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VOORWOORD 

Bijgaand rapport, dat probeert de ornvang van het verschijnsel 

*uitvinden* vanuit economisch gezichlspunt te verklaren, moet in 

nauwe samenhang worden gezien met TWIM Rapport S 5 ("Ret bevorderen 

van lechnische innovaties*). 

In bijgaand rapport is een summier hoofdstukje gewijd aan 

"Technologie-beleld", dat wil zeggen aan de vraag of 

overheidsingrijpen het uitvinden kan bevorderen en zo ja hoe. 

TWIM-Rapport S 5 kan in dit opzicht als een uitvoerige uitwerking 

worden gezien van het hoger genoemd s~iere hoofdslukje. 

J. WEMELSFELDER. 
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1. In1eiding 

Technische innovaties komen tot stand door uitvindingen. Uitvindingen 

kunnen ontstaan door een toeva111ge ~brainwave" van een ultvinder, of 

door het systematisch zoeken naar nieuwe technologlsche mogelijkheden 

in een research laboratorium. Het onderzoek gebeurt daar heel vaak in 

teamverband maar ook daar is de brainwave vaak voorwaarde voor het 

tot standkomen van uitvindingen. Toch berust het resultaat van 

research niet uitsluitend op toeval. Het blijkt dat veel bedrijven op 

zoek zijn naar dezelfde innovatie en onafhankelijk van elkaar tot min 

of meer hetzelfde resultaat komen. Van een geheel onvoorspelbaar 

toeval is dan geen sprake meer. 

Wanneer we letten op het aandeel van de aan individuen toegekende 

octrooien dan blijkt dat deze een steeds kleiner aandeel verwerven in 

het totaal aantal toegekende octrooien. In 1985 bedroeg het aandeel 

in de verenigde Staten 23%. De rest gaat grotendeels naar bedrijven 

en komt voort uit het werk van research laboratoria. 

Er is dan ook vo1doende aanleiding om eerst de nodige aandacht te 

schenken aan de samenhang tussen research en technologische ontwik

keling. Centraal staat daarbij de vraag welke factoren de produk
tiviteit van de research in termen van technologische ontwikkeling 

bepalen. Wat is de optimale produktie aan innovaties en de daarbij 

horende optimale research-omvang? Hoe wordt deze in negatieve of 

positieve zin befnv1oed? Is er sprake van een sneller of trager 

verlopende technische ontwikkeling en wat zijn daarvan de oorzaken? 

Er zijn in verband met het onderwerp ook een aantal niet onbe-

1angrijke vragen betreffende de semantiek waaraan apart aandacht zal 

worden geschonken. 

2. Meetproblemen 

Alvorens op bovengenoemde vragen in te gaan moet iets worden gezegd 

over het "meet"-probleem. Men kan technologische ontwikkelingen meten 

aan aantallen technische innovaties. Hoe meer innovaties hoe 
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krachtiger de technologische ontwikkeling. Waar nodig zal deze 

maatstaf worden gebruikt. Een benadering voor het aantal innovaties 

kan worden gevonden door gebruik te maken van de aantallen aangewende 

patenten in een bepaalde periode. Daarbij moeten dan correcties 

worden aangebracht voor die bedrijven of bedrijfstakken die weinig 

geneigdheid tot patentering hebben. 

Bet bezwaar tegen het .gebruik van aantallen innovaties als index voor 

technologische ontwikkeling is dat het een vrij heterogene maatstaf 

is. Verder zeggen deze aantallen innovaties niets over de economische 

betekenis van de innovaties. Bet is daarom beter om uit te gaan van 

de toeneming van de toegevoegde waarde die als gevolg van 

technologische innovaties ontstaat. Boe groter de toegevoegde waarde, 

hoe krachtiger de technologische ontwikkeling. Boe groter uiteraard 

ook de toeneming van het nationaal inkomen. We gaan er daarbij van 

uit dat de grotere toegevoegde waarde ontstaat doordat als gevolg van 

de technische innovaties de kosten per eenheid produkt dalen. In par 

8.2 wordt daarop uitvoeriger ingegaan. 

3. Samenhangen 

Twee faktoren zijn er die, onder andere, van groot be lang zijn voor 

het realiseren van een zo groot mogelijke toegevoegde waarde als 

gevolg van een technische innovatie. 

De eerste faktor is de omvang van de markt waar de innovatie kan 

worden verkocht. 

De tweede faktor is de rijkdom of het potentieel aan technologische 

mogelijkheden ("technological opportunities"), Dat laatste is een wat 

vaag begrip. Bet potentieel kan klein maar ook heel groot zijn. Er 

zijn twee aspekten. Bet eerste aspekt is dat de technologische 

rijkdom toeneemt naarmate per 1000 gulden research een groter 

economisch surplus (toegevoegde waardel kan worden verkregen. 

Bet tweede aspekt is dat met een bepaald researchbedrag meer of 

minder soorten uitvindingen in een bedrij£ of een bepaalde 

bedrijfstak kunnen worden gerealiseerd, De chemische en 
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electrotechnische industrie zijn voorbeelden van bedrijfstakken met 

een rijk "potentieel" aan technologische mogelijkheden. Het 

"potentieel" kan echter ook 0 zijn.ln een bedrijfstak die geheel 

gerobotiseerd is kunnen geen arbeidsbesparende uitvindingen meer 

worden gedaan. Het "potentieel" aan mogelijke arbeidsbesparende 

uitvindingen is uitgeput. Er is enige analogie met de rijkdom aan 

natuurlijke hulpbronnen. De exploitatiemogelijkheden daarvan worden 

bepaald door de afzetmogelijkheden op de markt en de kosten verbonden 

aan het exploiteren van de hulpbronnen. 

Er is een verschil. De omvang van de natuurlijke hulpbronnen is - in 

beginsel - traceerbaar en eindig. De rijkdom aan technologische 

mogelijkheden is moeilijk traceerbaar wanneer het gaat om de 

lange(re) termijn. Of deze op lange termijn eindig of oneindig is 

weten we niet. Er is geen enkele mogelijkheid om daar achter te 

komen. 

4. De "rijkdom aan technologische mogelijkheden" 

("technological opportunities") 

Om het begrip rijkdom aan technologische mogelijkheden zo goed 

mogelijk te analyseren beginnen we met het meest eenvoudige 

(bedachte) geval. Later kunnen we complicaties aanbrengen. We nemen 

aan dat Research & Development kosten worden ingezet voor de 

verbetering van produktieprocessen van een bedrijf dat de gehele 

markt van goederen voorziet. Markt en maatschappij vallen hierdoor 

samen. 

Verder nemen we ook nog aan dat slechts met een vast bedrag R aan 

researchkosten een kostendaling per eenheid produkt van~c kan worden 

bereikt. De prijs van het produkt is p en de verkochte hoeveelheid q. 

De omzet pq = s. De winst = w. 

Een projekt wordt uiteraard gerealiseerd wanneer D cq > R. 

Voor dit ene produkt kan de rijkdom aan technologische mogelijkheden 

heel eenvoudig worden voor gesteld door ~ c/R. De invloed van de 

markt is geelimineerd. AIleen de technologische relatie is weerge

geven. Hoe groter de coefficient hoe vruchtbaarder de research

mogelijkheden en dUB hoe groter de "rijkdom aan technologische 

mogelijkheden". 
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We kunnen nu een stap verder gaan en aannemen dat naarmate voor een 

bepaalde innovatle de research-input toeneemt, ook de toegevoegde 
waarde groter wordt. De omvang van de kosten per eenheid 

produkt (c) is nu afhankelijk van de input van R, (c = o(R». Dit is, 

tot op zijn meest eenvoudige vorm gereduceerd, het model van Dasgupta 

Stiglitz (1980). 

Tevens veronderstellen we dat de prijs p afhankelijk is van de 

verkochte hoeveelheid'p = p(q). 

De overige veronderstellingen blijven gelijk. 

We hebben het uiteraard over de rijkdom aan technologische 

mogelijkheden op korte termijn, wanneer er nog een zekere voorspel

baarheid van de rentabiliteit van projekten, gebaseerd op innovaties, 

mogeli jk is. 

De winst (w) bedraagt dan (bij de reeds aangegeven notaties) 

w = p(q)q - c(R}q - R (1) 
ow 

Deze is maximaal wanneer o.a. OR = 0 

ISc 
of: - cR q = 1 (2) 

Na vermenigvuldiging met RIp: 

_ (lSe!) ~ = R (3) 
cR c P pq 

Tussen haakjes is aangegeven de elasticiteit van de kosten per 

eenheid produkt met betrekking tot de omvang van de research (=a). 

