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Mijnheer de Rector Magnificus, 
dames en heren, 

Technologische kennis is van groot 
belang voor de economie. Dat is, 
zeker aan een Technische 
Universiteit als deze, geen omstre
den stelling. Economische geschie
denis bijvoorbeeld is in de eerste 
plaats een verhaal van technologi
sche ontwikkeling. Het omgekeer
de, namelijk dat economie van 
groot belang is voor technologie, is 
echter evenzeer waar. Belangrijke 
technologische veranderingen, 
zoals die sinds de Industriële 
Revolutie continu hebben praats 
gevonden, werden gedreven uit wat 
technisch mogelijk was, én door de 
economische omstandigheden. Het 
ontwikkelen van nieuwe technologie 
gebeurt vandaag de dag hoofdza
kelijk vanuit economische motieven. 
Zelfs aan een universiteit kan de 
gemiddelde onderzoeker zich 
tegenwoordig niet meer volledig 
aan die druk onttrekken. 
Ik veronderstelde reeds dat ik u niet 
meer van het economische belang 
van technologische kennis hoef te 
overtuigen. Mijn betoog zal zich 
daarom in eerste instantie richten 
op het belang van technologie voor 
de theorievorming in de economi
sche wetenschap. Vreemd genoeg 
is technologie immers een onder
werp dat in de moderne economi
sche wetenschap niet bepaald in 
het middelpunt van de belangstel-

ling heeft gestaan. Zo'n 1 0 jaar 
geleden bijvoorbeeld veronderstelde 
de standaard theorie over economi
sche groei domweg dat technologi
sche verandering niet door econo
mische motieven gedreven wordt. 1 

Inmiddels is er van enige verande
ring sprake, en beginnen economen 
technologische kennis als een eco
nomisch goed te bestuderen. 
Daarbij wordt echter duidelijk dat 
kennis, en met name technologi
sche kennis, niet zó maar een eco
nomisch goed is. Technologie bezit 
enkele speciale kenmerken die eco
nomen en hun gangbare theorieën 
voor problemen stellen. Deze spe
ciale kenmerken, en de problemen 
die ze met zich meebrengen voor 
de economische theorie zijn het 
onderwerp van mijn betoog. 
Hierbij is het van belang een onder
scheid te maken tussen technologi
sche kennis en de goederen waar 
deze kennis in belichaamd is. 
Wanneer ik over technologische 
kennis als een economisch goed 
spreek, bedoel ik meestal niet een 
materieel goed, maar de kennis die 
er in belichaamd is, of de onbeli
chaamde kennis die met technolo
gische ontwikkeling samenhangt. 
Deze kennis, de manier waarop ze 
ontwikkeld wordt, en de manier 
waarop ze zich verspreidt en voort
durend van karakter verandert, veel 
eerder dan de goederen waar ze in 
neer slaat, stelt de economische 
theorie voor problemen. 

1 Het zogenaamde Solow-model. Zie bijvoorbeeld Solow (1970). 
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I. Economische kenmerken 
van technologische kennis 

1.1. Niet-uitsluitbaarheiden niet
rivaliteit 

Een 'normaal' economisch goed 
bezit het kenmerk van uitsluitbaar
heid (excludability) en rivaliteit. 
Uitsluitbaarheid betekent dat een 
producent die het goed aanbiedt de 
mogelijkheid heeft om bepaalde 
personen of bedrijven uit te sluiten 
van het gebruik van het goed. Het 
gaat daarbij natuurlijk om de perso
nen of bedrijven die besluiten niet 
te betalen voor het goed. De mees
te economische goederen (of dien
sten) waar consumenten in het 
dagelijkse leven mee in aanraking 
komt, hebben deze eigenschap. De 
bekendste voorbeelden van goede
ren die niet uitsluitb,aar zijn, zijn 
defensie en milieu. Wanneer de 
Nederlandse overheid, in samen
werking met internationale partners, 
besluit om co2 emissies terug te 
brengen, is het onmogelijk om 
bepaalde inwoners, bijvoorbeeld 
die van de stad Eindhoven, van de 
gevolgen van dat besluit uit te 
sluiten. 
Uitsluitbaarheid hangt nauw samen 
met rivaliteit. De meeste economi
sche goederen zijn rivaal, dat wil 
zeggen dat ze slechts door één of 
enkele personen tegelijk te gebrui
ken zijn. Andere goederen zijn ech
ter niet rivaal. Muziek, die verspreid 
wordt via een cd of een andere 
geluidsdrager, is hier een voorbeeld 
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van. Wanneer mijn buurman besluit 
'I can't get na satisfaction' van de 
Rolling Stanes te beluisteren, belet 
niets mij datzelfde op dat moment 
te doen. Hierbij is het overigens van 
groot belang de muziek te onder
scheiden van de geluidsdrager. De 
song is niet rivaal, de cd waar hij . 
op staat wel (die kan immers 
slechts in één cd-speler tegelijk 
worden gestopt). 
Technologische kennis is niet volle
dig rivaal, en niet volledig uitsluit
baar. Het is belangrijk zich hierbij te 
realiseren dat die kenmerken gel
den voor de technologische kennis, 
en vaak niet voor het goed waarin 
die kennis belichaamd wordt. Een 
computer bijvoorbeeld is een goed 
dat zowel rivaal als uitsluitbaar is. 
Voor de kennis die nodig is om een 
computer te produceren geldt dat 
echter niet. 
Non-rivaliteit en niet-uitsluitbaarheid 
hebben belangrijke consequenties 
voor de markt waarop goederen 
met een hoge mate van technologi
sche kennis verhandeld worden. 
Deze kenmerken impliceren dat er 
een groot gevaar bestaat dat tech
nologische kennis ge';'miteerd zal 
worden door concurrenten. 
Doorgaans zijn de kosten die met 
deze imitatie gemoeid zijn lager dan 
de R&D kosten voor het originele 
product, zodat de innovator zijn 
product duurder zal moeten verko
pen. Dit betekent weer dat de imite
rende bedrijven waarschijnlijk winst
gevender kunnen opereren, en de 
originele innovator zijn investering 



niet zal kunnen terugverdienen. Een 
bedrijf dat dit voorziet, zal besluiten 
het R&D project niet uit te voeren. 
Dit betekent weer dat een vrije 
markt economie technologische 
kennis niet (in voldoende mate) zal 
produceren. Zonder bescherming 
van intellectueel eigendom hebben 
bedrijven in deze situatie geen 
mogelijkheid om hun investeringen 
in het ontwikkelen van kennis terug 
te verdienen, en hebben dus geen 
prikkel om deze investeringen uit te 
voeren. De economische theorie en 
de praktijk van de meeste vrije 
markt economieën bieden ,E:mkele 
oplossingen om deze onderinveste
ring te voorkomen (zoals octrooien). 
Voordat deze kort besproken zullen 
worden, kijken we eerst naar een 
voorbeeld van wat er kan gebeuren 
indien deze oplossingen niet wer
ken. Het voorbeeld is dat van de 
PC industrie, die aan het einde van 
de jaren '70 ontstond. 
De voorlopers van de moderne 
computers onstonden in de tweede 
wereldoorlog, toen zowel Duitsland, 
Groot-Brittannië als de Verenigde 
Staten aan deze uitvinding werkten. 
Kort daarna werd in de Verenigde 
Staten de eerste programmeerbare 
computer gepresenteerd, en ont
stond een nieuwe industrie met 
bedrijven zoals Sperry en IBM. IBM 
werd snel de dominante marktpartij. 
Het bedrijf bestond al sinds het 
begin van de eeuw, toen het machi
nes produceerde die met behulp 
vàn ponskaarten grootschalige tel
lingen konden uitvoeren. 

