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Samenvatting
De productiviteitsprestatie van de Nederlandse zakelijke dienstverlening blijft al vele jaren
achter in nationaal en internationaal perspectief. Meer concurrentie prikkelt zakelijke
dienstverleners tot een verhoging van hun arbeidsproductiviteit. De manier waarop
beleidsmakers hierbij kunnen helpen, kan per markt binnen deze bedrijfstak verschillen.
Een achterblijvende productiviteitsontwikkeling is om verschillende redenen zorgelijk. Het
is slecht voor de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse zakelijke
dienstverlening, zeker na de invoering van de Europese Dienstenrichtlijn. Het heeft ook
negatieve implicaties voor het groeipotentieel van de gehele Nederlandse economie op
middellange termijn, dat namelijk mede bepaald wordt door de groei van de
arbeidsproductiviteit. Daar de zakelijke dienstverlening een groot aandeel in de Nederlandse
economie heeft, betekent de magere productiviteitsprestatie een lagere macro-economische
groei. De zakelijke dienstverlening is daarnaast een belangrijke leverancier van diensten aan
bijvoorbeeld industriële bedrijven. Een lage productiviteitsontwikkeling betekent daardoor
ook hogere kosten voor deze klanten, wat weer nadelig uitwerkt op hun internationale
concurrentiepositie.
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Inleiding1

De productiviteitsprestatie van de Nederlandse zakelijke dienstverlening blijft al vele jaren
achter in nationaal en internationaal perspectief. Uit onze analyses blijkt dat deregulering
van de kapitaal- en arbeidsmarkt gunstig uitwerkt op de productiviteitsprestaties van de
Nederlandse zakelijke dienstverlening. Verdere deregulering langs deze weg loopt echter om
verschillende redenen tegen grenzen aan. Deze CPB Policy Brief stelt dat het verhogen van
de concurrentie onder zakelijke dienstverleners daarom beleidsmatig interessanter is. Meer
concurrentie prikkelt zakelijke dienstverleners namelijk ook tot een verhoging van hun
arbeidsproductiviteit. De manier waarop dit het beste kan gebeuren, is op voorhand echter
niet onmiddellijk duidelijk.
De zakelijke dienstverlening groeide jarenlang sterk in omzet en is tot op heden een
banenmotor voor de Nederlandse economie. Het is een heterogene bedrijfstak met heel
uiteenlopende diensten. Statistische bureaus als het CBS onderscheiden binnen de zakelijke
dienstverlening de volgende subonderdelen2: verhuur van roerende goederen,
computerbranche, speur- en ontwikkelingswerk, juridische dienstverlening, reiniging van
gebouwen, ingenieurs-, architecten- en reclamebureaus en ten slotte de overige zakelijke
dienstverlening.3 Met voorbeelden van diensten of bedrijfstypen illustreren we enkele
subonderdelen verder. Bij de verhuur moet worden gedacht aan de verhuur van auto’s,
hijskranen of werktuigen. Onder de computerbranche vallen bijvoorbeeld softwarehuizen,
computercentra en exploitatie van zoekmachines. Bij de juridische dienstverlening gaat het
om advocatenkantoren, rechtskundige adviesbureaus, notariskantoren, registeraccountants,
maar ook om markt- en opinieonderzoeksbureaus. De overige zakelijke dienstverlening
bestaat uit vele verschillende bedrijfstypen, uiteenlopend van beveiligingsbedrijven, privédetectives, fotografen, keuring- en controlebedrijven en callcenters tot interieur- en
modeontwerpers.
Maar hoe zit het met de productiviteit van deze bedrijfstak? Productiviteit geeft aan hoe
efficiënt een bedrijf opereert. Productiever zijn vergeleken met je concurrent of vergeleken
met vroeger betekent dat met dezelfde hoeveelheid inzet van personeel en machines meer
wordt geproduceerd, of anders gezegd, meer toegevoegde waarde wordt gecreëerd tegen
lagere kosten per eenheid product. Maar productiviteit is ook belangrijk voor een land. Het
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Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze Policy Brief is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Bij deze Policy Brief en het bijbehorende
achtergronddocument (Antony et al., 2012) hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van opmerkingen en suggesties van
Emiel Afman (Ministerie van Financiën), George van Leeuwen (CBS), Wim Verhoeven (EIM), Mieke Bakkenes, Inge Groot,
Frans Suijker en Rens van de Ven (allen Ministerie van EL&I), en verder onze collega’s Paul de Bijl, Rob Euwals, Riemer
Faber, George Gelauff, Henk Kox, Ruud Okker en Bas Straathof.
2

Dit onderzoek maakt gebruik van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 1993. Sinds kort is de SBI 2008 van kracht, die op
subonderdelen enigszins afwijkt van de SBI 1993.
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Het uitzendwezen valt buiten dit onderzoek.