We noemen de omzet pq = s. Nu is op grond van (3): 

eRR. R Rls a - = - (4) of: a = - .. a = = (5) 
p S cq s-w-R l-w/s-Rls 

Rierin stelt w/s de winst voor als percentage van de omzet. Deze is 

meestal gering. Ais we deze verwaarlozen krijgen we: 

a = ..;;cR:-I-,-s_ 
1-Rls 

(6) 

ais dan een coefficient die de rijkdom aan technologische 

mogelijkheden weergeeft. Hoe groter a hoe groter de technologische 

rijkdom. Ret ligt voor de hand dat naarmate de rijkdom aan techno

logische mogelijkheden groter is de research-inzet als fractie van de 

omzet (R/5) ook groter is. Dat nemen we ook in de praktijk waar. Is 
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het realistisch om de winst (w) te verwaarlozen? 

Dat de invloed van de winst (w) bij realistische waarden van de 

overige variabelen gering is blijkt uit onderstaand overzichtje: 

Hogelijke waarden a Rls bij verwaar10zing Rls bij winstmarge 
a a 

winstmarge (= l+a van 10\ (= O.9+a) 

0.01 0.01 0.01 

0.05 0.05 0.05 

0.11 0.11 0.11 

1 0.5 0.5 

4 0.8 0.8 

In de praktijk liggen de researchbedragen als \ van de omzet (RIs) 

tussen deO en 10%. Bij deze bedragen legt de noemer van (6) 

nauwelijks gewicht in de schaal. Bij perfecte kennis van de 

bedrijfsleiding van de economische gevolgen van de inzet van R&D zou 

Rls (ofwel het aandeel van de R&D uitgaven in de totale omzet) een 

index vormen voor het geheel aan technologische moge1ijkheden. a is 

niet direkt waarneembaar maar Rls wel. Hoe groter dus Rls (uiteraard 

onder de gestelde aannamen en binnen bepaa1de grenzen), hoe groter de 

rijkdom aan technologische mogelijkheden. 
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5.1 Nadere interpretatie van het begrip 

"rijkdom aan technologische mogelijkheden" 

Zoeven gaven we de rijkdom aan technologische mogelijkheden weer met 

de elasticiteit van de kosten per eenheid produkt in relatie tot de 

input van R&D kosten. (~) 

Dit impliceert een kostenfunctie met een constante elasticiteit. Ais 

we deze assumptie laten vallen wordt de relatie gecompliceerder 

zonder dat het inzicht groter wordt. Verder moet aangenomen worden 

dat allerlei onzuivere elementen uit de relatietussen R&D en 

kostendaling (toeneming van toegevoegde waarde) zijn geelimineerd. Zo 

moeten we aannemen dat de invloeden van het leren omgaan met het 

nieuwe produktieproces (de "learning curve") zijn uitgewerkt. Het 

zelfde geldt voor de invloeden van de produktieschaal op de kosten 

per eenheid produkt. We moeten aannemen dat de produktie-omvang 

optimaal is. 

Verder geeft a niet de zuivere invloed van de rijkdom aan techno

logische mogelijkheden weer. De produktiviteit van de research wordt 

mede bepaald door de produktiviteit van de researchstaf en het 

researchmateriaal. Wat het laatste betreft: De computer heeft 

uiteraard de produktiviteit van de research aanzienlijk vergroot en 

een positieve invloed op a uitgeoefend. 

Natuurlijk kan de analyse hier gecompliceerder worden gemaakt, 

Voorshands lijkt het verstandig om ervan uit te gaan dat tot de 

technologische rijkdom ook hoort het geheel aan researchtalenten en 

dat uitgegaan wordt van het ter beschikking staande instrumentarium. 

Tot nu toe gingen we, voor het gebruik van de coefficient a, uit van 

de relatie tussen de toeneming van de researchinzet en de daling van 

de kosten per eenheid produkt (en daarmee uiteraard de stijging van 

de toegevoegde waarde). 

Ais benadering van het begrip "technological opportunities" kan ook 

worden uitgegaan van de relatie tussen de toename van de R&D-kosten 

en de stijging van de arbeidsproduktiviteit. Wanneer de daling van de 

kosten neerkomt op een overeenkomstige stijging van de 

arbeidsproduktiviteit (en dat zal vaak het geval zijn) kunnen we a 

ook op een andere manier formuleren. Wanneer q/L de arbeidsproduktivl

teit voorstelt kunnen we ook stellen: 
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a = _ oc R _ o9/L OR 
OR . c - g/L : i: 

De laatste uitdrukking geeft dan aan de elastciteit van de toeneming 

van de arbeidsproduktiviteit in relatie tot de toeneming van de R&D 
inzet. 

Uiteraard qaat het ook hier om een stijging van de arbeidspro

duktiviteit voorzover.bepaald door de toegenomen input van R&D. 

5.2 Andere interpretaties van het begrip "rijkdom aan techno1ogische 

mogelijkheden" 

Kay (1979) gaat uit van een subjectieve schatting van de faktor 

"technologische moge1ijkheden" en bepaalt met behulp daarvan de 

invloed. Bij definieert "technological opportunity" als: "a 

subjective evaluation on the extent to which current science permits 

functional change and product differentiation". Deskundigen geven in 

zijn visie voor a1ler1ei bedrijfstakken een waardering in punten 

(lopend van 1 tot 3) voor de technologische rijkdom van de 

bedrijfstak. Afgezien van de praktische bezwaren tegen deze methode, 

die geheel berust op subjectieve schattingen, brengt deze geen 

verheldering voor een theoretlsche analyse. 

Levin C.s. (1986) doen lets in deze geest. Zij hanteren een aantal 

criteria die in een cijfermatige waardering worden toegepast zoals: 

a. "Closeness to science". 

b. "Maturity industry" (Biervoor gaat men na welk t van de 

duurzame produktiemiddelen v66r een bepaa1de datum is aan

geschaft. Boe hoger het percentage, hoe hoger de 

"maturity". ) 

c. "External sources of technological knowledge" (dat zijn 

criteria voor gebruikerseisen, aankoop van technologisch 

geavanceerde produkten, gebruik van de resultaten van 

research laboratoria.) 
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Ook hiermee kan niet zoveel aangevangen worden in een analyse gericht 

op het aangeven van samenhangen. Ben criterium als "maturity" gaat er 

kennelijk van uit dat de effecten van de "learning curve" tot de 

technological opportunities moet worden gerekend. De "external 

sources" (invloed andere bedrijven) zijn geen index voor "natuurlijke 

technische rijkdom" in een industrie die zelf uitvindt. Voor ons doel 

zijn deze criteria minder bruikbaar. 

Scherer (1986) zoekt in een regressie analyse de samenhang tussen 

omzet en aantallen octrooien, waartussen een correIa tie bestaat. Br 

kan een onderverdeling van bedrijfstakken worden gemaakt naar 

"technische progressiviteit". Hoe groter de regressiecoefficient hoe 

groter de technologische progressiviteit (in ens jargon: de 

technologische rijkdom). 

Hij vindt het volgende verband: 

Pi = 30.1 + 0.01168 - 0.01548 + 0.07218 
base tradit. organic 

(0.014) (0.0039) (0.0044) 

-0.0188 th + 0.08378 + 0.04528 - 0.00718 
o er chem. electron. electric metalurg. 

(0.0017) (0.0046) (0.0164) (0.026) 

Hierin wordt het aantal octrooien voorgesteld door P .S is de omzet 

(De onderschriften geven de bedrijfstakken aan). Scherer neemt een 

aantal basisindustrieen (vooral op het gebied van de mechanische 

technologie) als uitgangspunt (S b ). ase 
Hoe progressiever de industrie hoe groter de regressiecoefficient. 

Indien de score beneden normaal is blijkt dit uit een negatief teken. 

Is de score boven normaal dan is het teken positief. De door Scherer 

aangegeven samenhang is - geglobaliseerd - weergegeven in figuur 1. 