De computers die vanaf de jaren 
'50 geproduceerd werden, waren 
groot, log en relatief duur. Slechts 
in grote bedrijven waren ze op een 
winstgevende manier toe te pas
sen. Door de uitvinding van eerst 
de transistor, daarna het integrated 
circuit (IC), en tenslotte de micro
processor, konden computers ech
ter steeds kleiner gemaakt worden, 
terwijl ze tegelijk meer rekenkracht 
kregen. Aan het einde van de jaren 
'70 was de technologie zover dat er 
microcomputers gebouwd konden 
worden die op een bureau pasten. 
Het bedrijf Apple lanceerde in 1977 
het zogenaamde Apple 11 model, 
dat een enorm commercieel succes 
werd. 
Vier jaar later besloot IBM dat het 
tijd werd een graantje mee te pik
ken van de nieuw ontstane markt. 
Probleem hierbij was dat IBM de 
kennis voor het bouwen van een 
goede microcomputer niet in huis 
had. Daarom besloot het bedrijf een 
machine te ontwerpen die groten
deels bestond uit standaard onder
delen die van andere bedrijven 
betrokken konden worden. 
Belangrijke bijkomstigheid hiervan 
was dat IBM, omdat het geen eigen 
hardware gebruikte, geen patent 
kon aanvragen op de Personaf 
Computer (PC), zoals de machine 
gedoopt werd. IBM was genood
zaakt een product op de markt te 
brengen waarvan de kennis zowel 
niet-uitsluitbaar en niet-rivaal was. 
Letterlijk iedereen kon, desnoods in 
zijn garage (zoals Michael Dell), het 
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idee van IBM kopiëren en er geld 
mee verdienen. 
De IBM PC was een groot succes, 
en werd al snel de zakencomputer 
bij uitstek. In de eerste jaren na de 
introductie van de PC voer IBM wel 
bij haar innovatie. Het marktaandeel 
klom snel van zo'n 6% in 1981 naar 
30% in 1984 (Figuur 1 ). Toen begon 
de concurrentie zich echter te roe
ren. Omdat IBM, tegen wil en dank, 
haar PC niet had gepatenteerd, 
begonnen andere bedrijven de 
machine te imiteren. Een van de 
bedrijven die daar het meest suc
cesvol mee was, was Compaq. Dit 
bedrijf begon in 1983 met een 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 - - - -\0 \0 \0 \0 
co co co co - w ._... --.l 

marktaandeel van minder dan 1%, 
maar klom snel naar zo'n 6% in 
1992. Compaq was echter geens
zins de enige imitator. Zoals u allen 
uit ervaring weet kan men tegen
woordig bijna op iedere hoek van 
de straat een 'klonenboer' vinden 
die IBM compatibele PCs bouwt en 
verkoopt.2 Het marktaandeel van 
IBM kwam door deze ontwikkeling 
sterk onder druk te staan, en 
bedroeg in 1997 nog slechts 8% 
(minder dan Compaq). 
Bovendien introduceerde Apple in 
1984 een nieuw model, de 
Macintosh. Deze computer was niet 
compatibel met de IBM PC (soft-

- - -\0 \0 \0 
co \0 \0 
\0 - w 

-\0 
\0 ._... 

.... 
\Q 
\Q 
-...l 

Bron: Harvard Business School Apple case studies 1992 & 1998 

Figuur 1. Marktaandelen van IBM, Apple en Compaq op de PC markt. 

2 De term 'IBM-compatibel' doet tegenwoordig enigszins ouderwets aan, omdat IBM niet langer de 
dominante marktpartij is. Men spreekt tegenwoordig eerder van het zogenaamde wintel platform, naar 
Windows en lntel, respectievelijk het besturingsysteem en de maker van de microprocessoren voor 
wat eens de IBM-compatibele PC heette: 
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ware voor de IBM PC werkte niet 
op de Macintosh en vice versa). 
Bovendien besloot Apple, in tegen
stelling tot wat IBM met haar PC 
gedaan had, van de Macintosh 
geen zogenaamde open standaard 
te maken. Dit betekende dat de 
Macintosh niet gekopieerd mocht 
worden. Klanten die een Macintosh 
wilden, moesten van Apple afne
men. Apple koos er bewust voor 
om de Macintosh te beschermen 
tegen imitatie, en koos er ook 
bewust voor om géén IBM-compa
tibele machine te maken. Het 
marktaandeel van de Macintosh 
was bescheiden, maar bleef tot 
1995 vrij constant. Daarna daalde 
het aandeel van de Macintosh fors 
{Figuur 1). Een technologische 
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alliantie met aartsvijand IBM, waar
uit de PowerPC processor resul
teerde, en een poging om Apple
klonen toe te staan konden deze 
trend niet keren. 
De PC markt is een goed voorbeeld 
van een markt waarin twee strate
gieën met elkaar vergeleken kunnen 
worden. IBM speelde {noodge
dwongen) de klassieke strategie die 
in de economie handboeken ontra
den wordt. Het bedrijf bracht een 
nieuwe technologie op de markt, 
zonder de kennis die daar voor 
nodig was te beschermen. Imitatie 
was het gevolg. Apple daarentegen 
koos er bewust voor de kennis die 
in de Macintosh zat wél te bescher
men. Wie kwam als winnaar uit de 
bus? 

0 

1965 1990 1995 
Eton: Worldsoop~ dat<bas~ 

Figuur 2. Index van de beurswaarde van enkele spelers op de PC markt 
(1986 = 1). 
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Figuur 2 toont aan dat in termen 
van de beurswaarde, noch Apple 
noch IBM als een winnaar aange
merkt kan worden. De beurswaarde 
van IBM was in 1997 anderhalf 
maal die van 1986. Voor Apple 
daalde de beurswaarde in die 
periode zelfs met zo'n 10%. De 
echte winnaars waren de bedrijven 
die profiteerden van IBM's innova
tie. Figuur 2 geeft de ontwikkeling 
van de beurswaarde van drie 
belangrijke bedrijven uit die groep. 
Het meest (in termen van beurs
waarde) profiteerde Microsoft. Dit 
bedrijf heeft een bijna-monopolie 
op de belangrijkste software die 
nodig is om een IBM-compatibele 
PC te besturen, het zogenaamde 
Windows systeem (voorgegaan 
door MSDOS). De beurswaarde van 
Microsoft was in 1997 bijna 140 
maal die van 1986. De waarde van 
lntel, het bedrijf dat tot voor kort 
het monopolie had op het belang
rijkste stuk hardware in de IBM
compatibele PCs, de microproces
sor, ver-50-voudigde in die periode. 
Microsoft en lntel zijn voorbeelden 
van bedrijven die profiteerden van 
het succes van de IBM PC, maar 
dat deden door hun eigen techno
logie te beschermen. Compaq, één 
van de eerste bedrijven die de IBM 
PC nabauwden, profiteerde even
eens meer dan de innovator zelf, 
met een beurswaarde die in 1997 
het 90-voudige was van die in 
1986. 
Welke lessen kunnen uit deze case 
geleerd worden? Ten eerste dat het 
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gevaarlijk is om, zoals IBM deed, 
nieuwe kennis niet te beschermen. 
Het gebruik van intellectuele 
eigendomsrechten is essentieel om 
innoverende bedrijven in staat te 
stellen de kosten die gemoeid zijn 
met het ontwikkelen van nieuwe 
technologie terug te verdienen. Ten 
tweede, en minstens zo belangrijk, 
dat de mogelijkheid om technologie 
te imiteren ook belangrijke positieve 
effecten heeft. De innovatie die IBM 
op de markt bracht leverde het 
bedrijf zelf in de beginperiode winst 
op. Deze winsten werden echter in 
omvang sterk overtroffen door de 
winsten die Microsoft, lntel, 
Compaq en andere bedrijven 
behaalden. De inspanningen van 
één bedrijf leveren voordeel op voor 
een hele reeks andere bedrijven, 
zonder dat deze laatste een vergoe
ding hoeven te betalen aan de 
innovator. 
In de economische theorie spreken 
we in dit soort gevallen van een 
externaliteit of spi/lover. Positieve 
externaliteiten (zoals in dit geval; er 
zijn ook negatieve externaliteiten, 
zoals bijvoorbeeld milieuvervuiling) 
zijn welvaartsbevûrderend. Ze zor
gen voor toenemende schaalop
brengsten in de totale economie. 
Dit betekent dat door de inputs in 
het productieproces te vermeerde
ren, de totale produktie in de eco
nomie meer dan proportioneel toe
neemt. Deze eigenschap van tech
nologie, die het rechtstreekse 
gevolg is van niet-uitsluitbaarheid 
en niet-rivaliteit, heeft recent 