zegt iets over de levensstandaard, de welvaart, van de bevolking. Een hogere productiviteit
betekent meer economische groei en normaal gesproken meer welvaart.
De productiviteitsprestatie van de Nederlandse zakelijke dienstverlening is mager in
nationaal en internationaal perspectief. Heel efficiënt wordt er dus niet gewerkt. Dit is om
verschillende redenen zorgelijk. Het is slecht voor de internationale concurrentiepositie van
de bedrijfstak zelf. Zeker nu ze door de invoering van de Europese Dienstenrichtlijn meer
blootgesteld wordt aan buitenlandse concurrenten, betekent een hoge kostprijs een
ongunstige concurrentiepositie.4 Voorts heeft de zakelijke dienstverlening een groot aandeel
in de Nederlandse economie, dus betekent de magere productiviteitsprestatie een lagere
economische groei. De zakelijke dienstverlening is daarnaast een belangrijke leverancier van
diensten aan bijvoorbeeld industriële bedrijven. Een lage productiviteitsontwikkeling in de
zakelijke dienstverlening betekent vanwege hogere prijzen ook hogere kosten voor deze
klanten. Dit is weer nadelig voor hun internationale concurrentiepositie.
Recente CPB onderzoeken geven meer zicht op de productiviteitsprestaties van de
Nederlandse- en Europese zakelijke dienstverlening (zie Antony et al., 2012; Kox, 2012; Kox
et al., 2010; en Kox en Van Leeuwen, 2012).5 In deze Policy Brief staan de mogelijk nadelige
effecten centraal van regulering en onvoldoende concurrentie op de productiviteitsprestaties
van de Nederlandse zakelijke dienstverlening.6 Er is gebruik gemaakt van twee unieke
gekoppelde datasets: het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) en de Productiestatistieken (PS).
Hiermee hebben we Nederlandse zakelijke dienstverleners over een langere periode (19952008) gevolgd. Via het ABR beschikken we over demografische gegevens van bedrijven. Dat
geeft informatie over de dynamiek van bedrijven, bijvoorbeeld hoeveel zakelijke
dienstverleners er starten, wanneer en of ze groeien, of weer verdwijnen. Uit de PS halen we
onder andere omzet - , werkgelegenheidsgegevens en de productiviteitsprestaties van
individuele bedrijven. Deze paneldata maken het mogelijk om gedragspatronen van
individuele zakelijke dienstverleners in de tijd te onderzoeken, bijvoorbeeld hoe zij reageren
op een verandering in de concurrentie.

2

Zakelijke dienstverleners amper productiever

De zakelijke dienstverlening speelt een sleutelrol in de Nederlandse economie. Er werken
meer mensen in deze bedrijfstak dan in de gehele industrie bij elkaar, ondanks grote
internationale spelers als ASML, Heineken, Océ, Philips en Unilever (zie tabel 2.1). Dit grote
belang komt doordat de groei van deze bedrijfstak tot 2000 indrukwekkend was. In de
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In 2006 is een Europese Dienstenrichtlijn aangenomen gericht op het weghalen van belemmeringen op de Europese
markt voor de dienstensector die het gevolg van zijn van nationale regulering. Het doel daarvan is om de interne markt in
diensten te stimuleren. De richtlijn is in 2009 geïmplementeerd. Aangezien onze gegevens lopen tot het jaar 2008, zijn de
mogelijke effecten hiervan op de productiviteit in de Nederlandse zakelijke dienstverlening niet meegenomen.
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Deze studies zijn te downloaden als achtergronddocumenten bij deze Policy Brief.
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Het gaat hierbij zowel om specifieke regulering als om algemene regelgeving op de product-, arbeids- en kapitaalmarkt.
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periode 1991-2000 nam de omzet in de zakelijke dienstverlening jaarlijks met ruim 6% toe.
Dit is het dubbele van de groei van het bbp. Uitbesteding van allerlei dienstenactiviteiten
door andere bedrijven was bepalend voor deze sterke vraag naar zakelijke diensten (zie o.a.
Kox, 2002). De werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening nam daardoor ook sterk toe.
De Nederlandse zakelijke dienstverlening levert vooral diensten aan andere bedrijven
binnen Nederland. Zo’n 83 procent van de diensten wordt afgezet in Nederland en 17
procent gaat naar het buitenland. Het aandeel van de export in de omzet ligt daarmee ruim
onder dat van het gemiddelde van industriële bedrijven, die meer dan helft van de omzet
uitvoeren (52%).
Tabel 2.1

Aandeel en groei Nederlandse zakelijke dienstverlening, 1990-2009
Aandeel
Werkgelegenheid
1990

2009

Groei
Toegevoegde waarde
1991/00

in %
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Totale economie

7,9
18,2
100,0

2001/09

Werkgelegenheid

Arbeidsproductiviteit

1991/00

2001/09

1991/00

2001/09

1,7
-1,6
0,4

1,1
3,5
1,6

-0,6
1,7
0,9

mutaties per jaar in %
12,6
12,0
100,0

6,3
2,7
3,1

1,1
0,1
1,4

5,2
-0,8
1,5

Bron: Eigen berekeningen uit CBS Nationale Rekeningen.