In afwijking van Scherer wordt daar uitgegaan van de inzet van R&D. 
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A,B en C: BEDRIJFSTAKKEN 

A 

C 

AANTAL INNOVATIES 

Figuur 1: Samenhang tussen R&D inzet en aantal innovaties 
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In figuur 1 is vertikaal de R&D input afgezet en horizontaal het 
aantal daarmee bewerkste11igde innovaties. De lijnen, aangegeven met 

A, B en C, geven het verband aan voor verschillende bedrijfstakken 

tussen de omvang van R&D kosten en het aantal innovaties. De 

algebraische gedaante van deze lijnen is dan een index voor de 

technologische rijkdom van elk van de bedrijfstakken. Hoe steiler de 

curve en hoe sterker de kromming hoe groter de technologische 

rijkdom. (In het lineaire model van Scherer zijn de lijnen uiteraard 

rechten). Ais index voor "technologische rijkdom" kan eventueel 

worden gebruikt: 

Aantal innovaties: inzet van R&D-kosten 

Het probleem van deze manier van analyseren is dat aIleen rekening is 

gehouden met de R&D kosten per innovatie en niet met de toegevoegde 

waarde per toegevoegde eenheid researchkosten. Het is zeer weI 

mogelijk dat het beeld daardoor vertroebeld wordt. 

Volgens de begripsbepaling van Scherer wordt immers de verhouding in 

"technologische vruchtbaarheid" tussen de bedrijfstakken bepaald door 

de verhouding tussen de hellingshoeken van de lijnen A, B en C (als 

dat rechte lijnen zijn). Deze verhoudingen hoeven niet te 

corresponderen met de verhoudingen in de toeneming van de toegevoegde 

waarde per innovatie (respectievelijk per eenheid produkt) bij 

toeneming van de R&D-inzet voor dezelfde bedrijfstakken. 

Wanneer we overigens op de coefficienten in Scherers formule letten 

blijken er bijzonder grote verschillen te zijn tussen de technische 

vruchtbaarheid van verschillende bedrijfstakken. 

Stoneman (198S) relateert het aantal patenten aan de researchkosten. 

Hoe hoger de coefficient hoe groter de "technological opportunities". 

Zoals we uit het bovenstaande kunnen afleiden wijkt deze benadering 

niet veel af van die van Scherer. 

O. De omvang van de markt en de innovatieve mogelijkheden 

Er is nog een andere dimensie aan het probleem. Een bedrijf zal zich 

bij de selectie van researchprojekten niet aIleen laten leiden door 

de vruchtbaarheid van de researchmogelijkheden zoals hierboven o.a. 

aangegeven door a en andere indices maar ook door de 

a£zetmogelijkheden of (meer algemeen geformuleerd) de totale winst. 

We keren daartoe terug tot (1) (par. 4). 
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w = p(q)q opt. 
R 
a 
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R (7) . 

De winst wordt bepaald door drie faktoren namelijk de omvang van de 

markt (pq), de grootte van a en de omvang van R. 

Hieronder worden de omvang van de research en de daarmee bewerkstel-

1igde toegevoegde waarde in hun onderlinge samenhang met de omvang 

van de tota1e omzet besproken. 

7.1 Marktomvang, R&D en innovaties 

Al het mij bekende onderzoek komt tot de conc1usie dat er een 

positie£ verband bestaat tussen de omvang van de omzet van bedrijven 

en de research-input (zowel gemeten in geld als in personeel), In een 

dee1 van de gevallen is het verband rechtlijnig. Daarnaast komen 

gevallen voor dat de research-input meer dan evenredig toeneemt met 

het toenemen van de verkoop. In een klein aantal gevallen neemt de 

input minder dan evenredig toe. Deze samenhang is niet 

onbegrijpe1ijk, omdat in veel bedrijven het research budget wordt 

vastgesteld als een percentage van de omzet (evenals het rec1ame 

budget). De percentages wisselen sterk van bedrij£ tot bedrijf en van 

bedrijfstak tot bedrijfstak. Het lijkt onwaarschijnlijk dat die 

percentages naar wil1ekeur 20uden worden vastgesteld en niet zouden 

zijn afgestemd op de effectiviteit van de in het bedrij£ bedreven 

research. Hierbij kan de omvang van een bedrij£ een beperking 

opleggen aan de financiering van innovatieprojekten. Ben groot 

bedrij£ heeft meer researchmogelijkheden dan een kleiner bedrijf 

omdat het een grotere financiele arms lag heeft. 

Het is niet onredelijk om aan te nemen dat er ook een verband bestaat 

tussen de input van researchmiddelen en het daarme bereikte 

economische resultaat (toegevoegde waarde), Ben bedrijf zal in het 

filterproces dat plaats vindt voor de keuze uit a11erlei research

projekten beginnen om die projekten te selecteren die economisch het 

meeste beloven om vervolgens, naarmate er meer middelen beschikbaar 

zijn, naar minder rendabele projekten a£ te zakken. Het 
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selectleproces gaat gepaard met veel onzekerheden. Veelbelovende 

projekten kunnen een flop worden en dubieuze projekten een succes. 

Uit het beschikbare onderzoek (Wyatt 1986) blijkt echter dat er 

desondanks een grof verband bestaat tussen de aanvankelijke 

rendementsschattingen en het later behaalde resultaat. Wanneer we een 

en ander terwille van de theorievorming sterk stileren kunnen de 

marginale opbrengsten door een dalende curve worden voorgesteld. Een 

bedrijf zal half rationeel, half intuitief zoveel middelen inzetten 

dat het netto economische resultaat wordt gemaximaliseerd. Meten we 

de research-input in termen van kapitaalsinvesteringen dan wordt 

zoveel geinvesteerd tot de marginale opbrengsten per eenheid 

R&D-input gelijk zijn aan de interestvoet (inclusief risico premie) 

op het geInvesteerde kapitaal. De toegevoegde waarde is dan maximaal. 

Vanuit algemeen economisch gezichtspunt doet het er daarbij niet toe 

of deze zich manifesteert in winst voor het bedrijf of via een 

prijsverlaging wordt doorgegeven aan de consumenten. In het laatste 

geval stijgt het consumentensurplus. 

Gaan we ervan uit dat de researchinput hoofdzakelijk uit arbeid 

bestaat dan wordt zoveel arbeid ingezet tot de netto opbrengst (het 

surplus boven de loons om) gelijk is aan de loonvoet van de 

researchmedewerkers. 

In de praktijk worden zowel researcharbeid als kapitaal ingezet. 

Teneinde het probleem zo eenvoudig mogelijk te houden nemen we hier 

aan dat kapitaal en arbeid volledig complementair zijn. Uibreiding 

van de arbeidsinput met x\ betekent x\ uitbreiding van de overige 

input. V~~r deze vereenvoudiging zijn ook nog praktische argumenten 

aan te voeren. In de Verenigde Staten liep de input van financiele 

midde1en, gerekend over een kwart eeuw, parallel aan de input van 

mankracht. De vereenvoudiging heeft dus zelfs een zekere 

rationaliteit. 

Verder moeten we in eerste instantie - nog een stilerende assumptie 

invoeren. We nemen aan dat er geen concurrentie is tussen 

verschillende bedrijven met een research-inzet gericht op dezelfde 

innovaties. Er is dus wederom een research-Iaboratorium dat een 

bedrij£ (de gehele markt) voorziet van nieuwe technologische kennis. 

Later kan deze veronderstelling worden losgelaten. 

In figuur 2 is de samenhang weergegeven. 
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Maxima1e innovatieve mogelijkheden, optima1e research inzet 
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Figuur 2: Samenhang tussen omzet, innovatie en economisch surplus 

(toegevoegde waarde) 
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In figuur 2 geeft de curve PR de samenhang weer tussen omzet en 

research-input (hier is aangenomen dat de input minder dan evenredig 

toeneemt, met de toeneming van de omzet). Bij een omzet OH hoort 

bijvoorbeeld een researchinput van OT. WF geeft de marginale 

opbrengstencurve weer bij toenemende inzet van researchmiddelen. GUF 

is de marginale kostencurve (interest + loonvoet van de R&D input). 

Bij een inzet van OH aan middelen wordt een economisch surplus 

bereikt dat wordt voorgesteld door de oppervlakte WZUV. Het maximale 

bereikbare surplus is WZF bij een inzet 00 aan researchmiddelen. 