gezorgd voor een revolutie in de sche vooruitgang wordt in de vorm 
groeitheorie (Romer, 1990, van externaliteiten, dus om niet, 
Grossman en Helpman, 1991 ). doorgegeven aan consumenten. 
Positieve externaliteiten zijn een Hoewel dit argument het belang 
kenmerk van technologische kennis van marketingkennis en andere 

11 dat niet zonder meer in andere vor- zogenaamde immateriële activa niet 
men van kennis terug te vinden is, ontkent, geeft het aan dat technolo-

~ 
en zijn daarom van groot belang gische kennis van speciaal strate-
voor het 'strategische' karakter van gisch belang is (bijvoorbeeld Los, 

I 
technologie. Door Jacobs (1996) 1999). 
wordt bijvoorbeeld gesteld dat De economische theorie is relatief 
zogenaamd 'slim concurreren' van goed in staat gebleken om te gaan 
even groot strategisch belang is met de kenmerken niet-uitsluitbaar-
voor de Nederlandse economie als heiden niet-rivaliteit van technolo-
technologische kennis. Een voor- gische kennis. Ze schetst een 
beeld van slim concurreren is het dilemma dat met deze kenmerken 
zogenaamde Magnum ijsje. Het samenhangt: aan de ene kant zor-
wereldwijde succes van dit ijsje, dat gen ze ervoor dat, zonder bescher-
technologische gezien weinig tot mende maatregelen, de prikkel om 
niets verschilt van haar voorgan- in technologische kennis te investe-
gers, is vooral het gevolg van een ren te klein is. Zonder die bescher-
uitgekiende marketing campagne. ming produceert een vrije markt 
Hiermee kan men beargumen- economie te weinig technologische 
teren dat marketingkennis even kennis. Aan de andere kant zorgen 
belangrijk is als technologische deze twee kenmerken ervoor dat 
kennis. technologische kennis belangrijke 
Dit argument gaat echter voorbij positieve externaliteiten genereert. 
aan het feit dat marketingactivitei- Deze zijn belangrijk voor lange ter-
ten nauwelijks externaliteiten gene- mijn economische groei, en bevor-
reren. Hoewel marketingstrategieën deren de welvaart. 

-,. door concurrenten te imiteren zijn, De standaard economische oplos-
kan men moeilijk volhouden dat de sing voor dit dilemma bestaat uit 
Magnum-consument veel méér nut het voeren van een beleid dat prik-

'.V ondervindt van het consumeren van kels voor innovatie bevordert, en 
dat specifieke ijsje ten opzichte van tegelijk een zekere mate van spillo-
haar voorgangers. Dat is ontegen- vers (externaliteiten) laat bestaan. 
zeggelijk wel het geval bij, bijvoor- David {1993) geeft drie mogelijke 
beeld, de sterke technologische vormen van zo'n beleid: intellectu-
vooruitgang die in de PC-markt ele eigendomsrechten, overheidsfi-
heeft plaatsgevonden. Een belang- nanciering van algemeen onderzoek 
rijk gedeelte van deze technologi- (bijvoorbeeld bij universiteiten zoals 

9 



deze), en overheidsopdrachten voor 
onderzoek dat gericht is op het 
oplossen van een bepaald tech
nisch probleem. 
Het bestaan van positieve externali
teiten is in de twee laatste vormen 
duidelijk aanwezig, terwijl dit in het 
geval van intellectuele eigendoms
rechten wellicht niet op voorhand 
duidelijk is. Toch is ook het systeem 
van octrooien er op gericht externa
liteiten te bevorderen. Behalve het 
beschermen van kennis, zijn 
octrooien er ook op gericht die ken
nis beschikbaar te maken voor 
anderen, die de kennis kunnen 
gebruiken voor nieuwe R&D projec
ten. Dit laatste doel wordt bereikt 
door de voorwaarde dat geoctrooi
eerde kennis vrijelijk gepubliceerd 
dient te worden. De mate waarin 
deze externaliteiten kunnen plaats
vinden, hangt voor een groot 
gedeelte af van de mate waarin een 
octrooi kennis beschermt. In dit ver
band spreken we wel van de breed
te van een octrooi (Van Dijk, 1994). 
Brede octrooien bieden veel 
bescherming, en een hoge prikkel 
voor de innovator, maar weinig kans 
op spillovers. Hoe breed octrooien 
dienen te zijn, is een belangrijke 
onderzoeksvraag, waarvan ik ver
wacht dat een belangrijke bijdrage 
geleverd kan worden door multi-dis
ciplinaire samenwerking van juris
ten, economen en ingenieurs, bij
voorbeeld binnen het Eindhoven 
Center tor lnnovation Studies (ECIS) 
aan de Faculteit Technologie 
Management van de TUE. 
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1.2. Risico en toekomstvisie 