De arbeidsproductiviteitprestatie van de Nederlandse zakelijke dienstverlening is al vele
jaren ondermaats, zowel in nationaal als historisch perspectief (zie tabel 2.1). In de periode
1990-2009 groeide de arbeidsproductiviteit amper en bleef ook sterk achter bij de
productiviteitsgroei van de Nederlandse industrie. In de afgelopen tien jaar daalt de
arbeidsproductiviteit van zakelijke dienstverleners gemiddeld genomen zelfs, ondanks dat
het groeitempo van de vraag naar zakelijke diensten sterk is teruggelopen. Wanneer er veel
vraag is naar zakelijke diensten, hoeven bedrijven minder oog te hebben voor efficiëntie en
productiviteitsverbeteringen (Zie Van der Wiel (1999) en Kox (2002)). Voor inefficiënte
bedrijven is het dan eenvoudiger om te overleven. Een lage productiviteitstoename is dan
niet zo vreemd. De situatie is nu anders. De volumegroei van de toegevoegde waarde van de
Nederlandse zakelijke dienstverlening is beperkt en ligt in de periode 2001-2009 zelfs onder
die van het bbp. Toch heeft dit niet geleid tot een hogere productiviteit.
De productiviteitsprestaties van de zakelijke dienstverleners zijn ook teleurstellend in
internationaal perspectief. Figuur 2.1 vergelijkt de arbeidsproductiviteitsontwikkeling van
de Nederlandse zakelijke dienstverlening met een aantal andere landen vanaf het midden
van de jaren zeventig. De productiviteitsstijging in de Nederlandse bedrijfstak blijft al jaren
structureel achter bij landen als Japan en de Verenigde Staten (VS). Vooral de Japanse
zakelijke dienstverlening kent sinds de tweede helft van de jaren tachtig een sterke toename.
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Beide landen laten zien dat productiviteitsstijgingen in deze bedrijfstak realistisch en zelfs
substantieel kunnen zijn.7
Figuur 2.1

Arbeidsproductiviteitsontwikkeling Nederlandse zakelijke dienstverlening blijft
internationaal achter (1977=100)
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Bron: Eigen berekeningen uit EUKLEMS.
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Wat is er mis?

Waarom wil het maar niet vlotten met de arbeidsproductiviteitsontwikkeling van de
Nederlandse zakelijke dienstverlening? Een mogelijke reden voor de (internationaal)
achterblijvende groeiprestaties is dat deze bedrijfstak al een hoog productiviteitsniveau
heeft. Voor andere landen is het dan gemakkelijker om via imitatie en adoptie een inhaalslag
te maken, met hogere groeicijfers als resultaat. Dit is bijvoorbeeld het geval in Japan (zie
Fukao en Miyagawa, 2007). Maar dit gaat niet op voor Nederland. Uit onderzoek van Van der
Wiel et al. (2008) blijkt de VS het land met het hoogste productiviteitsniveau in deze
bedrijfstak. Eind jaren zeventig van de vorige eeuw lagen de arbeidsproductiviteitniveaus
van de VS en Nederland heel dicht bij elkaar. Ondanks het toen al hoge internationale niveau
van de productiviteit heeft de Amerikaanse zakelijke dienstverlening toch kans gezien om de
arbeidsproductiviteit verder te verbeteren, in tegenstelling tot de Nederlandse zakelijke
dienstverlening. De laatste jaren ligt het Nederlandse niveau circa 40 procent onder dat van
de VS.
Twee andere oorzaken lijken relevanter voor Nederland. Ten eerste kan onnodige
regelgeving resulteren in gebrekkige concurrentie en leiden tot de magere
productiviteitsprestatie van de Nederlandse zakelijke dienstverlening. Zo kunnen bepaalde
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Binnen de grote EU-15 landen kampen Duitsland en Frankrijk ook met tegenvallende productiviteitsprestaties in de
zakelijke dienstverlening, terwijl het Verenigd Koninkrijk in de onderhavige periode een gemiddelde jaarlijkse
arbeidsproductiviteitsstijging noteert van 2%.
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regels nieuwe zakelijke dienstverleners belemmeren tot de markt toe te treden of bedrijven
hinderen te groeien en te profiteren van schaalvoordelen. Voorbeelden van dergelijke
institutionele belemmeringen zijn verplichte inschrijving in registers, licenties en de hoogte
van de ontslagkosten. Toetreders zorgen normaal gesproken (op termijn) voor een hogere
productiviteit (zie o.a. van der Wiel, 2010). Zij brengen nieuwe diensten op de markt of
gebruiken nieuwe, productievere productietechnieken dan bestaande zakelijke
dienstverleners. Deze nieuwe gezichten betekenen dus meer concurrentie en marktselectie.
Hierdoor is de kans op bankroet gaan groter en dit prikkelt bestaande zakelijke
dienstverleners om de productiviteit te verbeteren bijvoorbeeld door het wegsnijden van
overtollig vet uit de organisatie. Zodoende worden de kosten verlaagd, zonder dat dit ten
koste gaat van de aangeboden diensten. Daarnaast stimuleert concurrentie innovatie.
Nieuwe diensten moeten zorgen voor groter marktaandeel en hogere productiviteit.
Toetreding betekent dat sommige diensten verdwijnen of dat inefficiënte bedrijven moeten
stoppen of failliet gaan. Dat is vervelend voor betrokkenen, maar goed voor de afnemers van
diensten.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat zakelijke dienstverleners op bepaalde markten door
specifieke marktkarakteristieken (te veel) marktmacht hebben of onderling samenspannen
om de concurrentie te verminderen. Zo kan er sprake zijn van asymmetrische informatie,
waarbij de zakelijke dienstverlener over meer of over betere informatie beschikt dan de
klant. Veel van de zakelijke diensten zijn niet tastbaar en minder gestandaardiseerd dan
goederen, waardoor er onduidelijkheid kan zijn over de prijs/kwaliteitsverhouding van de
aangeboden dienst. Anderzijds ontmoeten klanten en bepaalde zakelijke dienstverlener
elkaar regelmatig; men kent elkaar goed. Klanten stappen vanwege allerlei overstapkosten
dan ook niet zo snel over naar andere dienstverleners. Dit geldt vooral voor kennisintensieve
diensten, die soms zelfs klantspecifiek zijn. Zakelijke dienstverleners benutten daarbij hun
reputatie in de strijd om klanten te binden. Door strategisch gedrag zoals de creatie van
overcapaciteit in bepaalde diensten, dienstenbundeling, prijsafspraken tussen zakelijke
dienstverleners tot onderlinge verdeling van de markt kunnen ze zogenaamde strategische
belemmeringen opwerpen voor nieuwe of kleine bedrijven. Vooralsnog is er overigens geen
empirische onderbouwing dat zakelijke dienstverleners daadwerkelijk samenspannen om de
concurrentie te verminderen.
De theoretische en empirische literatuur kent talloze voorbeelden hoe deregulering of meer
concurrentie leidt tot een hogere productiviteitsontwikkeling (zie o.a. Aghion en Griffith
(2005), Nicodème en Sauner-Leroy (2007) en Arnold et al. (2008)). Zo worden de goede
productiviteitsprestaties van de Amerikaanse zakelijke dienstverlening toegeschreven aan
de minder gereguleerde markten aldaar (zie o.a. Inklaar et al., 2008). In het vervolg staan
daarom de mogelijk nadelige effecten van regulering en onvoldoende concurrentie op de
Nederlandse zakelijke dienstverlening centraal. De volgende paragraaf kijkt naar mogelijke
toe- en uittredingsbelemmeringen en doorgroeibelemmeringen. Paragraaf 5 gaat
kwantitatief na wat concurrentie en deregulering betekenen voor de productiviteit in deze
bedrijfstak.
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Wel veel nieuwe gezichten