Onder de gegeven omstandigheden geeft de driehoek WFZ het maximale 

economische surplus aan dat technische innovatles kunnen 

bewerkstelligen bij een optimale R&D inzet van 00. (De lijn WF 

verloopt in felte sprongsgewijs. Het gaat om een vergelijking van 

staafdiagrammen. Ze zijn vertikaal gerangschikt naar de hoogte van de 

toegevoegde waarde per eenheid R&D-input. De toegevoegde waarde is 

dan per staaf gelijk aan de oppervlakte per staaf d.w.z. aan de 

toegevoegde waarde per eenheid R&D-input en de hoeveelheid ingezette 

R&D per projekt. Omdat de laatste per projekt ongelijk is, varieert 

ook de "dikte" van de staven zodat de curve een grillig dalend 

verloop heeft. V~~r de redenering is dat verder niet relevant) 

Een en ander houdt in dat, wanneer de produktivlteit van de 

researchinput bijv. door ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied 

met x\ toeneemt de helling van de WF curve eveneens met x\ toeneemt. 

De curve verschuift ook wat naar rechts omdat produkten die eerst 
onrendabel waren nu rendabel zijn geworden. Ais de innovatieve 

mogelijkheden geheel uitgeput zijn verloopt de WF curve horizontaal. 

Wanneer daartegenover de afzetmogelijkheden stijgen schuift de WF 

curve naar rechts. ook het punt F schuift naar rechts. Er ontstaan 

nieuwe innovatieve mogelijkheden omdat innovaties die eerst 

verliesgevend waren nu winstgevend worden. Het gehele gebled dat 

rechts llgt van de uit F getrokken vertikale rechte en boven de 

vanuit F getrokken horizontale lijn bestaat uit "slapende" 

innovatieve mogelijkheden. Een bekend voorbeeid van een uitvlnding 

die vrij lang op een ruimere markt moest wachten is de straalmotor. 

De uitvinding was lang bekend voor de marktomvang exploitatie 

mogelijk maakte. 

Onder de curve ZF "slapen" innovatieve mogelijkheden die tot leven 

zouden kunnen komen bij lagere R&D kosten. We kunnen ook stellen dat 
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in dit gebied, blj een gegeven kostennlveau en een gegeven markt die 
~nrendabe1e innovaties huizen die door te hoge R&D kosten niet aan 
bod komen. 

Bet bestand aan researchwerkers is niet homogeen. De creatieve 

presta ties lopen sterk uiteen. Er zijn weinig stafleden met zeer hoge 
prestaties en veel met lage prestaties. Shockley (1957) ging van vier 

1aboratoria na hoe de verdeling van de verworven patenten was over 
het researchpersoneel. 10\ van het personee1 zorgde voor 80\ van de 

patenten over een periode van 6 jaar. 

In een laboratorium met 280 medewerkers had een staflid een score van 

100 patenten terwijl 100 researchers geenpatenten had den weten te 
bewerkstelligen. Voorzover de verschillen in produktiviteit van de 

researchstaf niet geheel in hun beloning tot uitdrukking komen, vormt 
dit een extra argument om er van uit te gaan dat naarmate de research

input groter is het bereikbare economische surplus kleIner. Teneinde 
de redenering niet onnodig te compliceren gaan we uit van een gelijke 

loonvoet voor aIle researchers. 

Er moet nog een tweede opmerking worden gemaakt over de inzet van 

researchpersoneel. Wanneer er onvoldoende gekwall£iceerd research
personeel 15 kan het potentieel aan innovatieve mogelijkheden niet 

volledig worden ontgonnen. Verder is de ligging van de curve WF 
afhankelijk van de kwaliteit van het researchpersoneel. Hoe beter de 

kwaliteit, hoe meer de curve naar boven zal verschuiven. 

Tenslotte is het geschetste beeld niet compleet. Tot nu toe is 

uitgegaan van de samenhang tUBsen R&D en technische innovaties. Er 
zijn ook innovaties die spontaan tot stand komen zonder 

(noemenswaardlge) research input. Zij vallen als het ware als manna 
uit de hemel. Z1j verhogen spontaan de toegevoegde waarde zonder 

enige samenhang met de R&D input. In figuur I verschuift h1erdoor de 
curve WF met een vast bedraq naar boven omdat er geen samenhang is 

met de researchlnput. Het is "autonome" technologische ontwlkkellng. 

7.2 De stroom uitvindingen in een statlsche maatschappij 

Laten we eens aannemen dat we in een wereld leven waarin aIle 

besproken faktoren constant blijven. De a£zetmarkt verandert niet 
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door autonome faktoren, a bl1jft qel1jk terwljl ook de research input 

gelijk blijft. De samenstelling van het researchpersoneel wordt 

constant gehouden. Insta11aties worden uit de afschrijvingen terug 

verdiend. Met elke tijdsperiode wordt dan de toegevoegde waarde en 

dus het nationaa1 inkomen met een constant bedrag verhoogd. R&D vormt 

een onuitputtelijke bron van toenemende welvaart. Oat kan van geen 

enkele andere hulpbron worden gezegd. Of en hoe deze unieke bron 

verstopt kan raken komt later aan de orde. 
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7.3 Maxima1e innovatieve mogelijkheden: Complicaties 

Maxima1e innovatieve mogelijkheden is in onze context een 

maatschappe1ijk begrip. In ons gesimplificeerde voorbeeld gaf dat 

geen problemen. Er was een monopolie dat de gehele maatschappij 

voorzag van goederen terwijl het de eigen produktieprocessen 

innoveerde. Maatschappij en bedrij£ vallen in deze constructie samen. 

Dat wordt anders wanneer we deze premisse loslaten~ In paragraaf 10 

en 11 wordt daar uitvoeriger op ingegaan. Het is nuttig om er nu al 

op te wijzen dat, wanneer het bedrijf procesinnovaties aan andere 

bedrijven verkoopt, de technologie di£fusie met de nodige vetragingen 

gepaard gaat. Er is tijd voor nodig v6br de voordelen van een 

innovatie voor de maatschappij zijn gemaximaliseerd. Dat betekent dat 

bij de analyse met deze tijdsdimensie rekening moet worden gehouden. 

Ook het begrip maatschappij moet nader worden gedefinieerd. 

(Nederland?, Europa?, de Wereld?) De gegeven analyse verandert 

hierdoor niet. De praktische toepassing geeft echter complicaties 

die, door eerst van vereenvoudigende veronderstellingen uit te gaan, 

werden weggemoffeld. 

Een verdere complicatie ontstaat uiteraard wanneer meerdere bedrijven 

elkaar beconcurreren met de produktie van innovaties. De prikkel tot 

innoveren kan daardoor verzwakken waardoor geen optimaal gebruik meer 

wordt gemaakt van innovatieve mogelijkheden. Bedrijfsbelang en 

maatschappelijk belang hoeven nu helemaal niet meer met elkaar te 

stroken. Hierdoor kunnen omstandigheden ontstaan waardoor innovatieve 

mogelijkheden niet meer (zoals in 7.1 en 7.2) kunnen worden gemaxi

maliseerd. Deze veronderstellingen maken het weI nodig om de analyse 

aan te passen en - indien mogelijk - in te passen in een aanvulling 

op de in de vorige paragraaf behandelde theorie. Alvorens hiertoe 

over te gaan komen enkele semantische problemen aan de orde. 

8.1 Excursie: "Demand pull" en "technology push": Onbruikbare 

begrippen 

De begrippen "demand pull" en "technology push" worden, in verband 

met ons thema, bij herhaling gebruikt. Soms met definitie maar heel 

vaak ook zonder. Uit de zoeven gegeven analyse kan blijken hoe 

onvruchtbaar het gebruik van deze begrippen is. 



- 18 -

Schmookler (1966) was de eerste die het begrip "demand pull" in een 

overigens meesterlijke analyse van het innovatieprobleem han

teerde.Hij heeft zijn analyse vooral geconcentreerd op de samenhang 

die hij yond tussen de toeneming van de investeringen en de toeneming 

van het aantal uitvindingen in investeringsgoederen leverende 

bedrijven. Deze bleek zowel uit een cross-sectie analyse als uit een 

historische tijdreeks analyse. Het causale verband. zou vooral zijn 

aangetoond omdat de toeneming van het aantal uitvindingen met 

vertraging voIgt op de toeneming van de investeringen. Deze analyse 

die op het eerste gezicht opzienbarend lijkt, blijkt bij nader 

inzien, minder verrassend. 

lndien het bij bepaalde bedrijven een vast mechanisme is om de omvang 

van de research vast te stellen als percentage van de omzet voIgt een 

toeneming van de researchinzet op een toeneming van de omzet. Na 

toeneming van de researchinput kan dan ook het aantal innovaties 

toenemen. Men vindt dan uiteraard, als men aan het rekenen slaat, na 

het aanbrengen van een vertraging, een hoge correlatiecoef£icient 

tussen omzet en innovaties. Het bovenstaande gebeurt uiteraard aIleen 

wanneer er door uitbreiding van de research .nog een economisch 

surplus valt te behalen. Cross-sectie analyse moet eenzelfde beeld 

opleveren. Naarmate een bedrij£ kleiner is kan het minder aan 

research besteden dan een groter bedrijf. In figuur 2 kan het punt F 

niet worden bereikt. De produktie van innovaties zal daardoor 

toenemen met de omvang van de omzet. Schmookler wordt door deze 

mechanismen op zijn wenken bediend. 

