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Menselijk kapitaal:
actief op de balans
Lei Delsen

Niet alleen volgens de human capital theorie en de endogene groeitheorie,
ook in de human resource management literatuur is menselijk kapitaal een
belangrijke bepalende factor voor de concurrentiepositie van zowel een hele
economie als van een individueel bedrijf. De informatie- en communicatietechnologie is hier in belangrijke mate debet aan. De dagelijkse boekhoudpraktijk van het bedrijfsleven en het overheidsbeleid wijkt hier echter nog
steeds - ten onrechte - sterk van af. Enkele praktische beleidsoplossingen
worden aangedragen om scholing en training meer als investering te gaan
beschouwen en de kloof tussen theorie en praktijk te dichten.
Theoretische belang van menselijk kapitaal

In navolging van mensen als Mincer, Becker en Schultz wordt veelvuldig
gesproken van menselijk kapitaal ("human capital"). Dit menselijk kapitaal
komt tot stand via formeel onderwijs voorafgaand aan toetreding tot de
arbeidsmarkt (de initide scholing), en (geruime tijd) na toetreding tot de
arbeidsmarkt via on-the-job learning oflearning by doing en cursussen en/of
door ervaring. Parallel aan de definitie van duurzame productiemiddelen,
i.e. vaste activa, wordt het menselijk kapitaal voorgesteld als een voorraad
vaardigheden, kennis en ervaring of een bundel van prestaties die een inkomensstroom kunnen opwekken.
Centraal in deze human capital theorie is de veronderstelling dat een werknemer met een hoger opleidingsniveau meer capaciteiten bezit en daarmee
een hogere arbeidsproductiviteit heeft dan een lager geschoolde werknemer.
De mens wordt niet gezien als een machine , maar wei als een kapitaalgoed
en de uitgaven aan onderwijs, scholing en training worden beschouwd als
een soort investering. Veel economische analyses van scholing en training
zijn dan ook ontleend aan de investeringstheorie uit de economische wetenschap. Hierbij is de omvang van de scholings- en trainingsinvestering geba-
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seerd op een afweging tussen kosten en opbrengsten: verwachte investering
in de vorm van tijd en geld en de huidige waarde (contante waarde) van de
verwachte opbrengsten in de vorm van productiviteit en beloning.
Het "human resource management" (HRM), ook wel strategisch of integraal
personeelsmanagement genaamd, dat werknemers als activa ziet en waarin
de ontplooiing en de ontwikkeling van werknemers via om- en bijscholing
centraal staan, sluit hierbij aan. Werknemers worden niet als kostenpost
beschouwd, maar als investering, i.e. als menselijk kapitaal dat verder moet
worden ontwikkeld. Aan de basis van dit HRM-concept ligt de gedachte dat
door technologische innovaties de factor arbeid steeds belangrijker wordt
voor de productie en dienstverlening. Werknemers met hun inzet en kwaliteiten zijn de sleutel tot succes en het belangrijkste productiemiddel van een
onderneming.1
In de endogene groeitheorie van mensen als Nelson en Phelps, Romer en
Lucas wordt de economische groei vooral bepaald door de mate waarin in
menselijk kapitaal (kennis en vaardigheden) en fysiek kapitaal (kapitaalgoederenvoorraad) wordt geinvesteerd. De endogene groeitheorie impliceert dat
het mogelijk is door middel van (overheids)beleid een permanente verhoging van het groeitempo van de economie tot stand te brengen. Goed
beroepsonderwijs en kwalitatiefhoogwaardige scholing en training en scholingsbeleid zijn derhalve van groat belang voor de toekomstige economische
ontwikkeling en werkgelegenheid.
Invloed informatie- en communicatie technologie

De informatie- en communicatietechnologie vergroten het belang van menselijk kapitaal als vestigingsfactor en concurrentiefactor. Door de sterke
daling van de transport- en communicatiekosten worden de economische
activiteiten "foot loose". Hierdoor neemt de concurrentie op basis van het
ondernemings- en vestigingsklimaat toe. De comparatieve voordelen die
bepalend zijn voor de concurrentiepositie van een land worden minder dan
vroeger bepaald door traditionele factoren zoals ligging en aanwezigheid van
grondstoffen, maar steeds meer door de investeringen in menselijk kapitaal.