In nationaal perspectief zijn de toe- en uittredingspercentages in de Nederlandse zakelijke
dienstverlening hoog (zie tabel 4.1). In de periode 1996-2004 ligt het toetredingspercentage
gemiddeld genomen op 14 procent.8 Anders gezegd, op de 100 zakelijke dienstverleners zijn
er ieder jaar 14 nieuw. Het uittredingspercentage ligt in diezelfde periode gemiddeld
genomen op 10 procent per jaar.
Tabel 4.1

Hoge gemiddelde toe- en uittredingspercentages
Toetreding

Uittreding

%
Nationaal (a)
Zakelijke dienstverlening
Rest Nederlandse economie

14,3
10,2

10,2
9,0

Internationale vergelijking zakelijk dienstverlening (b)
Nederland
EU
VS

15,1
13,0
9,8

9,1
9,2
9,4

(a) Eigen berekeningen uit het ABR.
(b) Eigen berekeningen uit OESO, SDBS Business Demography Indicators. Betreft gemiddelde toe- en uittredingspercentages
voor de periode 2005-2007.

De toe- en uittredingspercentages in de Nederlandse zakelijke dienstverlening zijn hoger dan
die in de rest van de economie. Vooral het aantal startende zakelijke dienstverleners is
relatief groot.
Het toetredingspercentage in de Nederlandse zakelijke dienstverlening is ook hoog in
internationaal perspectief. Het percentage ligt zelfs hoger dan in de VS, waar de
productiviteitsprestaties van deze bedrijfstak toch aanmerkelijk beter zijn. Het
uittredingspercentage in de Nederlandse zakelijke dienstverlening is nagenoeg gelijk.
De hoge toe- en uittredingsaantallen wijzen op een grote mate van marktselectie in de
Nederlandse zakelijke dienstverlening.9 Dit biedt dan ook geen verklaring voor de magere
productiviteitsprestaties. De hoogte van de toe - en uittredingskosten vormt blijkbaar geen
onoverkomelijke drempel in deze bedrijfstak: niet voor starters maar ook niet voor het
stopzetten van bedrijfsactiviteiten. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Er zijn meestal niet veel
investeringen nodig om een bedrijf te starten in de zakelijke dienstverlening. Soms is een pc
en een zolderkamertje al voldoende. Bij kapitaalintensievere onderdelen als de
computerbranche zijn de kosten vanzelfsprekend hoger, maar blijkbaar is ook daar geen
belemmering. Dit geldt ook voor onderdelen van de zakelijke dienstverlening waar andere
vaste kosten een rol spelen, zoals diploma’s en certificaten.