Het is ook denkbaar dat reeds een optimaal bedrag aan research

middelen wordt aangewend. Wanneer echter, door het aantrekken van de 

conjunctuur of door economische groei, meer koopkracht beschikbaar 

komt verschuift de WF curve (figuur 2) naar rechts. Slapende 

innovatieve mogelijkheden, die door een beperkte markt eerst 

onrendabel waren, kunnen nu tot leven komen. Wanneer we aannemen dat 

er een zeker verband bestaat tussen toegevoegde waarde en omzet 

schuift men langs de omzetcurve omhoog waardoor de R&D uitgaven 

kunnen toenemen. Langs de R&D lijn vindt een verschuiving plaats in 

de richting van het nieuwe optimale punt rechts van F. De innovaties 

volgen na de omzetvergroting, respectievelijk de toeneming van de 
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R&D-input. V~~r de duidelijkheid moet hier gesteld worden dat het 

hier niet om een oorzakelijk verband gaat in die zin dat toeneming 

van de omzet noodzakelijkerwijs meer innovaties bewerkstelligt. 

Veeleer is het zo dat meer innovaties "mogelijk" worden,· maar dat is 

een open deur. Ret gevonden verband zegt niet meer dan dat het aanbod 

van innovaties wordt bepaald door een markt die dat aanbod mogelijk 

maakt. 

Wanneer we tot de voorraad technische innovaties aIleen die 

innovaties rekenen die een economisch surplus opleveren, (res pec

tievelijk waarvan verwacht wordt dat ze een surplus zullen opleveren) 

dan geldt voor a1 die innovaties dat een voldoende omvangrijke markt 

(d.w.z. "demand pull") aanwezig moet zijn om de exploitatie van de 

innovaties rendabel te maken. AIle innovaties komen dan door "demand 

pull" tot stand maar dat komt omdat we het begrip "innovatie" zo 

gedefinieerd hebben dat er a1tijd sprake is van "demand pull". Ret 

begrip "demand pull" blijkt, bij nader inzien, empirisch leeg en is 

daardoor zinloos. De overdrachtelijke betekenis van het woord is erg 

misleidend. 
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8.2 "Technology push" 

Hoe zit het nu met de "technology push"? Daarvoor is in de gegeven 

gedachtengang ook geen ruimte. Wanneer de marktomvang gegeven is, is 

het aantal rendabele innovaties daardoor begrensd. We moe ten er 

immers van ult gaan dat een innovatie rendabel is wanneer de 
toegevoegde waarde toeneemt. 

Deze neemt aIleen toe wanneer de kosten van de produktie dalen. Deze 

constructie is nodig omdat aIleen hierdoor het nationaal inkomen 

stijgt. Wanneer rode dassen met een kostprijs van f 10.-- per stuk 

worden vervangen door geinnoveerde zwarte dassen van een andere stof 

met een kostprijs van f 10.-- per stuk is sprake van een technische 

innovatie die het nationaal inkomen niet doet stijgen. Er is sprake 

van substitutie. Wanneer de gepatenteerde Mecanodoos de Matadordoos 

verdringt, is eveneens sprake van substitutie. Zodra echter zwarte 

dassen voor f 5.-- per stuk worden voortgebracht en de rode voor f 

10.-- is er sprake van economische vooruitgang en van een technische 

innovatie zoals in de voorafgaande paragrafen is bedoeld. 

De toeneming van de toegevoegde waarde in ons dassenvoorbeeld is 

gelijk aan de dallng van de kosten per eenheld produkt vermenig

vuldigd met het aantal verkochte dassen (een kwallteitsverbetering 

bij gelljke produktie kan uiteraard herleid worden tot een 
kostendaling per eenheid produkt). 

In het voorafgaande zagen we dat de gelsoleerde invloed van de 
ontwikkeling van de technologie tot uitdrukking kan worden gebracht 

door hetzij de kostenelasticiteit per eenheid produkt gerelateerd aan 

de toeneming van de R&D-input, hetzij de elasticiteit van de arbeids

produktiviteit in relatie tot de toeneming van de R&D input. De 
indicatoren verschillen van tijd tot tijd en van bedrijfs(tak) tot 

bedrijfs(tak). Deze indices geven duidelijk de geisoleerde invloed 

van de technologie aan. 

V~~r een vaag begrip als "technology push" is hier geen plaats. De 

"push" van de technologie komt immers in de genoemde indicatoren tot 

uitdrukking. Het begrip kan aIleen maar verwarrend werken. Het kan 

ook niet zo zijn dat er sprake is van "technology push" als eerst de 

technologische innovatle tot stand komt, waarna de vraag ervoor wordt 
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"gecreeerd". De technologische innovatie impliceert Iromers een 

toeneming van de toegevoegde waarde die hetzij in een grot ere winst 

tot uitdrukking komt, hetzij ten goede komt aan de consument in de 

vorm van een prijsdaiing. Bet Is natuurlijk onzin als we in het 

laatste geval van "technology push" zouden spreken. 

8.3 Excursie (2): Radikaal breken met de begrippen "demand pull" en 

"technology push" 

Geheel andere begrippen op het gebied van "technlogy push" en "demand 

pull" worden gehanteerd door Pannenborg, Kamien en Schwartz, van 

Zegveld en anderen. Pannenborg zegt: "Market pull" describes the 

situation where a specific request originates from the user to which 

science and technology respond and provide an answer". (De 

"technology push" definitie vormt de tegenhanger) Bier wordt 

geprobeerd om de Inspiratiebron van de uitvinding op te sporen; een 

hachelijke onderneming wanneer allerlei inspiratiebronnen door elkaar 

lopeno De Inhoud van de diverse definities loopt dan ook nogal 

uiteen. Ter illustratie kiezen we die van Kamien en Schwartz: "Demand 

pull 15 the Interaction between a fIrm's production and marketing 

staff". De definitie van Zegve1d luidt nog weer anders: "Demand 

pull" is the result of a perceived and often clearly indicated 

market need". Drie deskundigen evenzovele definities. Dat er allerlei 

definities in omloop zijn is begrijpelijk. Er is een continuum, dat 

op een schaal kan worden afgezet. Die begint dan met fundamentele 

research die bij toeval iets bruikbaars oplevert wat niet de 

bedoeling was (serendipIty), Daarnaast Is er research waarbij men met 

een oog kijkt naar economie en maatschappIj. Vervolgens research 

waarbij men het bedrijfsbelang zo goed mogelijk tracht te dienen. 

Vervolgens is er research op initiatief van de researchafdeling maar 

in samenspraak met de marketingdeskundigen. Als uiterste, rechts op 

de schaal, staat research die tot stand komt op uitsluitend 

initiatief van de a£deling marketIng. 

Waar lIgt nu de "technology push" en waar de "demand pull"? De 

begrippen, op deze manier gehanteerd, zijn onbruikbaar omdat ze niet 

goed gedefinieerd zijn. Doordat de interpretaties van de begrippen 

erg subjectie£ zijn bieden ze geen bruikbaar uitgangspunt om 
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onderscheld te maken. Bovendien verschaffen zij geen inzicht in de 

samenhang der dingen zodat ze voor analytische doeleinden niet 

geschikt zljn. Er lijkt maar een uitweg mogelijk: Radikaal breken met 

de begrippen "demand pull" en "technology push". 
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9.1 "Onderinnovatie" (1) 

Tot nu toe hebben we als veronderste11ing aangenomen dat er een 

researchlaboratorium is dat he1emaal aIleen onderzoek verricht en 

daarmee de nieuwe kennis voor technische innovaties levert. In dit 

geval vallen bedrijfsbe1ang en maatschappeIijk belang samen. (Voor 

het gemak verwaarlozen we hierbij de bezwaren die tegen een 

monopoliepositie "an sich" kunnen worden ingebracht.) De gegeven 

innovatieve moge1ijkheden kunnen onder de geste1de premissen geheel 

worden uitgebuit. De situatie verandert nauwelijks wanneer we 

aannemen dat er meer bedrijven zijn en ieder bedrijf over een eigen 

researcheenheid beschikt die op zoek is naar produkten waarnaar de 

concurrent en niet zoeken. Ieder bedrijf zal proberen om zo goed 

mogelijk de aanwending van de fondsen te rangschikken naar de hoogte 

van de verwachte opbrengsten. Per bedrijf ontstaat dan een zelfde 

samenhang als zoeven geschetst voor een bedrij£ onder de geschetste 

voorwaarden. Nu kan voor de gehe1e bedrijfstak zo'n samenhang worden 

weergegeven. 

