


Excell-enties, Dames en Heren

Wie wil trachten iets zinnigs te zeggen over de export van kapitaal-
goederen zonder zLch daarbij tot ziln eigen vakgebied te beperken,
riskeert zich te gedragen als een astronaut die beweert dat hij ¡ nâ
een tweedaags verblijf aldaar, de maan goed kent"
Wanneer hierna de Industrieele Handelscombinatie Holland dan ook als
illustratie dient, komt dit de realiteit van mijn betoog hopelijk ten
goede, zonder dat men evenwel moet proberen hieruít een officíeel
standpunt van het concern af te 1ezen,

fHC Holland dan, is een naamloze vennootschap, ontstaan uit de fusie
van enige mj-ddelgrote Nederlandse werven die op deze wijze hun spe-
cialistj-sche kennis en ervaring op het gebied van de bouw van bagger-
materieel onder een noemer brachten.
De verkopen van de Bagger Divisie vertegenwoordigden in L97L 44 3 van
de totale IHC-ómzet, welke in de laatste víjf jaren met 75 å steeg van
2L4 tot 374 miljoen gulden. 84 å hi.ervan is voor buitenlarrdse rekening
geweest.
IHC is I s werelds grootste leverancier van sleepzuigers en ander
baggermaterieel. Haar aandeel in de wereldmarkt bedraagt circa 40 eo.

82 ? van de productie wordt geêxporteerd.
De tweede pijler \^zaarop de groei van fHC is gebaseerd een groei die
zLch tot op heden voortzet - is de Offshore Divisie"
Dat ik mij t,hans tot deze dj-visie beperk, wordt mede gerechtvaardigrl
door het feit, dat haar verkopen in 1966 J.2 ? van de totale IHC-omzet
en in 1971 daarvan 52 ? hebben uitgemaakt. De expo.rtratio vocr de

Of f shore Di-vlsie is circa 87 3.
Een paar eenvoudige cijfer:s mogen t.er illustratie van deze groei
dienen "

Het r^/ereld.verbruík van energie (olie en gas) in 1980 z,a1 tweemaal zo

groot zíjn als dat in L970" fn L970 vrerd nog 80 ? van de totale i:e-
hoefte aan olíe en gas gedekt dcor winning te land (onshrore) ; 20 eo

werd aan de zeebodem onttrokken {offshore),
Verwacht wordt, dat in 1980 deze verhouding 60 å en 40 Z zaT zL)n,
in I990 eveneens, maar Can precies andersom.
Een eenvoudige rekensom toont aan, dat de zee - het. continentale
plat in 1980 viermaal zoveel olie en gas mcet produceren als tj-en
jaar tevoren. Een verdere blik in de toekomst zou vandaag slech.ts
aanleíding geven tot wilde specul.aties-
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Dan is daar de NoorCzee, v/aarvan iedere maa.nd duidelijker wordt, dat
zLj een van de grootste energiebronnen van West-Europa en van de we-

reld gaat worden. De prijssti_iging van olie en gas, veroorzaakt Coor

relatieve schaarste en het voorshands nog bestaande monopolÍe van de

O.P.E.C. landen leiden ertoe dat heL zoeken naar kleinere offshore-
velden in commercieel opzicht de moeite gaat lonen"

Het Ij-jkt, dat men een geboren pessimist moet zi-1n om nÍet te geloven
in een groei van de export van de Offshore Drvisie van fHC.

lVant wat wordt er nj-et allemaal geleverd en geêxporteerd:

Hefeilanden om te boren,
Productieplatforms oie op de bronnen worden geplaatst door zware

drijvende kranen van 2000 ton hefvermogen,
Drijvende overslagstations,
Pijpenleggers,
Onderwaterops lagtanks,
Pijpleidingen

Ook het uitvoeren van installatiewerkzaamheden komL in aanmerking; en

zo kan men doorgaan.
Doelbewust heeft IHC ernaar gestreefd zíjn'patroon van goederen en

diensten zodanig uit te breiden, dat de uitvoering van een volledig
project op zogenaamde "turnkeybasis" kan worden gecontracteerd.
Van de bron tot vóór de raffinaderij kan de oliemaatschappij bij IHC

terecht. Zelfs het boren kan door IHC via een van zijn dochtermaat-
schappijen worden gedaan" Installatiewerken en engineeringstudies
behoren alle tot het pakket dat wij kunnen samenvatten in de term
"IHC's total capability in offshore work".

Welnu, bij zotn ontwikkelÍng, wat staat dan onze export in de weg?