8

Vanwege een wijziging in het ABR is hier noodgedwongen cijfermateriaal gebruikt tot 2005.

9

Ook subsectoren binnen de zakelijke dienstverlening kennen hoge toe- en uittredingsaantallen.
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Ook aan de toename in het personeelsbestand valt niet af te leiden dat Nederlandse zakelijke
dienstverleners belemmerd worden in hun doorgroeimogelijkheden. Startende zakelijke
dienstverleners breiden hun personeelsbestand in doorsnee meer uit in vergelijking met de
rest van de economie. Een bedrijf dat bijvoorbeeld in 1996 toetrad tot de Nederlandse
zakelijke dienstverlening begon met gemiddeld tussen 2 en 3 werknemers (zie tabel 4.2).
Twaalf jaar later, in 2008, is de gemiddelde bedrijfsgrootte verviervoudigd tot bijna 11
werknemers. Deze werkgelegenheidstoename is het dubbele van ook in 1996 gestarte
bedrijven in de rest van de Nederlandse economie.
Tabel 4.2

Groei personeelsbestand geen probleem
Zakelijke dienstverlening

Rest economie

2,4
10,6

7,1
15,6

6,4
8,0
3,5
5,2
3,9

1,2
1,2
1,8
0,9
-0,1

Aantal werknemers bij toetreder (cohort 1996) (a)
1996
2008
Groei in % aantal bedrijven 1995-2005 (b)
0 werknemers
1-9 werknemers
10-19 werknemers
>20 werknemers
(a) Eigen berekening uit ABR; betreft bedrijven die hun werkgelegenheid uitbreiden.
(b) Eigen berekeningen uit Statline CBS.

Dat het doorgroeien in aantallen werknemers in de zakelijke dienstverlening niet een
specifiek probleem voor deze bedrijfstak is, blijkt ook uit een analyse van de groei van het
aantal bedrijven onderverdeeld naar verschillende grootteklassen.10 Het aantal
ondernemingen in de Nederlandse zakelijke dienstverlening is in de periode 1995-2005
sterk toegenomen en ook meer dan in de rest van de economie (zie tabel 4.2). Deze sterkere
toename blijft niet alleen beperkt tot de heel kleine bedrijven, maar geldt ook voor de
grotere bedrijven met veel werknemers.
Kortom, ondanks de nodige toe- en uittreding van bedrijven en ondanks dat veel zakelijke
dienstverleners ogenschijnlijk geen belemmering ondervinden om hun personeelsbestand
uit te breiden, gaat dit niet gepaard met substantiële productiviteitswinsten.

5

Productiever door meer concurrentie

Met behulp van een vergelijking hebben we geschat wat de invloed van concurrentie en drie
reguleringsindicatoren, te weten kredietmarkt-, arbeidsmarkt- en productmarktregulering,
is op de groei van de arbeidsproductiviteit in de Nederlandse zakelijke dienstverlening (zie
Antony et al., 2012).11 Meer concurrentie blijkt een significant hogere productiviteitsgroei op
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Let op dat het hier eigenlijk gaat om de netto groei van het aantal bedrijven. In de meeste gevallen zal de groei van de
wat grotere bedrijven komen doordat al bestaande bedrijven doorgroeien naar een grotere omvang. Maar in enkele
gevallen zal het gaan om nieuwe grote bedrijven bijvoorbeeld door fusie of overname. En er zijn natuurlijk bedrijven die
krimpen of van de markt verdwijnen.
11
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Waar nodig vergelijken we de zakelijke dienstverlening met de industrie, waar de productiviteitsprestaties beter zijn.

te leveren (zie tabel 5.1). Achter dit effect zit onder andere een inhaalproces in
productiviteit. Zakelijke dienstverleners met een lager productiviteitsniveau dan de
(nationale) toppers met de hoogste productiviteit verhogen hun arbeidsproductiviteit meer.
De minder productieve dienstverleners leren namelijk van de meest productieve (‘best
practices’) en imiteren hun aanpak, of hun dienst. Concurrentie bevordert dit leerproces.
Tabel 5.1

Marginale effecten meer concurrentie en deregulering op productiviteitsgroei (a)

Concurrentie
Kredietmarktderegulering
Arbeidsmarktderegulering
Productmarktderegulering

Totaal zakelijke diensten

Juridisch & ingenieurs (b)

Rest zakelijke diensten (c)

0,13
0,60
0,14
-0,09

0,67
0,22
0,17
-0,09

0,11
0,71
0,16
-0,07

(a) Marginale effecten geven aan met hoeveel de productiviteit toeneemt als de reguleringsindicator of de concurrentie een
fractie (marginaal) verandert: hoe hoger de coëfficiënt, hoe sterker het effect op de productiviteitstoename.
(b) Betreffen de juridische dienstverlening en de ingenieurs - en architectenbureaus.
(c) Dit omvat de overige onderdelen van de zakelijke dienstverlening uitgezonderd die onder (b) genoemd.