Het wordt iets anders indien ieder bedrijfslaboratorium identiek 

onderzoek verricht. Men beconcurreert elkaar met R&D. Er kan nu onder

innovatie ontstaan. 

Onderinnovatie betekent dat geen maximaa1 gebruik wordt gemaakt van 

de potentieel aanwezige technologische mogelijkheden die vanuit het 

gezichtspunt van de hele economie (en niet vanuit het enge bedrij£s

gezichtspunt) rendabel zijn. Zodra concurrentie haar intrede doet 

komt de "appropriability" op de proppen d.w.z. de mate waarin het 

voor een bedrijf mogelijk is om zlch de economlsche voordelen van een 

innovatie toe te eigenen. Naarmate deze mogelijkheid gerlnger is zal 

de prikkel tot Innovatie afnemen. Er komen minder innovaties tot 

stand. 

Een aantal faktoren bepaa1t de omvang van het economisch surplus dat 

een bedrijf zich uit een innovatle kan toe eigenen. Wanneer de 

uitvinding van een bedrij£ niet gemonopoliseerd kan worden 

(bijvoorbeeld doordat geen octrooi kan worden verworven of doordat 

een octrooi geen of onvoldoende effectieve werking heeft) kunnen de 

volgende faktoren een ro1 spelen bij het beperken van de mogelljkheid 
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om het totaal mogelijke economische surplus toe te 
eigenen: 

1) De marktvorm: Naarmate het aandee1 van een bedrijf in een markt 

geringer is beschikt het over minder middelen om innovaties te 

realiseren die in potentie mogelijk zijn. Innovaties die 

bijvoorbeeld rendabel zijn wanneer de gehele markt beschikbaar is 

blijven achterwege. Er vindt onderinnovatie plaats omdat de 

innovaties op een beperkte markt zijn gericht. 

2) Het marktgedrag: Met name in een oligopolistische markt moe ten 

bedrijven rekening houden met elkaar. Ook hier zijn verschl11ende 

mogelijkheden: 

a) Wanneer iedere concurrent van iedere andere concurrent denkt 

dat hij met dezelfde R&D bezig is zal R&D achterwege blijven. 

Er vindt onderinnovatie plaats. 

b) Wanneer iedere concurrent meent dat hij aIleen bezig is met 

bepaalde research maar anderen denken en doen hetzelfde 

ontstaat een overproduktie van een en dezelfde innovatie. Die 

is na introduktie op de markt verliesgevend. Er vindt wederom 

onderinnovatie plaats omdat een potentieel rendabele innovatie 

in de kiem wordt gesmoord. 

c) De concurrenten weten van elkaar dat ze met dezelfde research 

bezig zijn. Wanneer er een octrooi te behalen valt zal elk 

bedrijf alles op alles zetten om als eerste op de markt te 

verschijnen. (Maar zelfs als een octrooi niet wense1ijk wordt 

geacht heeft het voordelen om de eerste te zijn.) De 

researchsne1heid, en daarmee de researchkosten worden tot het 

maximaal mogelijke opgevoerd en het bedrijf dat de race wint 

heeft inderdaad de gehele markt ter beschikking. 

Tegelijkertijd zijn de kosten, onnodig, gemaximaliseerd. Er 

worden researchtalenten verspild. 

9. 2. "Onderinnovatie"(2) 

Een illustratie van de onder 1 en 2a en 2b besproken gevallen wordt 

gegeven in figuur 3. 

Wanneer het economische surplus dat een bedrijf zich kan toe eigenen 

kleiner is dan het gehele surplus dat het potentieel aan 
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technolo9ische m0gelijkheden, kan opleveren kan dat door een kleine 

aanvullinq op figuur 2 (eerste kwadrant) worden weergegeven. In 

figuur 3 is dat geillustreerd. De curve WR geeft de grens aan van het 

potentieel aan innovatieve mogelijkheden. De curve W'R'geeft 

daartegenover de grens aan van het bereikbare bedrijfseconomische 

surplus. De curve maakt duldelljk dat onder-~xploltatle van het 

potentieel aan innovatieve mogelijkheden plaats vindt. Ret onder de 

gegeven omstandigheden bereikbare privaat-economische surplus is 

lager dan het ~mogelijke~ economische surplus. 

Overigens is de curve W'R' niet onafhankelijk van WR. We gaven eerder 

aan dat er industrieen zijn die rijker zijn aan innovatieve 

mogelijkheden dan andere zoals er op sommige plaatsen meer bod em

schatten per tijdsperiode aan de oppervlakte kunnen worden gebracht 

dan op andere. Naarmate de rijkdom aan innovatieve mogelijkheden 

groter is zal de curve WR meer naar rechts liggen. Dat geldt dan 

uiteraard ook voor de curve W'R' die - onder overigens gelijk

blijvende omstandigheden - daardoor ook naar rechts wordt getrokken. 

Het samenvallen van de curve W'R' met curve WR moet dan ook als een 

grensgeval worden gezien in een economie gebaseerd op ondernemers

gewijze produktie. 

De illustratie van geval 2c (toeneming van de researchkosten, als 

gevolg van het onderling opvoeren van de R&D inzet) ziet er iets 

anders uit. Wanneer de R&D inzet per innovatie toeneemt wordt de 

"rent" van een te realiseren innovatie geabsorbeerd door de kosten 

stijging. In figuur 4 is dit geillustreerd. 
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BOVEN FE: 
TOEVOEGDE 0 C 
WAARDE ~----~ 
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R&D-KOSTEN 

A B B/ 

R & D-INZET 

Figuur 4: Concurrentie met R&D 
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In figuur 4 geeft de oppervlakte van FEeD de netto toegevoegde waarde 

weer van een R&D projekt in een bepaald bedrijf. De oppervlakte van 

ABEF stelt de R&D uitgaven voor (AB is de input en FA de kosten per 

eenheid input) De oppervlakte van ABEF is 50\ van die van ABeD. 

Wanneer de R&D input voor dit projekt verdubbelt tot AB1, verdwijnt 

door de hogere kosten het privaat economisch surplus FEeD. De totale 

kosten bedragen nu FAB'E'. In dit geval verandert het aantal 

innovaties niet. Er is toeneming van R&D input bij een gelijkblijvend 

aantal innovaties. 

In een extreme situatie verdwijnt (zoals in het voorbeeldje) het 

privaat economisch surplus. Vertaald in termen van figuur 2 komt het 

bovenstaande er op neer dat de W'R' curve naar rechts verschuift en 

tegelijkertijd om het punt R' naar links draait. In het extreme geval 

valt deze dan samen met de lijn PR'. Er is in dit geval geen sprake 

van onder-innovatie maar van "over-inzet" van R&D-input. 

AIleen wanneer deze inzet gebruikt had kunnen worden voor niet 

verliesgevende innovaties is er - langs indirekte weg - sprake van 

onder-innovatie. 
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mogelijkheid om onder-innovatie tegen te 

p gericht om de zoeven besproken beperkingen 

volledige exploitatie van aIle rendabele 

onmogelijk maken, zoveel als kan ongedaan 

Lguur 4: Technologiebeleid is er op gericht 

curve in de richting van de WF curve te 

het voeren van een juist technologiebeleid 

Wemelsfelder (1987a, 1987b, 1987c.) 

eidsmogelijkheden aan de orde waaronder: 

bsidies en (c) pooling van research. 

Eelder (1987a). Volgens de aldaar gegeven 

)ctrooi en de researchpooling de beste 

~n veel zwakker beleidsalternatief. V~~r 

t naar de geciteerde literatuur verwezen. 

e mogelijkheden uitgeput? 