Informatie- en communicatietechnologie induceren een verschuiving van
kostenconcurrentie naar kwaliteitconcurrentie. Om in de snel veranderende
kenniseconomie en diensteneconomie concurrerend te kunnen blijven is
voortdurend scholing na het initieel onderwijs een noodzaak. Met name
mensen die met veel nieuwe informatietechnologie van doen hebben lopen
het risico dat hun human capital veroudert, indien zij niet permanent door
aanvullende training hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dever-
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grijzing en ontgroening van de beroepsbevolking impliceren dat meer dan in
het verleden bedrijven nieuwe kennis moeten verwerven via de zittende
werknemers. Binnen de Nederlandse arbeidsorganisaties client als antwoord
op deze ontwikkelingen een accentverschuiving plaats te vinden van externe en numerieke flexibiliteit, naar interne en functionele flexibiliteit, waarbij werkgevers en werknemers beiden investeren in de arbeidsrelatie. 2
Numerieke flexibiliteit refereert aan alle personeelsmanagementpraktijken
die bijdragen aan het matchen van het aantal werknemers of het aantal
gewerkte uren. Functionele flexibiliteit refereert aan alle personeelsmanagementpraktijken die bijdragen aan de verbetering van de vaardigheden en verhoging van de kennis van de werknemers.
Afschrijvingen

De praktijk binnen het bedrijfsleven en het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van scholing en opleiding verschilt aanzienlijk van de uitgangspunten van zowel de human capital theorie, de economische analyse
als de uitgangspunten van het HRM. Zo behandelen bedrijven de uitgaven
aan bedrijfsscholing niet als een investering in een kapitaalgoed, maar als
"out of pocket expenses", als zogenaamde periodekosten, dat wil zeggen uitgaven die in een bepaalde periode samenvallen met kosten. De scholingskosten worden volledig in de winst- en verliesrekening geregistreerd in de
periode dat zij zich voordoen. Hierdoor levert een investering in scholing op
de korte termijn voor de werkgever een kostennadeel op ten opzichte van
zijn concurrenten. Dit maakt investeringen in menselijk kapitaal zeer kwetsbaar en conjunctuurgevoeliger dan investeringen in fysiek kapitaal. Subsidiering en fiscale facilitering door de overheid van de training en scholing
van bedrijven kan hier deels een oplossing bieden. Een meer fundamentele
benadering om dit probleem op te lassen is de trainingskosten te kapitaliseren en afschrijvingen te introduceren in plaats van de trainingskosten als
lopende uitgaven te beschouwen.
De belangrijkste reden waarom menselijk kapitaal momenteel bijna in geen
enkele balans als een actief voorkomt (wel bijvoorbeeld bij Ajax) hangt
samen met het feit dat de productiefactor arbeid geen eigendom is van de
bedrijfshuishouding. Menselijk kapitaal als een actief op de balans zetten
betekent echter niet dat de mens verwordt tot een machine of een veestapel,
noch dat mensen worden afgeschreven, noch dat er sprake hoeft te zijn van
slavenarbeid, zoals wel wordt gesuggereerd in bepaalde bedrij fseconomische
literatuur. 3 Het betekent wel dat kennis en vaardigheden van werknemers
daadwerkelijk als een kapitaalgoed worden gezien en als zodanig ook boekhoudkundig worden behandeld. Dat wil zeggen als een echte investering en
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dat er periodiek op wordt afgeschreven. Deze afschrijving representeert dan
de waardevermindering door economische veroudering als gevolg van technologische ontwikkeling. Het te vormen afschrijvingsfonds moet vervolgens
voldoende zijn om de verouderde kennis van het personeel weer op peil te
brengen en op peil te houden. Daarmee wordt bereikt dat de scholings- en
trainingsuitgaven tot uitdrukking worden gebracht in de periode waarin
opbrengsten worden gerealiseerd als gevolg van die uitgaven. Dit heet toerekenen of "matchen". 4 Hierdoor krijgt het management een beter beeld van
het resultaat en dit leidt mogelijk tot betere beslissingen ten aanzien van
scholing en opleiding. Dit sluit ook beter aan bij de marrier waarop bedrijven duurzame materiele vaste activa, zoals gebouwen, machines en transportmiddelen in de jaarrekening verwerken. Die worden immers als regel
geactiveerd en afgeschreven en daardoor is het gemakkelijker vermogen te
besteden aan dergelijke activa dan aan scholing en opleiding. Dit vereist
evenwel een veranderingen in de bestaande conventies in de interne verslaggevinglberichtgeving ("management accounting") en de externe verslaggevinglberichtgeving ("financial accounting"). De overheid zou het bedrijfsleven tot de overgang naar afschrijvingen op scholing financieel kunnen
prikkelen. De introductie van investeringspremies en investeringsaftrek zijn
hier eveneens relevant om de scholings- en trainingsuitgaven van het
bedrijfsleven in een bepaalde richting te stimuleren.
