte
ring. Bij de opstelling van de eerste Industrialisatienota werd nog uitge
gaan van een ruilvoetverslechtering van 5%. In de tweede nota werd een ruil
voetverslechtering verondersteld van 10%. De devaluatie van de gulden ver
hoogde het importprijspeil uitgedrukt in guldens, ten opzichte van die landen 
die niet of minder devalueerden. Daarnaast deed de vergrote vraag naar grond
stoffen als reactie op de Korea-crisis de wereldmarktprijzen van deze goederen 
en daarmee ook het Nederlandse importprijspeil extra stijgen.
De nieuwe eisen ten aanzien van werkgelegenheid en exportgroei hadden ook 
consequenties voor de produktiegroei. Voor de hele periode werd tot nog toe 
een industriële produktiegroei verondersteld van 31% vergeleken met de pro- 
duktie in 1948. De plaatsing in de industrie van 10.000 personen voegde f. 265 
min. aan produktie toe boven op de geraamde produktie voor 1952/1953 volgens 
de eerste Industrialisatienota. Het investeringsbedrag werd f. 200 min. ver
hoogd, enerzijds als gevolg van de benodigde werkgelegenheid anderzijds als 
gevolg van correcties in de ramingen. Ten gevolge van de voortgaande liber
alisatie leverde de dienstverlening een extra produktietoename van f. 200 min., 
zodat de totale produktietoename ongeveer f. 500 min. bedroeg. Volgens minister
Van den Brink was deze aanpassing echter niet voldoende om de "verzwaring in

32)de taakstelling ten aanzien van de betalingsbalans te kunnen opvangen" .
Het jaar 1951 stond in het teken van de overbesteding als gevolg van de Korea
crisis, met bestedingsbeperkende maatregelen als uitvloeisel daarvan. Door 
de Korea-crisis en de daarmee gepaard gaande prijsstijging was in 1951 de 
neiging ontstaan de bestedingen, vooral in voorraden en consumptie, op te 
voeren tot boven het inkomen. Over de eerste helft van 1951 bleek dit al een 
tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans op te leveren van f. 792 
min. . Per 17 maart 1951 maakte het kabinet bestedingsbeperkende maat
regelen bekend die in absolute bedragen gelijk werden verdeeld over de netto- 
investeringen (25% beperking) en de consumptie (5% beperking). Bij de door
voering van de bestedingsbeperking, die werd aangevuld met monetaire maat-

34)regelen, stond Nederland voor de keuze tussen "heden en toekomst" .
Beperking der consumptieve bestedingen betekende dat men de lasten in het 
heden wilde, terwijl beperking van de investeringen leidde tot lasten in de 
toekomst, vooral als gevolg van de dan te verwachten groei van de structu
rele werkloosheid. Gedurende de periode 1 januari 1948 tot 1 juli 1951 waren



- 51 -

de investeringen (excl. voorraden) in de industrie in gebouwen en outillage
gestegen met f. 42.00 min., op een totaal benodigd bedrag aan investeringen

35)van f. 58.00 min. gedurende de hele periode . Hiermee was een achterstand 
ontstaan op het gemiddeld benodigde investeringsbedrag dat na 3,5 jaar f.4500 
min. behoorde te bedragen.
Voor de resterende periode was zodoende nog een investeringsbedrag nodig van 
f. 1600 min. Het streven werd er na de investeringsbeperking Qp aericht het
huidige investeringsvolume van f. 350 min. per kwartaal gedurende de eerste

36)helft van 1951, voor de resterende periode te handhaven . Dit betekende dat 
het totale investeringsbedrag gedurende de hele periode, kwam op f. 5600 min. 
waarmee een vermindering werd bereikt van f. 200 min.. Het restant van de 
benodigde vermindering van netto investeringen moest worden gevonden door een 
verkleinina van voorraden.
Ondanks de bestaande achterstand in het geplande investeringspatroon bleek 
de werkgelegenheid zoveel gegroeid dat de doelstelling voor de hele periode
- werk voor 125.000- nu reeds was overschreden daar er nu 140.00 Dersonen extra
werkten in de industrie. Dit was mocrelijk rtoor een intensief ^ebruik van de 
bestaande capaciteit, terwij1 er veel arbeidsintensieve projecten werden gerea
liseerd. Bovendien bleef de bedrijfseconomisch afgeschreven capaciteit toch 
nog in .bedrijf, daar deze nog lonend in het produktieproces kon worden ingezet,
gegeven de vraag naar goederen. Van den Brink waarschuwde echter dat handhaving
van het bestaande, tot f. 1400 min. verlaagde investeringsbedrag voor gebouwen

37)en outillage als een absoluut minimum moest worden beschouwd . Als er name
lijk afzetproblemen ontstonden zou de concurrentie scherper worden, waardoor 
zich een rationalisatie van technisch-economische aard in de industrie zou 
voltrekken, als gevolg waarvan de "oude" apparatuur en daarmee een deel van de 
werkgelegenheidsgroei zouden verdwijnen.
Het bestedingsbeperkend effect van de kabinetsmaatregelen werd nog versterkt 
door de in de tweede helft van 1951 optredende inkrimping van de voorraden 
die overigens eens moest komen. De voorraadvorming werd ondermeer gedrukt door 
aanzienlijke prijsdalingen voor grondstoffen op de wereldmarkt. Het totale 
investeringsvolume van bedrijven bleek in 1951, vergeleken met 1950, met 25%