11.1 Faktoren die het uitvinden bevorderen 

In paragraaf 7.2 conc1udeerden we dat in een maatschappij waarin aIle 

faktoren die de produktiviteit van R&D bepa1en constant blijven er 

een constante stroom van uitvindingen is die het nationaal inkomen 

alsmaar verhogen. R&D bleek een unieke hulpbron. Het geschetste 

proces wordt versterkt wanneer de equipment van de R&D, zoals de 

computer, steeds beter wordt. De computer maakt per R&D-input meer 

uitvindingen mogelijk terwij1 deze ook sneller beschikbaar komen. Oat 

proces wordt nog verder versterkt wanneer door een stijging van het 

nationaa1 inkomen de afzetmarkten verruimd worden waardoor de kansen 

voor sluimerende innovatieve moge1ijkheden groter worden. Het aanbod 

van R&D personee1 (afgestudeerden in de natuur- en technische 

wetenschappen) kan gemakkelijk ge1ijke tred houden met de vraag 

ernaar. Zou er nog sprake kunnen zijn van een kwaliteitsprobleem 

omdat naarmate bedrijven meer putten uit het reservoir van potentiele 

researchers, zij met minder kwaliteit genoegen moe ten nemen? Het 
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lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat bedrijven hun researchstaf zouden 

uitbreiden wanneer dat tot een verliesgevende produktie zou leiden. 

Binnen, uiteraard, grove grenzen zu11en de R&D kosten met een surplus 

worden terugverdiend. Elke researcher erbij betekent dan verhoging 

van toegevoegde waarde en arbeidsproduktiviteit. De cijfers 

i11ustreren het bovenstaande. Tussen 1960 en 1985 verdrievoudigde het 

aantal afgestudeerdenin de natuur- en technische wetenschappen in de 

Verenigde Staten, terwijl het aanta1 afgestudeerden tewerkgeste1d in 

R&D s1echts verdubbe1de. Er is kennelijk sprake van een se1ectief 

beleid. Oat kan zijn ingegeven door hetzij de beperkingen die de 

stand van wetenschap, techniek en markt opleggen, hetzij door het 

feit dat het aanbod van kwaliteit geen gelijke tred houdt met de 

toeneming van het aanbod van afgestudeerden. Oat 1aatste 1ijkt minder 

waarschijn1ijk omdat de procentue1e uitbreiding van de R&D staf op 

lange termijn lager is dan de procentuele uitbreiding van de bevol

king. Bet lijken allemaa1 gunstige innovatieperspectieven. 

11.2 Een paradox: Afnemend innovatief vermogen 

In het licht van bovenstaande overwegingen is in elk geval de 

feite1ijke ontwikkeling paradoxaal, zoa1s uit onderstaand overzichtje 

b1ijkt. Bet heeft betrekking op de V.S. maar voor andere industrie

landen kunnen soortge1!jke overz!chtjes worden opgesteld. 

Vertraging innovatie-tempo in de Verenigde Staten 

fflnput"-indikatoren (gemidde1de groei-percentages per jaar) voor het 

tot standbrengen van innovaties: 

Aanta1 physic! en 

ingenieurs werkzaam in 

R&D in de industrie: 

R&O-kosten in de 

industrie (in constante 

• van 1972): 

+ 1.6 (1960-'73) 

+ 2.0 (1960-'73) 

+ 3.9 (1973-'84) 

+ 3.9 (1973-'84) 
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"Output"-indikatoren voor technologische ontwikkeling (gemiddelde 
groeipercentages per jaar) 

Kapitaa1produktiviteit: 

Octrooien toegekend 

aan U5A-ingezetenen: 

Arbeidsproduktiviteit 

industrie: 

+ 0.34 (1950-'73) - 0.47 (1973-'83) 

+ 2 (1960-'73) - 2.7 (1973-'85) 

+ 3 (1960-'73) + 1.5 (1973-'85) 

Output:Input (voor "rijkdom aan technologische mogelijkheden") 

6 arbeidsproduktiviteit 

6 R&D personee1 

6 octrooien 

6 R&D personeel 

+ 1.5 (1960-'73) 0.3 (1973-'84) 

+ 1.2 (1960-'73) - 1.4 (1973-'84) 

Uit het overzichtje blijkt dat in vergelijking tot de periode 

1960-1973 in de periode na 1973 de "input" van R&D toeneemt (zie 

input indicatoren). Daar staat tegenover dat de indices voor het 

resu1taat van de R&D inspanning afnemen (zie output-indicatoren). 

(Een prob1eem van de teruggang van de arbeidsproduktiviteit is dat we 

niet weten of hierop andere faktoren dan de effektiviteit van R&D van 

invloed zijn. Omdat het hier kenne1ijk om een redelijk lange termijn 

ontwikke1ing gaat is dat minder waarschijn1ijk. Bovendien blijken de 

indices voor de octrooien zich in dezelfde richting te 

ontwikkelen).Ongunstig ontwikke1en zich dientengevolge de 

coefficienten die een zeker inzicht geven in de "technological 
opportunities", 

De gesignaleerde verschijnse1en doen zich niet in Japan v~~r maar 

weI, in het algemeen, in de meeste Europese industrielanden. 

In de volgende paragrafen zullen we proberen om de paradox te 

verk1aren. 
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11.3 Minder relevante faktoren 

We beglnnen eerst met het aan de orde stel1en van enkel minder 

relevante faktoren voor de verklaring van het verschijnsel. 

De eerste vraag die rijst is of de vermindering van het aantal 

uitvlndingen geen statistische kwestie is. Wanneer we het octrooi als 

maatstaf nemen 15 er onvermijdelijk sprake van een grote heterogeni

teit. Aantallen octrooien zouden, volgens sommige auteurs, helemaal 

geen maatstaf mogen vormen voor het tempo van technologische 

ontwikkeling. 

Toch is deze index minder willekeurig dan men geneigd zou zijn om op 

het eerste gezicht te concluderen. Wanneer we bijvoorbeeld voor een 

bepaalde periode de standaarddeviatie berekenen voor het aantal 

aangevraagde octrooien of, voorzover er sprake is van een trend, de 

standaardafwijking van de trend blijkt deze gering. In dit opzicht 

lijkt het niet onverantwoord om - ondanks de gebreken die aan de 

index kleven - er mee in zee te gaan. 

Dat het aantal toegekende octrooien geen volstrekt willekeurige index 

is blijkt ook uit het feit dat er in het algemeen hoge correlaties 

worden gevonden tussen de inzet van R&D middelen en verworven 

octrooien. De input en output index staan in nauw verband met elkaar. 

Verder is het opval1end dat de octrooi-index zich in dezelfde 

richting beweegt als de arbeids- en kapitaalproduktiviteits-index. 

Een eerste, voor de hand liggende verklaring, voor de afneming van 

het aantal octrooien zou gelegen kunnen zijn in een afnemende geneigd

heid tot octrooieren bijvoorbeeld omdat men in vergelijking tot 

vroeger, de eigen uitvindingen liever geheim houdt. 

Mansfield (1984) heeft deze vraag onderzocht en constateert dat de 

"propensity to patent ft niet is afgenomen. Dat betekent dat naar 

andere verk1aringen moet worden gezocht. 

11.4 Faktoren die het aanbod van uitvindingen doen afnemen 

Eerder gaven we aan hoe toenemende concurrentie met betrekking tot 

een bepaalde innovatie tot toenemende onderinnovatie kan leiden. De 

vraag is dan ook relevant of er sprake is van toenemende 

concurrentie. 
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Daar zijn inderdaad aanwijzingen voor. We beperken ons tot de 

Verenigde Staten . 

A11ereerst blijkt uit een onderzoek van Shepherd (1982) dat tussen 

1939 en 1980 de concurrentie op de binnen1andse markt in de V.S. 

toenam. Tabel 1 illustreert de ontwikke1ing (He1aas kunnen de cijfers 

niet uitgesplitst worden op basis van de door ons beschouwde 

perioden) 

Tabe1 1 Toenemende concurrentie in de V.S. 

1939 1958 1980 

Aandeel zuivere monopolies 6.2\ 3.U 2.5\ 

Aandee1 dominerende bedrijven 5.0\ 5.0% 2.8\ 

Aandee1 oligopolies 36.4\ 35.6\ 18.0\ 

Aandeel effectief con-

currerende bedrijven 52.4\ 56.3% 76. 7\ 

Totaal 100.0% 100.0% 100.0% 

Uit de tabel b1ijkt dat er een duide1ijke structurele verschuiving is 

van monopolie en monopolieachtige bedrijven naar bedrijven die 

effektie£ concurreren. 