De economische wetenschap 
bestudeert het menselijk gedrag 
met betrekking tot schaarse midde
len. Het startpunt van deze analyse 
is dat mensen zich rationeel gedra
gen. Rationeel gedrag is een veel
omvattend concept, maar binnen 
de economische wetenschap is het 
meestal eng gedefinieerd. 
Standaard worden twee rollen 
onderscheiden: producenten en 
consumenten. Rationeel gedrag van 
producenten betekent winstmaxi· 
malisatie, voor consumenten bete
kent het nutsmaximalisatie. Zowel 
winsten als nut kunnen worden 
weergegeven door een wiskundige 
functie, die onder bepaalde voor
waarden te maximaliseren is. Deze 
maximalisatie procedure levert een 
functie op die economisch gedrag 
voorspelt (bijvoorbeeld een vraag
of aanbodcurve). 
Om de veronderstelling van maxi
malisatie wiskundig te kunnen 
implementeren, mag men geen al te 
ingewikkeld model hanteren. Een 
cruciale factor hierbij is risico. Deze 
factor is redelijk goed hanteerbaar 
indien voldaan wordt aan twee 
voorwaarden. Ten eerste dat de 
verschillende mogelijkheden voor 
ontwikkelingen in de toekomst 
bekend zijn. Ten tweede dat de 
kansverdeling die de waarschijnlijk
heid van ieder van die mogelijkhe
den beschrijft redelijk bekend is. 
Op deze manier, dat wil zeggen met 
behulp van kansverdelingen voor 
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een aantal van tevoren bekende 
alternatieve uitkomsten van het 
economisch proces, kunnen model
len van economisch gedrag worden 
opgesteld. Voor een groot aantal 
economische goederen voldoen 
deze modellen uitstekend, echter 
niet voor het economische goed 
technologie. Technologie wordt 
gekenmerkt door een hoge mate 
van onzekerheid en risico. Het is 
onmogelijk om van tevoren te voor
spellen welke mogelijkheden tech
nologische ontwikkeling, zelfs bin
nen afzienbare tijd, zal bieden, 
welke kosten of opbrengsten hier
mee gemoeid zullen zijn, of welke 
kansverdeling met de mogelijke uit
komsten gemoeid is. Dosi (1988) 
spreekt in dit verband van zoge
naamde sterke onzekerheid, tegen
over de 'gewone' onzekerheid uit 
de standaard theorie. 
Hierbij dient wel opgemerkt te wor
den dat de sterke onzekerheid 
zoals Dosi die benadrukt vooral 
betrekking heeft op zogenaamde 
radicale technologische verande
ring, en veel minder op incremente
le innovatie. Incrementele innova
ties zijn relatief goed te voorspellen, 
en kunnen veelal op basis van rou
tinematig onderzoek worden uitge
werkt. In dit geval lijkt een kansver
deling van, bijvoorbeeld, de te ver
wachten productiviteitsgroei een 
hanteerbaar instrument. 
Een voorbeeld uit de geschiedenis 
van de technologie kan wederom 
dienen ter illustratie van het pro
bleem met onzekerheid en het 

voorspellen van de toekomst in het 
geval van radicale innovaties. Vanaf 
het begin van de luchtvaart was 
een zuigermotor met propeller de 
gangbare aandrijving voor vliegtui
gen. In de jaren '30 werd echter 
een geheel nieuwe vorm van aan
drijving ontwikkeld, de straalmotor 
(zie Constant, 1980). In een straal
motor vormen de uitlaatgassen die 
ontstaan bij het verbranden van een 
mengsel van brandstof (kerosine) 
en lucht de aandrijfkracht. Er zijn 
een aantal verschillende straalmo
toren. In de simpelste vorm (zoge
naamde turbojet) wordt lucht inge
nomen aan de voorkant van de 
motor. Deze lucht wordt samenge
perst in een compressie-kamer. Een 
mengsel van brandstof en lucht 
wordt vervolgens verbrand in de 
verbrandingskamer. De uitlaatgas
sen die hierbij ontstaan worden 
door een gasturbine gedreven. 
Deze turbine drijft de compressie
kamer aan, en de luchtuitlaat van 
de turbine zorgt voor de aandrijf
kracht. Een andere vorm van de 
straalmotor, de zogenaamde turbo
prop, gebruikt de turbine om een 
propeller aan te drijven. Deze pro
peller, en niet de luchtuitlaat van de 
turbine, is de aandrijfkracht van de 
turboprop motor. 
De straalmotor werd oorspronkelijk 
gebruikt voor militaire vliegtuigen. 
Na de oorlog onstand echter al snel 
het idee om de straalmotor ook in 
te zetten voor civiele doeleinden. 
Het uitvoeren van dit idee was ech
ter niet eenvoudig. Een' belangrijke 
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vraag hierbij was welke versie van 
de straalmotor het beste geschikt 
was voor civiele doeleinden. De 
keuze ging tussen de turboprop en 
de turbojet. Om deze afweging 
goed te maken was onder meer 
een inschatting van de toekomstige 
markt nodig. 
De Britse regering had in 1942 een 
commissie onder leiding van Lord 
Brabazon of Tara ingesteld die de 
behoeften voor de naoorlogse 
civiele luchtvaart diende te onder
zoeken. Deze commissie rappor
teerde met een aanbeveling voor 5 
types vliegtuigen die ontwikkeld 
dienden te worden (Baker, 1994). 
Terugblikkend vallen hierbij vooral 
de types 1 en 4 op. Type 1 was een 
vliegtuig voor de lange afstand (o.a. 
transatlantisch). De commissie stel
de voor dit vliegtuig uit te rusten 
met turboprop motoren. Type 4 was 
een postvliegtuig dat uitgerust zou 
worden met turbojet motoren. 
Deze specifieke keuze voor de tur
boprop motor voor de lange afstan
den weerspiegelde een visie die in 
de jaren '40 onder vele vliegtuig 
ontwerpers gangbaar was (zie bij
voorbeeld Walters, 1979). Zij gingen 
er van uit dat de turboprop motor 
efficiënter zou zijn omdat deze 
motor op relatief geringe hoogte 
een gunstiger brandstofverbruik 
had dan de turbojet. In de praktijk 
zou later echter blijken dat juist het 
vliegen op grote hoogte, waar de 
turbojet juist efficiënter met brand
stof omgaat, geschikter is voor 
passagiersvervoer. Doordat in de 
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hogere luchtlagen de turbulentie 
aanmerkelijk minder is biedt het 
vliegen in een vliegtuig aangedre
ven door turbojet motoren belang
rijke voordelen in termen van com
fort boven de turboprop. De visie 
van de Brabazen Commissie bleek 
achteraf volledig verkeerd te zijn. 
De turbojet motor, later in een ver
beterde versie ontwikkeld als de 
turbofan, zou de dominante aan
drijfkracht voor passagiersvervoer 
over lange afstanden worden. Voor 
bedrijven die het in de jaren '40, 
tegen de heersende ontwerpersvi
sie aandurfden om een turbojet 
vliegtuig voor lange afstand passa
giersvervoer te introduceren, lagen 
grootse mogelijkheden open. 
De pionier op dit gebied was het 
Britse De Havilland, dat in 1944 het 
eerste Britse straalvliegtuig (de 
Gloster Meteor) had laten vliegen. 
Dit bedrijf ontwikkelde het Comet 
straalverkeersvliegtuig, dat aange
dreven werd door vier Ghost turbo
jet motoren. Deze werden als het 
ware in de vleugel ingebouwd en 
gaven het vliegtuig voor moderne 
maatstaven een futuristisch uiterlijk 
(zie Foto 1). Het vliegtuig bood 
plaats aan 36 personen, had een 
kruissnelheid van 500 mph, en een 
bereik van 1750 mijl. De negen toe
stellen die de Britse luchtvaart
maatschappij BOAC bestelde wer
den vanaf 1952 ingezet op lijn
vluchten vanaf Londen, o.a. naar 
Johannesburg, Colombo en Tokio. 
Van de opvolger, de Cornet 1A (44 
passagiers) werden al snel exem-



Foto 1. De eerste productie Cornet (G-ALYP), die in 1954 nabij Elba crashte 
door een ontploffing die onstand door metaalmoeheid. 

plaren aan buitenlandse maat
schappijen verkocht, en het vlieg
tuig leek een commercieel succes 
te worden. De vliegtijd op lange 
routes werd aanzienlijk bekort, en 
het aanzienlijke comfort van het 
straalvliegtuig begon duidelijk te 
worden. Op 10 januari 1954 stokte 
het succes. De eerste Gomet (G
ALYP, zie Foto 1) stortte na een 
start in Rome bij Elba in zee. Er 
waren geen overlevenden. Al eerder 
waren vier Gomets gecrasht tijdens 
of kort na de start. Bij het derde 
van deze ongelukken waren 43 per
sonen omgekomen.3 

Na de crash bij Elba werden de 
Gomets twee maanden aan de 
grond gehouden. Toen ze daarna 
weer de lucht in konden, ondanks 
het feit dat de toedracht van het 
ongeluk onopgehelderd was, crash
te na twee weken een nieuwe 
Gomet die vanaf Rome vertrok. 