De problemen zi)n groter dan de huidige beurskoers van het IHC-aan-
deel doet vermoeden.
De tak van industrie hraaraan wíj leveren is goeddeels AmerÍkaans.
Amerikaanse booraannemers beheersen de Noordzee en elders 

"

Mede gezien een niet te ontkennen Amerikaans protectionisme, dienen
onze aanbiedingsprijzen in hoge mate concurrerend te zí)n. Van het
natuurlijk voordeel aan onze kant: geringere transport- en daaraan
verbonden assurantiekosten blijft weinig over als men de loonsom-
men beziet die IHC bij een gelijk personeelsbestancl betaalde in
L9662 56 miljoen gulden en in L97L: I14 milioen gulden. Zo'n toe-
neming van meer dan I00 å werkt gemiddeld door in de verkoopsprijs,
voor circa de helft, met andere woorden z onze producten werden in
5 jaar tijds Ià maal zo duurT alleen al door de lonen. In de prijs
der materialen zet deze tendens zích voort" Het gezamenlijk resul-
taat is een verdubbeling van onze verkoopsprijs.
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Wj-e het niet geloven wil, kan vervolgens zi)n blik richten op de

failliete of bi¡na failliete Engelse r¡/erven, dre, door hun overheid
gesubsidieerd, ertoe bereid z|jn tegen welhaast iedere pri3s te
bouwen. Het Britse arbeÍdsklimaat geeft heden ten dage evenwel zo

weinig garantie voor prompte aflevering, dat de gevolgen van deze on-
gunstige prijsontwikkeling nog niet catastrofaal zLln gebleken, maar er
komt binnenkort een mtlment dat een'langere leveringstijd ruj-mschoots
opweegt tegen de lagere prijs. Men stelle tegenover de stijging cler
loonsom liever niet a1s steekhoudend argument dat de productiviteit
navenant is gestegen, eenvoudig omdat dit niet \^/aar is.
Wanneer I0 jaar geleden de lonen zich nog aanpasten aan de verhoogde
productiviteit - een productir¡ite.itsverhoging overigens die slechts
in verhoogde investeringen haar oorzaak vond - thans worden de lonen
gedecreteerd op grond van prijsstijgj-ngen en toegenomen welvaart (of
wat oaarvoor doorgaat) en wordt in de looneisen onder de titel van
reële inkomensverbetering maar vast een voorschot genomen op de voort-
zetting van de inflatie, Aan de werkgever de taak om er achterheen te
investeren, teneinde te redden wat er nog te redden valt in de hoop
oat het rendement op zLjn investering de achterblijvende product,ivi-
teit tenminste nivelleert. Tn dit licht moet onze investering van 25

miljoen worden bezj-en bij de bouw vcor de Ïiagger Divisie van 's we-
relds grootste overdekte scheepsbouwhal díe op L7 november 1972 door
de Prj-ns der Nederlanden offieieel in gebruik zal worden gesteld.
VeeI medeleven zal j-k met het belichten van de achterblíjvende ar-
beidsproduetiviteitsstijging niet. brj u hebben gewekt" Misschien lukt
het beter als ik iets zeg over de arbeidskwaliteit" Vreemd genoegl

hoort men over d.e arbeidskwalíteit veel minder ín Kamerdebatten en

dergelijke dan over de productivj-teit" Toch neemt de arbeidskwali-
teit zienderogen af .Het bouwen van technisch hoogrwaardige objecten
stelt hoge technische eisen aan de kwaliteit van het werk. De spe-
cialistische.handarbeiders , zoals men deze met een vakterm aanduÍdt,
worden steeds geringer in aantal" Moet het bedrijf zelf de oplei-
ding ter hand nemen? De belangstelling neemt jaarlijks af. Laten
studeren? De ambitie is minimaal" In redelíjkheid kan men het de
jongeren nj-et eens kwalijk nemen. De vakbonden, die z1-ch. j-n weinig
sectoren zo sterk doen gelden als in de metaal, hebben de belonings-
harmonisatie gewild en gekregen. Waarom zou men nog hard gaan stu-
deren ten koste van zi)n recreatie als men er financieel nauwelijks
op vooruitgaat? Prestatiebeloningen? De vakbonden hebben ze verboden.
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Een graad van arbeÍdsindolentie die mede hierdoor wordt veroorzaakt

wordt vandaag gedekt door het modewoord "gebrek aan motivatie". Dat

zou dan moeten verklaren \^/aarom alleen aI de Offshore oivisie jaar-

lijks aanbouwschaden maakt van meer dan een miljoen gulden.

