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. Om te overleven tij-
dens de coronacrisis vin-
den bedrijven tal van
pragmatische oplossin-
gen.. Daardoor kan een pro-
ductievere manier van
werken ontstaan.. Toch denken econo-
men dat de productivi-
teitswinst gering zal zijn:
de grote sprong voor-
waarts van na de Twee-
deWereldoorlog zal uit-
blijven.

M A C R O - E C O N O M I E

Corona dwingt
bedrijven te
innoveren.
Gaat dat ook
beklijven?

D
e coronacrisis dwingtmen-
sen enbedrijven tot crea-
tieve oplossingen voor tal
vannieuweenongedachte
problemen.Deanderhalve-
metereconomie: vande een

opdeanderedag is het eenbegrip en staat
de vraag centraal hoewedaarhet beste van
gaanmaken.Nudenoodhoog is,worden
mensen vindingrijk.

Het is nu spannendenuitdagend, ook
vervelenden soms frustrerend.De vraag is
inhoeverrewenade coronacrisis nogbaat
zullenhebben vanoplossingen voorde
nieuwontstaneproblemen.Gaat de
coronacrisis tot grote economische ver-
nieuwing leiden? Ishet almogelijkwat ver-
der vooruit te kijken?

Het FD legt deze vragen voor aandrie
economen. Ze zijnblij verrast hoeonder-
nemendemensen inspelenopde crisis en
zienoveral ondernemerschapopduiken.
Ofde vernieuwingdie ernuuit voorkomt
ookhet verschil gaatmaken?Het zoukun-
nen,maar er zijn ookaarzelingen.

DeNederlanderBart vanArk, hoofdeco-
noombij deConferenceBoard indeVer-
enigdeStaten, eendenktank voorhet be-
drijfsleven, zegt: ‘Voor ons is het drukker
danooit. Bedrijvenwillen vanonsweten
hoe ze indezeomstandighedenoptimaal
kunnenwerken. Ze zijn zelf vaak verrast
hoehet lukt omadministratieveprocessen
digitaal gaande tehouden, en ze spreken

Bedrijven tonen zich vindingrijk
tijdens de coronacrisis, maar zijn nu
vooral bezig om bestaande technieken
beter te benutten. Zelfs als ze gaan
innoveren, zal de productiviteitswinst
gering zijn, verwachten economen.

In het kort

soms vanproductiviteitswinst omdat
mensen sneller kunnenworden samenge-
bracht ombeslissingen tenemen.’

Hoogleraar aandeVUendirecteur van
hetTinbergen instituutEricBartelsman
noemthet ‘verbazingwekkend’ hoe snel
iedereennuopeens leert hoehetmoet.
‘Inhet hoger onderwijs zie jenubetere
uitkomsten tegen lagere kosten.Online
learningwas erwel,maarwewildenerniet
aan ennumoetenwewel. Echte onderne-
mers ziennukansen.’

Hoofd economische analyseHans Ste-
gemanvanTriodos InvestmentManage-
ment verwijst naarhet onderwijs van zijn
kinderen: ‘Dekwaliteit vanhet online
onderwijs is in eenpaarwekengigantisch
gestegen.Mijnkinderenkrijgen inmiddels
uitlegfilmpjes vande juf.Het is nunood
breektwet, dangaat het heel snel.Dat is
demotor van innovatie: als er eenpro-
bleem is ga jemet zijn allen zoekennaar
oplossingen.’

BESTAANDE TECHNIEKEN
Bartelsman,VanArk enStegemanzeggen
dat de coronacrisis in eeneerste fase leidt
tot eenbeterebenutting vanal langer be-
staande technieken.

‘Je gaat opgrote schaal technieken
toepassenwaaroverwe al beschikten en
dieweonvoldoendehebbenbenut’, zegt
Bartelsman.Hij geeft het voorbeeld vande
muziekschool,waarvanhij voorzitter is:
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Nu de nood hoog
is, wordenmensen

vindingrijk. De vraag
is in hoeverre we na de
coronacrisis nog baat

hebben van oplossingen
voor de nieuw ontstane

problemen.

SERIE

Nade
coronacrisis
Welke veranderingen zijn blijvend?

oplossingenbeter benutten, dan volgen
er ooknieuweoplossingen.Maar zelfs in
dat geval aarzelende economenofdat een
beslissend verschil gaatmaken voorde
innovatiewaarweook inde toekomst, na
corona, nogwat aanhebben.

VolgensVanArkgaat het straks inde
anderhalvemetereconomieomheelwat
meerdanhet verschuiven van stoelen en
tafels opdewerkvloer: ‘Het digitale tijd-
perk zal eenflinke impuls krijgen,maar
je bent er echtnog langniet als je alleen
maarbeter bent geworden indigitale ver-
gaderingenenhet onlinedelen vandocu-
menten. Bedrijvendie zich inde afgelopen
jaren echthebben ingespannenomhun
processen, producten endienstenklaar
temaken voorhet digitale tijdperk, gaan
daar straksde vruchten vanplukken.Be-
drijvendiedat hebbennagelaten, overle-
venhetniet.’

Waarbij VanArk zegt ‘paradoxaal ge-
noeg’ te verwachtendat juist die zwakke
bedrijven er aanvankelijknog in slagen
het grootste deel vandeproductiviteits-
winst inhet post-coronatijdperk voorhun
rekening tenemen, endat vervolgens
toch zal blijkendat ze te zwak zijn en ze
verdwijnen.