De arbeidsproductiviteit van de zakelijke dienstverlening neemt niet alleen toe door meer
concurrentie, maar ook door deregulering van de kredietmarkt, zoals het toestaan van
buitenlandse banken op de binnenlandse markt of minder controle van overheid op banken.
Zakelijke dienstverleners kunnen door deze deregulering makkelijker investeren in nieuwe
productiemogelijkheden of nieuwe diensten. Verruiming van de kredietmogelijkheden door
deregulering biedt kredietverleners meer mogelijkheden om krediet uit te zetten in andere
bedrijfstakken dan bijvoorbeeld de industrie. Investeringsprojecten in de industrie komen
door kredietrantsoenering, of anders gezegd kredietschaarste, normaal gesproken eerder in
aanmerking voor een kredietverlening dan die van de zakelijke dienstverlening. En dan gaat
het vooral om de grotere kapitaalintensievere zakelijke dienstverleners met een
kredietbehoefte. De reden hiervoor is asymmetrische informatie. En dat is in de industrie
minder het geval. Zo maakt de industrie meer gebruik van tastbaar kapitaal als machines, die
kunnen dienen als onderpand bij de kredietverlening. Zodoende is het voor kredietverleners
duidelijker waaraan het geleende geld wordt besteed. Bovendien zijn bedrijven in de
zakelijke dienstverlening gemiddeld genomen kleiner dan in de industrie. Dit maakt hen
minder interessant voor kredietverleners vanwege schaalnadelen.
Deregulering van de arbeidsmarkt is eveneens goed voor de groei van de
arbeidsproductiviteit.12 Voorbeelden van deregulering zijn veranderingen in de
ontslagbescherming of verlaging van de ontslagkosten. Een positieve uitkomst op
productiviteit is niet vanzelfsprekend. De theoretische en empirische literatuur rond de
relatie tussen arbeidsmarktregulering en productiviteit levert namelijk geen pasklaar
antwoord (zie Acemoglu et al. (2006), en Deelen et al. (2006)). Enerzijds kan minder
arbeidsmarktregulering negatief uitwerken op de arbeidsproductiviteit. Bedrijven zijn dan

12

Hoewel de zakelijke dienstverlening in de onderzochte periode een hoge werkgelegenheidsgroei realiseerde, betekent
dat niet meteen dat de arbeidsmarkt goed functioneert. Bovendien kijken we hier naar de gevolgen voor de
arbeidsproductiviteit.
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minder geneigd om te investeren in specifieke trainingen of opleidingen van hun personeel.
De kans bestaat namelijk dat zij deze investeringen niet terugverdienen omdat werknemers
door een flexibelere arbeidsmarkt elders makkelijker aan de bak komen. Anderzijds leidt
meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt tot een betere verdeling van arbeid doordat het voor
bedrijven eenvoudiger wordt om te stoppen en het voor werknemers makkelijker wordt om
van baan te wisselen. Meer mobiliteit van werknemers tussen bedrijven genereert een
grotere mate van kennisspreiding en maakt imiteren van ‘best practices’ makkelijker. Dat
leidt tot een hogere productiviteit. Bij de zakelijke dienstverlening overheerst dit positieve
effect.
Tot slot pakt deregulering van de productmarkt negatief uit op de productiviteitsgroei in de
Nederlandse zakelijke dienstverlening. Deze uitkomst ligt niet meteen voor de hand. Wellicht
komt het omdat veel zakelijke dienstverleners hun bestaansrecht juist ontlenen aan allerlei
regelgevingen rond het bedrijfsleven. Als er minder regelgeving komt, is er ook minder vraag
van klanten naar allerlei adviezen over deze regelgeving. Een andere mogelijkheid is dat de
mate van productmarktregulering werkt als een selectiemechanisme. Bij een hoge mate van
regulering treden alleen zakelijke dienstverleners toe met een hoge kwaliteit en een hoge
arbeidsproductiviteit. Minder productmarktregulering leidt dan tot toetreding van minder
productieve bedrijven en daarmee tot een negatief effect op productiviteit.
Minder kredietmarktregulering en arbeidsmarktregulering pakken dus gunstig uit voor de
productiviteitsprestaties van Nederlandse zakelijke dienstverleners. Verdere deregulering
langs deze weg loopt echter om verschillende redenen tegen grenzen aan.
Een verdere deregulering van de kapitaalmarkt in Nederland levert voor de zakelijke
dienstverlening weliswaar op korte termijn productiviteitswinst op, maar op langere termijn
is dat niet het geval. Ten eerste is de Nederlandse kapitaalmarkt vergeleken met andere
landen op dit moment al weinig gereguleerd, zoals blijkt uit figuur 5.1. Deze figuur vergelijkt
voor de drie indicatoren de mate van regulering in Nederland met die in de VS, de
gemiddelde waarde voor alle circa 140 landen die in de database van het Fraser Institute
vertegenwoordigd zijn en de hoogst waargenomen waarde voor de betreffende indicator
(best practice). Een hoge waarde van een indicator duidt op weinig regulering.13 Voor
Nederland zijn er nog maar weinig mogelijkheden om de mate van kredietmarktregulering
substantieel te verlagen om de productiviteitsstijging te bevorderen. Ten tweede, hoewel
verdere deregulering van de kredietmarktregulering gunstig uitpakt voor zakelijke
dienstverleners, is dit niet noodzakelijk het geval vanuit een macro- of welvaartsperspectief.
Dereguleringen van de kredietmarkt in het verleden pakten immers niet altijd gunstig uit.
Kijk bijvoorbeeld maar naar de huidige financiële crisis (zie o.a. Eichengreen, 2010).