Kapitaaldienst
Onder de kabinetten-Lubbers in de jaren tachtig en de kabinetten Kok in de
jaren negentig zijn investeringen in fysiek kapitaal en menselijk kapitaal
opgeofferd voor vermindering van het financieringstekort of een reductie
van de staatsschuld. Werkloosheid en vertraging van de welvaartsgroei zijn
het gevolg. 5 Door herinvoering van het onderscheid tussen de gewone dienst
en de kapitaaldienst van de rijksbegroting worden overheidsinvesteringen
beter beschermd tegen bezuinigingen. Op de kapitaaldienst of buitengewone dienst staan de uitgaven (aanschaf van investeringsgoederen) en kapitaalopbrengsten (verkoop van kapitaalgoederen en deelnemingen) die lei den
tot een verandering in de samenstelling van het staatsvermogen. De kapitaaldienst kan worden vergeleken met de balans, waarop afschrijvingen worden geboekt die de waardevermindering van de bezittingen als gevolg van
economische of technische slijtage weerspiegelen, ook al brengt deze waardevermindering niet onmiddellijk uitgaven met zich mee. Tegen de tijd dat
het kapitaalgoed economisch versleten is, is de lening afgelost en kunnen
met leningsfinanciering nieuwe investeringsgoederen worden aangeschaft.
Op de gewone dienst staan de lopende inkomsten (belastingontvangsten) en
uitgaven (consumptieve bestedingen, waaronder uitbetaalde salarissen en de
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jaarlijkse rentelast en afschrijvingen). Het saldo op de gewone dienst bepaalt
de verandering in het staatsvermogen in een gegeven jaar. Op de gewone
dienst dienen de uitgaven in principe gedekt door de lopende inkomsten. De
gewone dienst kan worden vergeleken met de winst- en verliesrekening van
particuliere bedrijven. Ten behoeve van de kapitaaldienst mocht de overheid
leningen aangaan. De gedachte hierbij was dat overheidsinvesteringen in de
toekomst zouden leiden tot inkomsten of duurzaam nut (bijvoorbeeld dijken en wegen) en dus mochten worden gefinancierd via toekomstige uitgaven (rentebetalingen en aflossingen). Onder de huidige omstandigheden
geldt dit zeker ook voor onderwijs- en scholingsuitgaven. In Nederland is
deze opsplitsing van de rijksbegroting in gewone dienst en kapitaaldienst in
1976 bij de Comptabiliteitswet afgeschaft, mede door de verschuiving naar
een meer anticyclisch conjunctureel, later naar een meer structured begrotingsbeleid. Het Rijk manifesteert zich hierdoor ten onrechte primair als een
consumptiehuishouding. Herinvoering van de kapitaaldienst benadrukt de
rol van het Rijk als productiehuishouding Dit zal de overheidsinvesteringen
in menselijk kapitaal bevorderen. Immers de Minister van Onderwijs zal de
uitgaven als investeringen aangemerkt proberen te krijgen om bezuinigingen
te ontlopen en zal daarin slagen, daar de onderwijsuitgaven om diverse redenen een investering zijn en bovendien aan economisch belang winnen in de
Nieuwe economic.
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