O Q \

gedaald te zijn, met name ten gevolge van voorraadintering .
De beperking van de binnenlandse bestedingen leidde tot een terugslag op de 
arbeidsmarkt. De beoogde omschakeling van minder binnenlandse bestedingen 
naar militaire uitgaven en export bleek niet voor alle sectoren mogelijk 
te zijn. Voorzover dit proces wel mogelijk was, kostte het vaak meer tijd. De
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Werkloosheid steeg hierdoor sterk; alleen al in het laatste kwartaal van 1951
viel een toename te constateren van 76.000 tot een totaal van 155.000 per-

39)sonen . Na de kentering in de internationale prijzen bleek in sterkere 
mate dan vroeger sprake van een kopersmarkt in bepaalde bedrijfstakken. De 
voorwaarden waaronder produkten werden verkocht werden nu mede bepaald door 
de koper. De grotere concurrentie die hiervan het gevolg was, zorgde er ook 
voor dat de in bedrijf gehouden maar reeds afgeschreven produktiemiddelen niet 
meer konden worden gehandhaafd, hetgeen de werkgelegenheid nog verder aan
tastte. De overgang naar een kopersmarkt en de overschakeling naar meer export, 
vergden een actief beleid van exportbevordering zelfs in die mate "dat iedere 
overheidsmaatregel, zolang het betalingsbalansevenwicht niet in voldoende mate
is hersteld, mede moet worden beoordeeld aan de hand van de vraag of de ex-

40)port direct of indirect er door wordt bevorderd dan wel geremd" .

Balans.
41)In de vierde Industrialisatienota werd de balans opgemaakt . De industriële 

investeringen in gebouwen en outillage bleken te zijn toegenomen met f. 5530 
min., derhalve met 99% van de beoogde investeringen. Ook de personeelsbezetting 
van de Nederlandse industrie bleek na een terugslag in 1951 in 1952 gemiddeld
138.000 personen hoger te zijn dan in 1948. Herziene berekeningen hadden in
tussen aangetoond dat 165.000 personen in de industrie werk moesten vinden, 
in plaats van de 125.000 volgens de tweede Industrialisatienota. Dat slechts
138.000 personen meer werkten, betekende niet dat er te weinig was geïnvest- 
teerd: er was nog onbenutte capaciteit aanwezig. De arbeidsproduktiviteit 
steeg gedurende de beschouwde periode tot ongeveer het niveau van 1938 waar
mee deze doelstelling uit de eerste Industrialisatienota nagenoeg werd be
reikt. Meer werkgelegenheid en de grotere arbeidsproduktiviteit zorgden er 
voor dat in het laatste kwartaal van 1952 de geraamde produktiegroei van 34% 
ten opzichte van 1948 werd bereikt. Ook de betalingsbalans was sterk ver
beterd en vertoonde over 1952 een overschot op de lopende rekening op kas-

42)basis van f. 1884 Min. . De export in volume die eind 1952 130% behoorde 
te zijn van de export uit 1948, bleek zelfs gegroeid tot 180%.
De hoofddoelstellingen van de industrialisatie -werkgelegenheid verschaffen 
voor de sterk groeiende beroepsbevolking en herstel van het betalingsbalans
evenwicht- werden hiermee bereikt. Dat deze doelstellingen werden gehaald 
was primair te danken aan de hoogconjunctuur gedurende de beschouwde periode.
In de eerste naoorlogse jaren bestond een zogenaamde verkopersmarkt, waarop 
de vraag derhalve groter was dan het aanbod. In de eerste instantie kwam deze
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grote vraag voort uit de werkzaamheden in verband met de oorlogsschade en
de grote vraag naar consumptiegoederen, later vooral als gevolg van de vraag
naar produktiemiddelen. In 1949 waren er duidelijke tekenen dat er een einde

43)kwam aan de verkopersmarkt . De concurrentie op de markten nam toe, maar de 
Korea-crisis zorgde voor een nieuwe conjuncturele impuls.
Voor de overheid bleef in deze context als voornaamste taak het voeren van een 
voorwaardenscheppend en het ondernemersinitiatief stimulerend beleid.
Dit beleid bestond in het binnenland uit geleidelijke opheffing van belemme
ringen die aan het economische leven waren opgelegd als uitvloeisel van de 
Tweede Wereldoorlog. In de tweede plaats was het streven gericht op opheffing 
van de internationale belemmeringen gesteld aan de handel via een beleid ge
richt op afbouw van kwantitatieve restricties en verlaging van tarieven. 
Vrijmaking van de internationale handel had echter als consequentie dat de 
binnenlandse markt meer open lag voor de buitenlandse concurrentie. Het soci- 
aal-economische beleid van de overheid was aldus verplicht gericht op kosten
matiging zodanig, dat de Nederlandse ondernemers de concurrentie aankonden 
met buitenlandse ondernemers, vooral wanneer de verkopersmarkt overging op 
een kopersmarkt.

Nijmegen, 22 oktober 1985.
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