13

Afhankelijk van de mate van regulering heeft iedere indicator een waarde tussen 0 en 10.
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Figuur 5.1

Internationale vergelijking mate van regulering, 2008
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Bron: Eigen berekeningen uit database Fraser Institute.

Deregulering van de arbeidsmarkt biedt wel kansen voor de Nederlandse zakelijke
dienstverlening. Zeker vergeleken met de VS is er ruimte voor een verdere deregulering van
de arbeidsmarkt in Nederland (zie figuur 5.1). Toch pakt ook verdere deregulering van de
arbeidsmarkt macro-economisch niet altijd goed uit. Het betreft hier een generieke
maatregel die weliswaar gunstig is voor de zakelijke dienstverlening, maar dit hoeft niet zo
te zijn voor andere bedrijfstakken. Een positief verband tussen arbeidsmarktderegulering en
arbeidsproductiviteit is niet vanzelfsprekend. De resultaten in ons onderzoek bevestigen dit.
We vinden voor de Nederlandse industrie namelijk een negatief effect van
arbeidsmarktderegulering op de productiviteitsprestaties (zie Antony et al., 2012).
Hoewel dus voor beide typen reguleringen geldt dat met minder regels productiviteitswinst
in de Nederlandse zakelijke dienstverlening valt te boeken, wijzen onze
onderzoeksresultaten in een andere richting die beleidsmatig interessanter is. De
concurrentie in deze bedrijfstak is laag en veel minder sterk dan in de Nederlandse industrie
(zie tabel 5.2).14 Dit hangt niet samen met institutionele belemmeringen voortkomend uit de
huidige mate van regulering, maar kan wel komen doordat zakelijke dienstverleners op
bepaalde markten onderling niet sterk op elkaars gedrag reageren.
De geringe concurrentie wordt nog duidelijker als we binnen de zakelijke dienstverlening
onderscheid maken tussen enerzijds de juridische dienstverlening, ingenieurs en architecten
en anderzijds de overige zakelijke dienstverlening. Dit onderscheid is interessant omdat de
Nederlandse zakelijke dienstverlening bij een aantal onderdelen van de eerste groep nog
specifiek wordt gereguleerd door de overheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om advocaten die
het monopolie hebben op het behandelen van rechtszaken. Ook accountants hebben het
alleenrecht bij accountantscontroles en fusies. Verder kent Nederland verplichte

14

Een internationale vergelijking met zakelijke dienstverlening elders is helaas niet mogelijk vanwege ontbreken van
vergelijkbare cijfers over de mate van concurrentie.

11

inschrijvingen in registers voor onder andere advocaten, notarissen, registeraccountants,
octrooigemachtigden en architecten. Deze specifieke regulering is bedoeld om de kwaliteit
van de diensten te waarborgen en zo een eerlijk speelveld te creëren, wat bevorderlijk zou
dienen te zijn voor concurrentie. Het blijkt echter dat de concurrentie bij deze groep
zakelijke diensten minder sterk is dan bij de rest van de zakelijke dienstverlening, waar de
concurrentie toch al minder intensief is dan in de industrie.
Tabel 5.2

Arbeidsproductiviteit en concurrentie
Arbeidsproductiviteit
1991-2000

Concurrentie (a)
2001-2009

mutaties per jaar in %
Zakelijke dienstverlening
w.v. Juridisch&ingenieurs(b)
Rest (c)
Industrie

1,1
0,0
2,1
3,5

1995-2008
gemiddeld niveau

-0,6
-1,3
0,0
1,7

5,0
4,0
5,4
7,0

(a) Hoe hoger, hoe meer concurrentie.
(b) Betreffen de juridische dienstverlening en de ingenieurs - en architectenbureaus.
(c) Dit omvat de overige onderdelen van de zakelijke dienstverlening uitgezonderd die onder (b) genoemd.