Sociologen en sommige economen die zi-cin met de dag meer opstellen
als bedrijfseconomísche reclasseringsambtenaren weten haarfijn uit
te leggen, dat daar de schoen wringt en dat inspraak in het bedrijf
de remedíe is voor gezonde terugkeer in het arbeidsproces " !{at

hj-ervan ook moge zi)n: voor mij staaC vast, dat inspraak in de gang

van zaken bij het bedrijf eerder het resultaat moet zi)n van mo-

tivatie dan dat vooraf verleende medezeggenschap een \^/aarborg daar-

Voor is, Inspraak'oftewel meedoen Ín het management houdt in, dat

men in doen en in denken vele recreatíe-uren dient op te offeren aan

het bedrijf" Voor de werkgevers geldt trouwens ongeveer hetzelfde'
Stellig is het waar dat prod.uctiviteit en kwalíteit van de arbeid

ernsti-q te lijden hebben mede van het feit dat management als een

toegepaste wetenschap nog in ziin kinderschoenen staat' Door on-

voldoende belichting, voorlichting en doorlichting van de arbeíd

hebben de werkgevers nauwelijks reden van hun kant zLch te bekla-
gen. A1s management nog maar pas is uitgevonden, dan moet sociaal

beleid als wetenschap'door de werkgevers nog uitgevonden worden'

Het strekt de vakbond.en'tot eer dat ziJ van hun kant het profes"

sionele stadium a1lang bereikt hebben en overeenkomstig zaken doen'

De werkgevers nog lang niet, zoaLs de laatste staking ín de metaal

nog eens duidelijk heeft laten zLen. In Japan schijnen de werkge-

vers zic:I van hun onkunde in dit opzicht beter bewust te zj-jn dan

hier te lande: sommige bedrijven daar besteden de onderhandelingen

met de vakbonden uit aan professionele onderhandelaars - In Neder-

Iand denkt de. ondernemer de gemoederen rusb.ig te kunnen stemmen

door een tree af te dalen op de ladder van een latent paternalisme'

Dat directeuren van sommige bedrijven zeTf van de prikklok gebruik

maken, heeft met democratísering van het bedrijfsleven net zoveel

te maken als dat de vaderlandse democratie zou worden gediend door

de Koningin doordat zLj met K:rstmis zeLf de chocolademelk voor

haar personeel inschenkt.

Maar onze exportpositie ís van meer afhankefijk dan alleen leve-

ringstijd, prijs en kwaliteit. Financiering speelt een belangrijke
rol mee. zonð,er 5 of 8 jaar financiering aan te bieden van 80 å van
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de verkoopspri3s kan de exporteur van kapitaalgoederen het inter-
nationaal zaken doen vergeten. Van Nederlandse bankiers kan gemeen-

Iijk niet worden gezegd, dat zi) volledig begrip hebben voor onze

noden" De veelvuldig geåiiste dekking door de Nederlandse Credj-et
Verzekeri-ng Maatschappi3 verhoogt onze prijzen met een bedrag dat
gemiddeld 40 ? hoger ligt dan hetgeen Engelse credietverzekeraars
vragen. De zekerheden -en'-renten die-Nederlandse bankiers vragen,
liggen hoger dan in de ons omringende landen, In het l¡lesteuropees
consortium dat aan.Egypte financiering aanbiedt voor de pijplijn
van Suez naar Alexandrië! spant Nederland de kroon met een rente
voor de IHc-Ieverantie, die L, Z hoger ligt dan de aanbieding van

de buurlanden,
Van rentesubsidie Ís in Westeuropees verband helaas geen sprake
meer" Men gaat daarmee voorbij aan de enorme belastingfaciliteiten
die d.e Venenigde Staten aan hun exporteurs verlenen" Trouwens de

Offshore Divisie van rHC heeft bij voortduri-ng ín de onmogelijk-
heid. verkeerd van de rentesubsidie voor d.e scheepsbouw gebruik te
maken als het ging om de verkoop van booreilanden, want een boor-
eiland is geen schip- Deze enge i-nterpretatie lijkt mi3 de juiste
als het gaat om uniforme voorschriften voor aanvaringen of straf-
bepalíngen op muiterÍj, maar inzake de rentesubsidie hadden wij
att,ijd gehoopt dat het daar gíng om hetzelfde als waarom wij hier
thans bij elkaar zJ-jn, namelijk de bevordering van de export.
Kennelijk een misverstand aan onze zi3de" Tot dusver hebben wij
onze export niettemin kunnen continueren, met winst zelfs,
Die winst intussen leidt ertoe dat wij zeLf onze deltaschade be-
talen, omdat alleen verlies lijdende werven die schade van de

overheid vergoed krijgen. Het wachten is nu nog op de wet op de

extra bel-asLing van ínvesteringen in de Randstad" Deze voorge-
nomen gedwongen wj-nkelnerj-ng ten behoeve van de Veluwe en de