3 http://surf.to/comet 

Opnieuw werden de toestellen aan 
de grond gehouden, ditmaal voor 
een langere periode. Uit proeven in 
een watertank bleek uiteindelijk dat 
metaalmoeheid de oorzaak was van 
de twee raadselachtige crashes. 
Scheurtjes in de romp van het toe
stel veroorzaakten een ontploffing. 
Nadat na enkele jaren het wrak van 
de gecrashte Gomet uit zee werd 
opgevist, bleek dat deze scheurtjes 
ontstaan waren in de hoek van een 
navigatievenster in het dak van het 
toestel. Dit venster was rechthoekig 
uitgevoerd. Met een ronde vorm 
was het probleem aanzienlijk min
der ernstig geweest. 
Er werden enkele modificaties 
gepleegd en in 1958 vloog de ver
nieuwd~ en veilige Gomet 4. Het 
vertrouwen van het publiek en de 
vliegmaatschappijen in de Gomet 
was echter zodanig geschokt dat 
dit nieuwe vliegtuig geen commer-
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cieel succes werd. De Havilland 
kwam deze klap niet meer te 
boven, en werd opgeslokt door 
British Aerospace. De Amerikaanse 
maatschappij Boeing werd met 
haar 707 model, dat in 1957 geïnt
roduceerd was, de leider in de 
markt voor straalverkeersvlieg
tuigen. 
Dit voorbeeld toont de mate van 
onzekerheid die gemoeid is met het 
ontwikkelen van technologie aan. 
Een turbojet motor gebruiken voor 
een passagiersvliegtuig was één 
van die mogelijkheden die men 
vóórdat de innovatie gepleegd 
werd, niet makkelijk zou onderken
nen, zelfs ondanks het feit dat de 
motor als zodanig reeds een tiental 
jaren bestond. De Brabazen 
Commissie bijvoorbeeld, die 
bestond uit luchtvaartdeskundigen, 
sloeg, achteraf gezien, de plank 
met betrekking tot de economische 
mogelijkheden van de straalmotor 
volledig mis. Zelfs nadat de Cornet 
gevlogen had, waren de ingewijden 
nog niet volledig overtuigd. De 
ingenieur Pearson (1955) bleek ach
teraf een gelukkige visie te hebben 
gehad, toen hij in 1955 onder het 
kopje "Turbo-prop versus Turbo-jet" 
in De Ingenieur stelde: 

"Much has been written on this 
subject but most of the technica/ 
considerations can be invalidated 
trom the operator's point of view by 
the tree choice of the man who 
comes a/ong with his own money to 
buy a ticket . . . I believe that the 
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jet transport wil/ have a great 
passenger appeal over the turbo-
. prop transport . . . and that we sha/1 
increasingly see the jet transport, 
when it is re-established, invade the 
propellor turbine field" (p. 67). 

Pearson voorzag de commerciële 
mogelijkheden van de turbojet wel 
degelijk, maar zijn voorzichtige 
woordkeuze geeft aan dat zijn visie 
in 1955 nog steeds geen gemeen
goed was onder ontwerpers. Het 
feit dat Boeing bijna 1 0 jaar nodig 
had om De Havilland te volgen, 
geeft eveneens aan dat de toe
komst van straalverkeersvliegtuigen 
lange tijd door grote onzekerheid 
omgeven was. 
De geschiedenis van de Cornet 
toont verder aan dat ook de imple
mentatie van het basisidee een 
grote mate van technisch en com
mercieel risico inhield. Toen het 
toestel aan haar lijnvluchten begon 
was niet te voorzien dat binnen 
enkele jaren meer dan honderd 
mensen de dood zouden vinden in 
crashes met het toestel. Metaal
moeheid was een nog relatief onbe
kend verschijnsel, en openbaarde 
zich pas toen in de hoge luchtlagen 
waar de Cornet vloog, de druk op 
de vliegtuigromp groter werd dan 
tot dan toe gebruikelijk was in de 
luchtvaart. 
Natuurlijk wisten luchtvaartmaat
schappijen en passagiers dat er 
een zeker risico op een crash 
bestond. Deze kennis was echter 
van weinig economische waarde. 

I 
·I 
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Het berekenen van de verwachte 
kosten die met een crash gemoeid 
zouden zijn, zou economisch 
gezien geen zin hebben gehad. 
Deze procedure is immers geba
seerd op een kansverdeling die de 
gemiddelde uitkomst van een pro
ces aangeeft. Het gebruiken van 
deze gemiddelde uitkomsten heeft 
slechts zin indien een proces een 
groot aantal malen herhaald wordt, 
zodat er ook daadwerkelijk conver
gentie naar de kansverdeling te ver
wachten valt. Toen de vooraf weinig 
waarschijnlijke gebeurtenis van een 
aantal fàtale crashes op rij eenmaal 
gerealiseerd was, was het voor De 
Havilland te laat. Een catastrofe van 
deze omvang betekende voor het 
bedrijf op termijn de ondergang. 
Een nieuwe kans om de markt voor 
straalverkeersvliegtuigen te betre
den deed zich niet meer voor. De 
meeste technologische innovaties 
worden gekenmerkt door minder 
dramatische mogelijke gevolgen 
dan een vliegtuigcrash met tiental
len doden. Desalniettemin kan een 
technologische gok voor veel 
bedrijven grote positieve of negatie
ve gevolgen hebben. 
De standaard economische theorie 
kan niet erg goed omgaan met de 
sterke commerciële en technologi
sche onzekerheid die samenhangt 
met innovatie. Dit soort onzekerhe
den zijn riiet te implementeren in de 
standaard economische beslis
singsmodellen, zoals hierboven kort 
beschreven. Simon (1986) heeft een 
alternatieve vorm van representatie 