‘Voordie overblijvendebedrijven is
er dannogeen langeweg te gaan’,waar-
schuwtVanArk. ‘Ookdie krijgenhetnog
lastig.’ De vraag is hoe zenieuwe technie-
kenals robotica, data-analyse enartificial
intelligence gaan vertalen innieuwedien-
sten enproducten. ‘Zemoeten eenandere
manier vanwerkenaanleren, andere vaar-
dighedenopdoen.Dat is geengemakkelijk
proces, vooral niet voormkb-bedrijven.’

TOPLAAG OVERLEEFT
VolgensBartelsmanzal een toplaag van
bedrijvendiede coronacrisis overleven er
sterker uitkomen. ‘Dat dewinnaarsweer
indehoek vanGoogle, Facebook enAma-
zon zitten lijktme zeker. Als de sterkepar-
tijenoverblijven is dat goed voordepro-
ductiviteit,maarwordende verhoudingen
ook schever.’

Dat laatste baart VanArk zorgen.Hij
zegt dat indeVSdepositieveuitstraling
vande technologieclusters opde rest van
de economie sterk is afgezwakt. ‘Doordat
demeeste innovaties bij enkelehele grote
spelers zitten, zijndepositieve effectenop
de rest vande economie veel te gering.Dat
komtdoordieBigFive van technologiebe-
drijven,maarhet is breder. Zoheeft ook
inde farmacie eenbeperkt aantal grote
bedrijven veelmarktmacht.Dedynamiek
moet terugkeren, endat zie iknogniet
een-twee-drie gebeuren.’

VanArk zegt danook tebetwijfelenof de
coronacrisis uiteindelijk ‘de gamechanger
voordedigitale transformatie’ zal blijken
te zijn. ‘Zelfs als deproductiviteit hierdoor
toeneemt, blijvenhet lageniveau vande
bedrijfsinvesteringenende trage groei van
deberoepsbevolkingbelemmeringen vor-
men.Datmaaktmeniet optimistischover
demogelijkheden terug te veren.’

VanArk zegt dat voordeVS eenkrimp
vande economie voordit jaar van4à7%
wordt voorzien. ‘Dat is eendimensie die
vergelijkbaar ismethet effect direct nade
TweedeWereldoorlog in1946/47.Wegaan
als hetware opnieuwdeovergang vaneen
oorlogs- naar een vredeseconomiemee-
maken.Maar ofwede veerkracht zullen
opbrengendiewenadeTweedeWereld-
oorlogopbrachten,waag ik tebetwijfelen.’

‘Inhetweekend voordat de scholen sloten,
hebbenwemetdedirectie eengroot deel
vandemuzieklessenonline gezet.Dan
kun je thuis een les volgen. Ikhoorde van
iemand: “drumlessen, dat kan tochniet
online”.Ga eens googelen endan zie jewat
voor eenmooiedingener al bestaan voor
onlinedrumlessen.’

Stegemanzegt dat oude en vastgeroes-
te patronengaanbewegen: ‘We zeggenal
dertig jaar dat het kantoor iets is uit de tijd
vanhet industriële tijdperk; daarwaarde
machine stond, bij de fabriekshal, daar
washet kantoor.De computer is al lang
voldoende snel om thuis tewerken,maar
weblijven tochmaarnaar dat oudekan-
toor gaan, terwijl dat voordewerkzaamhe-
denniet altijdhet efficiëntst is.Dat is blijk-
baar demenselijkenatuur,maarnuword
je gedwongen tot aanpassing. Er is al zo
vaakgeroependat dekantoortuinniet pro-
ductief is.Misschiengaat de coronacrisis
het patroonopschudden, deproductiviteit
verbeteren en lerenweefficiënterwerken.’

Eendeel vande innovatie is nual ‘hard’,
zegt Stegeman. ‘Erwordennumiljarden
geïnvesteerdomeen vaccin tegenhet
coronavirus te ontwikkelen. Je zult ziendat
het opmedischgebiedook tot tal van an-
dere vindingengaat leiden.Dat zijndande
toevalstreffers, dehistorie laat ziendat het
elke keer zo gaat.’

Dat eendeel vandehuidige oplossingen
geenblijvendewaardeheeft, staat vast.
Stegemannoemtdepogingenomopkorte
termijn extramondkapjes temaken: ‘Dat
zijn voor eendeel dure enonpraktische
oplossingen.’Hij zegt bij het thuiswerken
ooknognaar eenoptimumte zoeken: ‘Ik
zit hele dagen te skypen.Dushoewehet
gedwongen thuiszittenopde juistemanier
invullen, snappenwenogniet helemaal.’
Hij vermoedtdat vaker thuiswerkeneneen
enkele dag indeweeknaar kantoor voor

Als crisis langer duurt,
duurt prikkel tot
innovatie ook langer;
dan pas volgen
nieuwe oplossingen

contact enoverleg, indepost-coronatijd
het efficiëntst kanblijken.

Bartelsmangaat ervanuit dat de slui-
ting vandemuziekschool tijdelijk zal zijn:
‘Want jewilt juistmet elkaarmusiceren,
zoals het ookgezellig blijft naar een restau-
rant te gaan.Maar jehebt er tochnieuwe
techniekenbij. Je hebt demogelijkheid ge-
creëerd voor een zieke leerlingdemu-
ziekles online te zetten.Ofneemeendrie-
sterrenrestaurant datnu thuisbezorgt, dat
kan tocheenblijvertje zijn.’

Als de crisis langer duurt, houdtde
prikkel omte innoveren langer aan.Dan
ishet niet vooral een zaak vanbestaandeB
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