Achterhoek overtuigt ons eens te meer er van hoe gelukkig onze

beslissing is geweest een bouwwerf in samenhlerking met Amerikanen
in de Verenigde Staten te zijn begonneir, die binnen f\ jaar 3

booreilanden heeft gecontracteerd" Toegegeven deze investering
werd allereerst gedaan om onze positie als leverancier van off-
shoremateriaal veilig te stellen, zonder dat wij ons pri-
mair door de situatie in Nederland lieten leiden" Toch is aeze

ontwikkeling waardoor van cnze positie als exporteur steeds
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minder gaat. overbtijven onvermj-jCeJ-ijk, Zij zeL zich voort ir. nog'

andere richtingen:
V'Iij bieden steeds cnze pctentiille klanten aan onze producten in hun

1and, het land van lcestemming, geheel of gedeettelijk l:e bouweir tegen
lagere lonen"
Een derde aspecL beLrefi onze veelvuldige deelnemingen in de maat-
schappijen die zich in' de. offshore-'industrie willen giaan bewegen,

Geleidelijk aan'verschuiven wij onze positie van uitsluitend bouwer
te zijn naar die van medegebruiker. Deze strategj-e j-s noodzakelijk
om onze verkoop Le stimuieren ên wordt gerechtvaardigd door het winst-
potentieel van deze deelnemingen.
Het vierde en laatste aspect van onze strategíe is een logische conse-
quentie van wat ik zcjuist noemde: de engÍneeri^g, het technisch weten-
schappelijke werk zaT zLch vergroten t.en opzichte van de productie,
de handarbeid" IHC heeft op een totaal personeelsbestand van 5f00
werknemers ongeveer 150 ingeni-eurs in dienst. Jaarlijks wordt voor
een becl"rag van 4 mi-ljoen aan research en development uitgeg:even, of
wel I 3 van d.e omzet over 1971. Dit percentaqe zal hoger moeten worden,
omdat wij ervan overtuÍgd. zí1n dat wij bij het huidig prijsniveau ons

alleen kunnen handhaven.door het ontwikkelen en produceren van
teehnische novítei-ten" Alleen een geavanceerd technisch specialisme
rechtvaardigt hoge prijzert, enkel en aileen om.d.at dit cle goedkopere
buitenl.andse concurrentie goedcleels el-imineert"
De werkelijke bouw van onze producten zal steeds rninCer in Nederland
gaan plaatsvi.nden. De investeringen díe op onze Nederlandse werven
noodzakelijk zi-jn, zouden hier te lande niet kunnen renderen.
Dit feit is op zi-cln t.ragisch genoeg en bovendien, u moet niet denken,
d.at onze strategie van vandaag succes voor morgen steeds garandeert.
De stj-mulans die de overheid bijvoorbeeld in de Scandinavische 1an-
den aan investeerders geeft door middel van fiscale faciliteiten is
niet mj-nder een teken aan de wand dan de Amerikaanse investeringen
in Britse werven of nieuwe bouwplaatsen al-daar,
Ook voor het IHC concern dat zich vandaag in een redeli3ke beurspo-
pulariteit mag verheugen, is er dus geen reden om te juichen" De

vakbonden stellen hier bij nieuwe looneisen het hunne tegenover:
"I/Vat zeurL u; het gaat toch goed?"
zLj hebben gelijk. Het gaat goed, hog steeds. Alleen heb ik wat
moeite hoe dit te rijmen met het veelgehoord verwijt van vakbonds-
zijde, dat de ondernemers pas aan de bel trekken a1s het te laat is.
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lrli-e in een raket naar de maan word't geschoten en bij terugkomst
alleen maar weet te vertellen, dat het. hard ging, dÍe stelt zLjn
toehoorders teleur. (Carmiggelt), Vfellicht bent ook u teleurge-
steld na.deze-uit.eenzetting over de Nederlandse export in z|jn
samenhang met'welvaart en werkgelegenheid.' En toch valt er vandaag
over de export van kapitaalgoederen weinig meer te zeggen dan dat
het hard gaat. Heel hard. Bergafwaarts of bergopwaarts?
De tijd zal het leren. Zeer binnenkort.