van rationeel gedrag voorgesteld, 
die betere aanknopingspunten biedt 
voor het economisch modelleren 
van technologische beslissingen. In 
dit model, dat bekend staat als 
bounded rationality, opereren 
ondernemers op basis van een 
beperkte representatie van de wer
kelijkheid. De beperktheid is het 
gevolg van onzekerheid, en bete
kent dat voorspellingen niet onder 
alle omstandigheden zullen uitko
men. Het toekomstbeeld van de 
ondernemer of consument wordt 
gevormd op basis van een imper
fecte benadering van de werkelijk
heid. Een cruciaal verschil met het 
standaard model van economische 
rationaliteit is dat verschillende 
bedrijven (of consumenten) in 
dezelfde omstandigheden verschil
lend kunnen reageren. Dit is het 
gevolg van het feit dat de represen
tatie van de werkelijkheid die ze 
hanteren sterk gekleurd is door per
soonlijke voorkeuren en ervaringen. 
Deze persoonlijke kleuring van 
gedrag onder bounded rationality 
betekent dat economisch gedrag, 
net zoals de uitkomsten ervan, niet 
perfect voorspelbaar is. De relatief 
nieuwe stroming die bekend staat 
als evolutionaire economie (bijvoor
beeld Nelson en Winter, 1982) 
poogt om de gevolgen van dit niet 
perfect voorspelbare gedrag voor 
de macro-economie te analyseren 
met behulp van een Darwinistische 
benadering. Analoog aan het pro
ces van biologische selectie, stellen 
deze auteurs een economische 
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selectieomgeving voor waarin de 
ondernemers die (achteraf gezien) 
'goede' beslissingen hebben geno
men zullen groeien. Economisch 
gedrag is in deze visie geen strikte 
maximalisatie, maar een proces van 
survival of the fittest. 
In de recente, ten opzichte van 
Nelson en Winter geavanceerde 
evolutionaire economische model
len, zoals Silverberg en Verspagen 
(1994), wordt een terugkoppeling 
tussen de uitkomst van het selectie 
proces en gedrag verondersteld. 
Bedrijven die het op de markt 
slecht doen, iets dat bijvoorbeeld 
tot uitdrukking kan komen doordat 
ze minder winst maken dan hun 
concurrenten, zijn eerder geneigd 
hun strategie te veranderen dan 
bedrijven die het relatief goed doen. 
In dit soort modellen ontstaan op 
een endogene manier economische 
gedragsconventies, zoals bijvoor
beeld een redelijke constante ratio 
tussen R&D uitgaven en de waarde 
van de verkopen. Op macro niveau 
ontstaan groeipaden van de econo
mie die verrassend realistisch aan
doen. Fenomenen zoals plotselinge 
tempowisselingen van economi
sche groei of lange periodes van 
stabiele groei doen zich in deze 
modellen voor (bijvoorbeeld 
Chiaromonte en Dosi, 1993). Het 
zou te ver voeren om hier de ver
schillen tussen de standaard eco
nomische groeitheorie en de evolu
tionaire benadering gedetailleerd te 
bespreken. Het moge echter duide
lijk zijn dat met betrekking tot de rol 
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van technologische onzekerheid, de 
evolutionaire benadering belangrijke 
voordelen biedt. 

1.3. Cumulativiteit 

De derde eigenschap van technolo
gische kennis die ik aan de orde wil 
stellen is cumulativiteit. Dit heeft 
betrekking op het verschijnsel dat 
kennis helpt bij het genereren van 
nieuwe kennis. Hoe meer kennis 
beschikbaar is, hoe groter de kans 
dat nieuwe kennis ontwikkeld kan 
worden. Hierbij zien we echter het 
verschijnsel dat bedrijven of organi
saties die een sterke positie in 
onderzoek in een bepaald veld heb
ben opgebouwd, een grotere kans 
hebben om de volgende stap van 
kennisontwikkeling te zetten. Dit is 
onder andere het gevolg van het 
feit dat kennisontwikkeling voor een 
belangrijk gedeelte een impliciet 
leerproces is, dat niet via over
dracht van gecodificeerde informa
tie verloopt (zie bijvoorbeeld 
Oerlemans, 1996). 
In zekere zin is cumulativiteit het 
tegenovergestelde van non-rivaliteit 
en niet-uitsluitbaarheid. Deze beide 
laatste begrippen zorgen er voor 
dat technologische kennis in zekere 
mate een publiek goed is. 
Cumulativiteit daarentegen zorgt 
ervoor dat er verschillen ontstaan 
tussen bedrijven met betrekking tot 
hun kennispotentieeL Deze tegen
stelling is paradoxaal. Men zou 
geneigd zijn te zeggen dat techno-



logische kennis óf een publiek goed 
is, óf een privaat goed. In werkelijk
heid bezit technologische kennis 
kenmerken van beide, en dat maakt 
de economische analyse van tech
nologie er niet eenvoudiger op. 
Noch de theorie omtrent publieke 
goederen volstaat, noch de theorie 
omtrent private goederen. 
Cumulativiteit kan gedefinieerd wor
den als het verschijnsel dat in een 
reeks opeenvolgende innovaties, de 
kans dat een bedrijf of organisatie 
innovatie n zal plegen, afhangt van 
hoeveel van de innovaties in reeks 
1 .. n-1 dat bedrijf of die organisatie 
reeds gerealiseerd heeft. Een empi
rische illustratie kan ontleend wor
den aan de technometrie, meer 
bepaald de analyse van octrooicita
ties. In octrooidocumenten komen 
citaties naar vorige octrooien voor. 
Deze citaties hebben onder meer 
tot doel om de geoctrooieerde ken
nis voldoende af te bakenen, maar 
ze kunnen ook geïnterpreteerd wor
den als een teken van technologi
sche relaties tussen de geciteerde 
en citerende octrooien (o.a. Jaffe, 
Trajtenberg et al., 1993). In deze zin 
zal ik octrooicitaties hier interpre
teren. 
Figuur 3 geeft een overzicht van het 
citatiegedrag van de 30 bedrijven 
die vanuit Nederland de meeste 
octrooien aanvragen bij het 
Europees Octrooi Bureau (1979 -
1996). De witte balkjes geven het 

aantal octrooiaanvragen weer. De 
bekende grote multinationale 
bedrijven (Philips, Shell, Unilever en 
Akzo Nobel) scoren hierbij het 
hoogste. Ook enkele buitenlandse 
bedrijven met Nederlandse vestigin
gen {bijvoorbeeld Alcatel, Duphar, 
Schlumberger, ICI) scoren relatief 
hoog (van deze bedrijven zijn alleen 
octrooiaanvragen met een 
Nederlands adres meegeteld). 
De grijze en zwarte balkjes geven 
het aantal octrooi-citaties door 
Nederlandse bedrijven weer. Het 
grijze balkje geeft het aantal citaties 
door het eigen bedrijf weer ('zelfci
taties'), het zwarte balkje citaties 
door andere Nederlandse 
bedrijven.4 Wanneer een citatie 
gezien wordt als een indicatie van 
op elkaar volgende innovaties, kan 
de vergelijking tussen zelfcitaties en 
citaties door anderen gebruikt wor
den als een indicator van het 
belang van cumulativiteit. Een groot 
aandeel van zelfcitaties duidt hierbij 
op een hoog belang van cumulativi
teit. 
In de figuur komt inderdaad naar 
voren dat technologische cumulati
viteit groot is. Het balkje van de 
zelf-citaties is in 26 van de 30 
gevallen groter dan dat van de cita
ties door anderen. Met andere 
woorden, de kans dat een vervolg
inventie gepleegd wordt door het
zelfde bedrijf dat de originele inven
tie pleegde, is groter dan de kans 

4 De citaties zijn voor het overgrote merendeel toegevoegd door de patent-examiners van het 
Europees Octrooi Bureau. Er is dus weinig kans op een bias als gevolg van het feit dat onderzoekers 
geneigd zijn hun eigen werk te citeren. 
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Figuur 3. Octrooicitaties tussen in Nederland gevestigde bedrijven, op basis 
van Europese octrooien, 1979- 1996. 

dat de vervolginventie van een 
ander bedrijf komt. In het geval van 
Philips bijvoorbeeld leveren de 
9719 octrooiaanvragen van dit 
bedrijf 2288 zelfcitaties op, en 1 01 
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citaties door andere Nederlandse 
bedrijven. (Het verschil in omvang 
van de grijze en zwarte balkjes 
wordt vertekend door de log
schaal). 