De Nederlandse zakelijke dienstverlening is gebaat bij meer concurrentie en dat geldt zeker
voor de juridische - , rechtskundige dienstverlening, ingenieurs en architecten. Bij deze
groep is het effect van meer concurrentie zes keer groter dan voor de rest van de zakelijke
dienstverlening (0,11 versus 0,67 (zie tabel 4.1)). Vooral bij deze groep lijkt nog een groot
potentieel aan productiviteitswinst onbenut. De toename van de arbeidsproductiviteit bij de
juridische dienstverlening, ingenieurs en architecten tezamen blijft namelijk structureel
aanzienlijk achter bij die van de rest van de zakelijke dienstverlening (zie tabel 4.2). In de
periode 1990-2009 daalt de productiviteit er per saldo zelfs, terwijl in deze periode toch de
nodige dereguleringsstappen zijn gezet. De overige zakelijke dienstverleners realiseerden in
dezelfde periode een jaarlijkse stijging van de arbeidsproductiviteit van zo’n 1%. Nog altijd
ruim onder dat van de Nederlandse industrie, maar ook in vergelijking met de Amerikaanse
zakelijke dienstverlening.
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Mogelijke oplossingen

Wat betekenen deze resultaten nu voor het beleid? Dat is nog niet helder. De Nederlandse
zakelijke dienstverlening wordt gekenmerkt door een grote mate van marktselectie in de
vorm van toe- en uittreding van bedrijven. Ook aan de werkgelegenheidsgroei valt niet af te
leiden dat zakelijke dienstverleners belemmerd worden in hun doorgroeimogelijkheden.
Daarnaast is de bedrijfstak zelf al behoorlijk geliberaliseerd vergeleken met die in andere
landen zeker in de EU. Dit geldt ook breder voor de kredietmarkt en in iets mindere mate
ook de arbeidsmarkt.
Wel zijn er aanwijzingen voor onvoldoende marktwerking onder zakelijke dienstverleners,
waardoor hun productiviteitsprestaties ondermaats blijven en de bedrijfstak vanuit een
welvaartsoogpunt niet optimaal werkt. Ondanks hoge aantallen toe- en uittreders is de
12

concurrentie er niet heel intensief. Dit duidt op strategische belemmeringen waardoor
zakelijke dienstverleners onderling niet sterk op elkaars gedrag reageren.
De uitdaging voor het Nederlandse beleid is om de concurrentie onder zakelijke
dienstverleners te intensiveren en hen zodoende te prikkelen tot een verhoging van de
arbeidsproductiviteit.15 De manier waarop dit het beste kan gebeuren, is op voorhand echter
niet onmiddellijk duidelijk. Dit kan per markt verschillen. Dit vergt nader onderzoek. De
zakelijke dienstverlening bestaat uit veel markten. Verhoogde risico’s op
concurrentieverstorend gedrag vloeien mogelijk voort uit een bepaalde mate van
marktmacht in samenhang met asymmetrische informatie. We vinden aanwijzingen dat de
productiviteitsprestaties van door overheid gereguleerde zakelijke diensten zoals advocaten,
accountants en architecten baat hebben bij intensievere concurrentie.
Op markten binnen de zakelijke dienstverlening waar zoekkosten voor klanten en
asymmetrische informatie nadrukkelijk spelen, is het te overwegen om de concurrentie te
intensiveren door het vergroten van de transparantie in geleverde diensten en de kwaliteit
van zakelijke dienstverleners. Gedacht kan worden aan het opzetten van web- of
vergelijkingssites die inzicht geven in de prijs en kwaliteit van bepaalde diensten, net als bij
hotelboekingen. Dergelijke sites bieden ook de mogelijkheid aan klanten om na afloop een
beoordeling van de geleverde dienst te geven, die openbaar is voor anderen. Ze geven
klanten meer dan nu het geval is inzicht in de kwaliteit, prijs en resultaatgerichtheid van een
zakelijke dienstverlener. Het verkleint de rol van marktreputaties op basis van geruchten,
verlaagt de zoekkosten en maakt het voor klanten makkelijker om te veranderen van
aanbieder. Dat houdt de zakelijke dienstverlener scherp. Overigens kunnen betrokken
marktpartijen, waaronder brancheorganisaties, het transparanter maken van een markt zelf
oppakken, zonder dat de overheid in actie hoeft te komen.
Een andere beleidsoptie die meer direct aangrijpt op mogelijke markmacht is die van
controle-uitoefening door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het is belangrijk
dat de NMa erop toeziet dat zakelijke dienstverleners met elkaar concurreren. De NMa heeft
deze bedrijfstak in 2011 bestempeld als speciaal aandachtsveld, omdat er verhoogde risico’s
op concurrentieverstorend gedrag zijn. De speciale aandacht zou in ieder geval kunnen
uitgaan naar de mate van nichevorming door productdifferentiatie in de Nederlandse
zakelijke dienstverlening en de samenhang met de mate van concurrentie en de
productiviteitsprestaties. In theorie moet meer concurrentie (ex ante) leiden tot
productinnovaties én tot een hogere productiviteit. De praktijk in de Nederlandse zakelijke
dienstverlening lijkt vooralsnog anders. Dit vraagt om nadere actie.
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We kijken hier alleen naar de mogelijkheden voor het Nederlandse beleid. In de Policy Brief Unleashing competition in
EU business services (Kox, 2012) stipt Kox mogelijkheden aan voor Europees beleid.
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