Ook de concurrentle uit het buiten1and neemt toe wanneer we letten op 

de ontwlkkeling van het aandeel van de Invoer van goederen en 

dlensten als percentage van het bruto binnen1ands produkt: 

Tabel 2 Toenemende buiten1andse concurrentie in de V.S. 

Aandeel invoer goederen en diensten in het bruto binnenlands produkt 

(in \) 

1960 1973 1984 

4.4 6.8 10.5 

Toenemende concurrentie kan er ook toe leiden dat innoverende 

bedrijven worden gedwongen om steeds sneller hun nieuwe produkten in 

het buitenland te laten voortbrengen. Uit tabel 3, gepubliceerd door 

de National Science Board (1983), blijkt dat ook hier kenne1ijk 

sprake is van een op lange termijn werkende trend. Helaas zijn geen 

cijfers bekend voor de periode na 1975. 
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Tabel 3 Procentuee1 aandee1 van nleuwe Amerikaanse produkten die 
binnen drie jaar in het buitenland worden voortgebracht, in 
het totale aantal nieuwe produkten 

1945/1955 1956/1960 1961/1965 1966/1970 1971/1975 

18 22 39 46 52 

Uit de gegevens komt weI naar voren dat toenemende concurrentie een 

lange termijn trend is (Vo1gens de gegevens van Shepherd zelfs 

minstens al werkend vanaf 1939). 

Het lijkt dan ook hoogst onwaarschijn1ijk dat de inv10ed van deze 

faktor juist vanaf 1973 onderinnovatie extra krachtig zou hebben 

bevorderd. 

Het zelfde geldt voor de toeneming van de research kosten als gevolg 

van concurrentie met R&D. Helaas bestaat daarover -voorzover bekend -

geen cijfermateriaal, maar ook voor deze faktor zijn geen argumenten 

aan te geven waarom deze juist na 1973 extra krachtig zijn invloed 

zou doen ge1den. 

11.S Uitputting van technologische mogelijkheden 

We komen nu toe aan de vraag of we misschien vooral geconfronteerd 

worden met een uitputting van het potentieel aan technologische 

mogelijkheden. 

Het verschil van deze faktor met de zoeven besproken factoren is dat 

er - voorzover deze faktor werkzaam is - geen technologiebeleid 

mogelijk is om het euvel te verhelpen. Het is daarom nuttig om nu de 

aandacht te concentreren op de indikatoren die de technolgische 

rijkdom min of meer representeren. Uit de gegevens bleek dat 

coefficienten als 6 arbeidsproduktiviteit: 6 R&D personeel en 

6 octrooien: 6 R&D personeel sterk terug1open. 

In onderstaand schema is aangegeven wat de mogelijke invloed is op de 

waarde van deze indikatoren van successievelijk 1) marktexpansie 

2) toenemende marktconcurrentie m.b.t. innovaties 3) toenemende 

concurrentie m.b.t. R&D 4) uitputting van de rijkdom aan 

technologische mogelijkheden 
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techn.moge1ijkheden 
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Invloed op: 
6 Octrooien 
6 R&D 

+ neutraa1 

+ neutraal 

negatie£ 

negatief 

negatief 

lnv10ed op: 
6 Arbeidsproductiviteit 
6 R&D 

+ neutraal 

+ neutraal 

negatief 

negatief 

negatief 

Wanneer de markt expandeert (faktor 1) expanderen de mogelijkheden om 

tot innovatie te komen en daarmee de vraag naar R&D. Beide bewegingen 

werken in dezelfde richting en compenseren elkaar min of meer. 

Vandaar dat in de tabel de inv10ed als (min of meer) neutraa1 is 

geregistreerd en met een ~ is aangegeven. lets dergelijks geldt 

indien door toenernende concurrentie de markten per bedrij£ inkrimpen 

(faktor 2), Ook het gevolg daarvan is als, min of meer, neutraa1 

geregistreerd orndat de veranderingen van teller en noerner van de 

indikatoren parallel verlopen. 

Wanneer door concurrentie met R&D de R&D kosten worden opgejaagd 

(faktor 3) verlaagt dat uiteraard de beide coefficienten. De invloed 

van deze faktor op de coefficienten is negatief. 

Hetzelfde geldt uiteraard voor geval 4 wanneer de researcheondities 

ongunstiger worden door uitputting van technologisehe mogelijkheden. 

Er is echter een verschi1 met geval 3. Daar worden de innovatieve 

resu1taten (aantal patenten) in de teller in beginsel niet belnvloed 

en nernen aIleen de R&D kosten toe (zie par. 9.2, figuur 4) 

In geval 4 worden de R&D kosten per innovatie hoger terwijl minder 

innovaties rendabel zijn. 

Dat laatste klopt met het feit dat volgens de gegevens het aantal 

innovaties (oetrooien), absoluut gezien, terugloopt. Faktor 3 kan 

daarvoor niet verantwoordelijk zijn, want die beinvloedt het aantal 

innovaties niet Het ligt ook niet v~~r de hand dat het saldo van de 

onder 1 en 2 genoernde invloeden v~~r de daling van het aantal 

oetrooien verantwoordelijk kan zijn. In de eerste plaats orndat de 



- 36 -

negatieve Invloed van de marktlnkrimplng op het aantal voortgebrachte 

innovaties de positieve invloed van de marktexpansie aanzienlijk zou 
moeten overtreffen. In de tweede plaats omdat - zoals we eerder 

aangaven - er geen argumenten zijn om te veronderstellen dat de 

toenemende concurrentie juist na 1973 onderinnovatie op extra 

krachtige wijze zou hebben bewerkstelligd. (Ret gaat immers om een 

heel lange termijn trend.) 

Er b1ijft dan niets anders over om te concluderen dat er in de 

beschouwde periode sprake moet zijn van een verschraling van de 

rijkdom aan technologische mogelijkheden of liever dat deze faktor in 

behoorlijke mate aan de gesignaleerde verschijnselen bijdraagt. 
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SAMENVATTING 

Oitvindingen komen gemakkelijker of veelvuldiger tot stand naarmate 

de "rijkdom aan technologische mogelijkheden" (technological 

opportunities) groter is, de produktiviteit van de R&D-input hoger, 

de omvang van de markt groter en het aanbod van R&D personeel 

optimaal. 

Met name het begrip "rijkdom aan technologische mogelijkheden" heeft 

veel interpretaties. Twee begrippen verdienen hierbij 'als maatstaf' 

de voorkeur: de elastlciteit van de kosten respektievelijk toege

voegde waarde per eenheid produkt in relatie tot de R&D-input, of de 

elasticiteit van de arbeidsproduktiviteit in relatie tot de 

R&D-input. 

Veel gebruikte begrippen als "Demand pull" en "technology push" 

blijken onvruchtbaar en zijn daardoor onbruikbaar. Ze kunnen beter 

worden afgeschaft. 

Het maximum aan rendabele innovatieve mogelijkheden wordt bereikt 

door de gelijkheid na te streven van de marginale opbrengsten per 

eenheid R&D-input van innovatie projekten en de prijs van deze input 

(interestvoet en salaris per R&D medewerker>. Het maximum wordt 

daarbij bepaald door a) omvang markt, b) "technological 

opportunities", c) produktlviteit van R&D medewerkers, d) aantal 

autonome uitvindingen (en de waarde daarvan). 

Concurrentie-omstandigheden kunnen verhinderen dat het genoemde 

maximum wordt bereikt. Het bedrijfseconomisch rendement van een 

uitvinding hoeft bovendien niet samen te vallen met het maatschappe

lijk economisch rendement. De "appropriability" (de mate waarin een 

bedrijf zich de voordelen van een uitvinding kan toe eigenen) is dan 

onvoldoende om kosten van de R&D-input meer dan goed te maken. Er is 

sprake van "onderinnovatie". De ontwikkeling van de marktverhoudingen 

lijkt in toenemende mate "onderinnovatie" te bevorderen. 

Technologiebeleid dient er op gerlcht te zljn om "onderinnovatie" te 

voorkomen. Er zijn drie instrumenten: octrooi, researchpooling, 

subsidie die in uiteenlopende omstandigheden opportuun zijn. 

Oit allerlei cijfermateriaal blijkt dat de "propensity to innovate" 

afneemt vanaf het begin van de zeventiger jaren. 

Daarvoor zijn allerlei verklaringen. De meest plausibele is dat er 

sprake is van verschraling of relatieve uitputting van de "rijkdom 

aan technologische mogelijkheden n
• 
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