Dit voorbeeld toont aan dat succes 
in het innovatie proces een stimu
lans is voor verder succes. 
Technologische kennis bezit welis
waar kenmerken van een publiek 
goed (niet-uitsluitbaarheid en non
rivaliteit), maar .tegelijk hebben insi
ders een duidelijk betere toegang 
tot technologische kennis dan rela
tieve buitenstaanders. 
Het verschijnsel van cumulativiteit 
heeft enkele belangrijke economi
sche consequenties. In micro-eco
nomische termen spreekt men in dit 
verband van toenemende schaalop
brengsten. De theorie van concur
rentie op een vrije markt daarente
gen is gebaseerd op de veronder
stelling van constante schaalop
brengsten. Het modelleren van 
technologie heeft daarom belangrij
ke consequenties voor de uitkom
sten van deze theorie. Eén van die 
consequenties is het bestaan van 
meerdere evenwichten, en het ver
schijnsel van pad-afhankelijkheid 
dat daarmee samenhangt. 
In de standaard economische 
modellen levert het proces van vrije 
concurrentie een uitkomst op die 
zorgt voor een optimaal welvaarts
niveau. De werking van de vrije 
markt zorgt voor een economische 
uitkomst die voor alle deelnemers 
optimaal is. Dit is de achterliggende 
theoretische motivatie bij het pro
ces van marktwerking dat tegen
woordig zo sterk in de politieke 

belangstelling staat. De uitkomst 
van het proces van marktwerking 
noemt men in de economische 
theorie een evenwicht. In het stan
daard model van volledig vrije 
mededinging bestaat er slechts één 
evenwicht, waarvan men kan aan
tonen dat het optimaal is. 
Echter, onder de veronderstelling 
van toenemende schaalopbreng
sten (bijvoorbeeld cumulativiteit in 
technologie) in combinatie met ster
ke onzekerheid en bounded ratio
nality (zie punt 1.2 hiervoor), bestaan 
er meerdere evenwichten.5 

Sommige van die evenwichten 
leveren een hoger welvaartsniveau 
op dan andere. Welke evenwichten 
er op de lange termijn bestaan, en 
welke vanuit welvaartsoogpunt te 
prefereren zijn, is meestal echter op 
de korte termijn niet duidelijk. Welk 
evenwicht in dit soort gevallen 
geselecteerd wordt hangt af van 
toevallige factoren in de geschiede
nis van het technologische sys
teem. De technologische oplossing 
die in een vroeg stadium een kleine 
voorsprong op concurrerende sys
temen weet op te bouwen, kan die 
voorsprong door de toenemende 
schaalopbrengsten vaak uitbouwen 
tot een beslissende voorsprong. 
Het systeem wordt op deze manier 
padafhankelijk, en selecteert een 
lokaal optimum dat niet noodzake
lijk een globaal optimum is. 
David (1975) en Arthur (1988) 

5 Ook sommige modellen in de neo-klassieke theorie, die uitgaat van volledige rationaliteit, kunnen 
meerdere evenwichten opleveren. 
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bespreken voorbeelden van padaf
hankelijkheid. Een van de voorbeel
den die in het kader van het milieu
vraagstuk vaak gebruikt worden is 
de ontstaansgeschiedenis van de 
auto (Kemp en Soete, 1992). Voor 
de auto waren drie verschillende 
aandrijvingmechanismen beschik
baar: de interne verbrandingsmotor, 
de stoommotor en de elektrische 
motor (zie Mom, 1997). De eerste 
van deze drie alternatieven werd de 
dominante technologie, nadat · 
Henry Ford dit systeem gekozen 
had voor de auto's die hij op de 
lopende band vervaardigde. De 
lopende band gaf zijn product een 
beslissende kostenvoorsprong op 
alternatieve systemen (toenemende 
schaalopbrengsten), waardoor de 
stoomauto en de elektrische auto 
uit de belangstelling verdwenen. Of 
deze uitkomst vanuit milieuoogpunt 
optimaal was, is echter zeer twijfel
achtig. 

11. Evolutionaire Macro
economie 

De drie kenmerken van technologi
sche kennis die ik besproken heb 
maken standaard economische 
modellen moeilijk toepasbaar op 
het gebied van economie en tech
nologie. Na deze constatering staan 
een tweetal mogelijke wegen open. 
Men kan pogen om de standaard 
modellen aan te passen, en te 
onderzoeken in hoeverre de uit
komsten veranderen indien techno-
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logie op een bevredigende manier 
wordt meegenomen. Als een voor
beeld van deze benadering zou ik 
de zogenaamde nieuwe groeitheo
rie willen interpreteren, die poogt 
om modellen van economische 
groei aan te passen door technolo
gie te endogeniseren (bijvoorbeeld 
Romer, 1986, 1990). Een andere 
benadering bestaat uit het ontwik
kelen van een compleet nieuw 
theoretisch kader, dat expliciet 
gebaseerd is op de hierboven 
genoemde kenmerken van techno
logische kennis. Een voorbeeld van 
deze benadering is de evolutionaire 
economie, die hierboven reeds kort 
besproken is. 
Ik ben van mening dat de economi
sche wetenschap beide alternatie
ven serieus dient te nemen, en 
simultaan dient te ontwikkelen. 
Aansluiten bij de bestaande theorie 
heeft als voordeel dat veel van de 
instrumenten (modellen) die inmid
dels gangbaar zijn, gebruikt kunnen 
blijven worden. Deze wetenschap
pelijke continuïteit is belangrijk 
omdat op deze manier op korte ter
mijn bruikbare resultaten gegene
reerd kunnen worden. Een meer 
radicale breuk met de bestaande 
theorie, in de vorm van evolutionai
re economie, heèft echter als voor
deel dat een volledig frisse kijk op 
de economische werkelijkheid ont
staat, die naar verwachting nieuwe 
gezichtspunten zal opleveren. 
De evolutionaire economie is echter 
nog een relatief jonge tak van 
wetenschap, die haar nut met 



betrekking tot praktische analyse 
nog niet volledig bewezen heeft. 
Evol_LJtionaire modellen zijn veelal 
beperkt tot puur theoretische exer
cities die geen inzicht bieden in 
economische problemen uit de 
echte wereld. Evolutionaire econo
men staan voor de uitdaging om dit 
inzicht aan beleidsmakers en ande
re geïnteresseerden te bieden. In de 
tijd die mij nog rest wil ik graag een 
aanzet geven tot een bijdrage aan 
die ontwikkeling. Ik zal dat doen 
aan de hand van een simpel simu
latiemodel van de Nederlandse 
economie. 
In navolging van bijvoorbeeld 
Silverberg (1988) en lwai (1984, 
1 985) gebruikt dit model een repli
cator vergelijking. Deze geeft het 
verband weer tussen verschillen in 
concurrentiekracht en de verande
ring van marktaandelen. Bedrijven 
die een hoger dan gemiddelde con
currentiekracht hebben, zien hun 
marktaandeel groeien. Deze verge
lijking is bij uitstek geschikt om in 
een economisch model met boun
ded rationality als evolutionaire 
metafoor te gebruiken. Zoals hier
boven aangegeven, leidt bounded 
rationality tot een situatie waarin 
verschillende bedrijven in identieke 
omstandigheden verschillende 
gedragspatronen (strategieën) ver
tonen. Deze verschillen, die leiden 
tot verschillen in concurrentiekracht 
zijn het uitgangspunt van de repli
cator vergelijking, terwijl een stan
daard economisch model van volle
dige rationaliteit slechts kan werken 

met een enkel gedragspatroon (de 
zogenaamde representatieve 
agent). 
De versie van het model die hier 
gebruikt wordt neemt de verschillen 
in concurrentiekracht tussen 
Nederlandse bedrijven en buiten
landse bedrijven als een gegeven 
waaromtrent veronderstellingen 
(scenario's) gemaakt kunnen wor
den. De relatie tussen bedrijfsstra
tegie en concurrentiekracht wordt 
door het model niet verklaard. Een 
relatief simpele uitbreiding van het 
model zou dit wel mogelijk maken, 
bijvoorbeeld aan de hand van de 
methodologie van Verspagen en 
WakeJin (1 997), die verschillen met 
betrekking tot R&D investeringen en 
loonvoeten koppelen aan concur
rentiekracht. 
De macro-economische kern van 
het model wordt gevormd door een 
dynamische input-output tabel en 
de theorie van de betalingsbalans
restrictie aan economische groei 
(zie bijvoorbeeld McCombie en 
Thirlwall, 1 994). Dit leidt er toe dat 
de structuur van de (consumenten-) 
vraag een belangrijke factor is voor 
het groeipad van een economie. 
Deze gedachte sluit aan bij een van 
de conclusies die door collega 
Douben in 1985 in zijn oratie 
getrokken werden: 

"Intussen heeft de technologische 
ontwikkeling zo om zich heen 
gegrepen, dat een benadering van 
dit verschijnsel uitsluitend vanuit de 
produktiekant van de economie 
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thans als een duidelijke vertekening 
van de economische realiteit moet 
worden beschouwd" (Douben, 
1985, p. 5). 

Technologische ontwikkeling is een 
belangrijke factor in de bepaling 
van lange termijn structurele ont
wikkelingen aan de vraagzijde van 
de economie. Verdere modellering 
van deze relatie is een belangrijke 
uitdaging voor de evolutionaire eco
nomie. Dat deze uitdaging aange
nomen wordt, blijkt uit recente 
publicaties, zoals onder meer 
Cowan, Cowan et al. (1997, 1998). 
Het model is geïmplementeerd in 
de vorm van een gebruikersvrien
delijk computerprogramma dat 
beschikbaar is via lnternet.6 Met 
behulp van het programma kan de 
lezer zelf experimenten uitvoeren 
onder alternatieve veronderstellin
gen. Een volledige beschrijving van 
het model wordt gegeven in 
Verspagen (1999). 
De scenario's die met het model 
onderzocht kunnen worden hebben 
betrekking op het groeipad van de 
Nederlandse economie in de perio
de 1997 - 2050. Uiteraard betekent 
een dermate lange periode dat 
vooral de lange termijn resultaten 
aan belangrijke onzekerheid onder
hevig zijn. Het is dan ook van 
belang te onderkennen dat het 
model niet gericht is op het genere
ren van voorspellingen, maar gezien 

6 http://meritbbs.unimaas.nl/verspagen.html 

moet worden als een instrument om 
de gevoeligheid van het groeipad 
voor enkele belangrijke variabelen 
te onderzoeken. 
Het experiment dat ik zal bespre
ken, vergelijkt twee scenario's met 
betrekking tot de concurrentie
kracht van de Nederlandse econo
mie. Als metafoor gebruik ik het 
onderscheid tussen concurrentie op 
basis van lage lonen en concurren
tie op basis van technologische 
kennis (o.a. Kleinknecht, 1998). In 
het model kan dit onderscheid 
gemaakt worden aan de hand van 
de sectoren waarin Nederland sterk 
concurrerend is. In het ene geval 
concurreert Nederland sterk in sec
toren waarbij vooral lage lonen van 
belang zijn (zware industrief, in het 
andere geval concurreert Nederland 
sterk in de agro-gerelateerde secto
ren. Dit laatste scenario wordt geïn
terpreteerd als concurrentie op 
basis van technologische ontwikke
ling, met name biotechnologie. 
In beide experimenten is veronder
steld dat de productiviteitsgroei 
gelijk is aan de jaarlijkse waarde in 
de periode 197 4 - 1992. De vraag 
ontwikkelt zich langs een milieu
vriendelijk scenario: de rol van 
milieubelastende sectoren (mijn
bouw, olie, chemie, bouwmateria
len, auto's, energie, en transport) 
neemt in de loop der tijd sterk af. 
Uit experimenten met het model die 
hier verder niet gedocumenteerd 

7 Mijnbouw, olie, chemie, basismetaal, metaalproducten, machines, transportmiddelen, transport. 
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worden, blijkt dat het milieuvriende
lijke vraagscenario op zichzelf een 
negatieve invloed op de groei heeft. 
Figuur 4 geeft de uitkomsten van 
de twee experimenten. De lijn met 
de bolletjes geeft de groeivoet weer 
(op de linkeras), de lijn met de vier
kantjes de investeringsvraag (op de 
rechteras). Beide variabelen geven 
de resultaten voor het agro-scena
rio ten opzichte van het zware 
industrie scenario. Een waarde 
hoger dan één wijst op een positief 
effect op het groeipad of de inves
teringsvraag in het agro-scenario. 
De resultaten tonen aan dat con
currentiekracht in de agro-sector 
{biotechnologie) in het geval van 

milieuvriendelijke vraagontwikkeling 
tot hogere groei leidt dan concur
rentiekracht in de zware industriële 
sectoren (lage lonen). Op de lange 
termijn (vanaf 2020) is de groeivoet 
in het agro-scenario ongeveer 1.4 
maal zo hoog dan in het zware 
industrie scenario. Dit gaat gepaard 
met een grotere vraag naar investe
ringsgoederen voor bijna de gehele 
periode. Slechts in de laatste vijf 
jaar is de investeringsvraag in het 
agro-scenario lager dan in het 
zware industrie scenario. 
Het verschil tussen de twee scena
rio's ligt vooral in het feit dat in het 
ene geval (agro) Nederlandse 
bedrijven concurrerend zijn in de 
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Figuur 4. Simulatieresultaten voor de Nederlandse economie. 
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sectoren waar de vraag het sterkste 
groeit, terwijl in het andere geval de 
concurrentiekracht het grootste is 
in de sectoren waar de vraag rela
tief gezien krimpt. Het belang van 
de combinatie van vraag- en aan
bodfactoren komt hier, net als in 
een aantal andere evolutionaire 
groeimodellen (bijvoorbeeld 
Verspagen, 1993 en Windrum en 
Birchenhall, 1998), sterk naar voren. 

111. Enkele conclusies en 
voornemens 

Als afsluiting van het inhoudelijke 
gedeelte van mijn betoog, zou ik 
graag enkele punten willen samen
vatten, en enkele voornemens wil
len uitspreken. Technologische ken
nis stelt de gangbare economische 
theorie voor problemen. Enkele bij
zondere kenmerken die technologie 
sterk doen verschillen van stan
daard economische goederen zijn 
hiervoor verantwoordelijk. De eco
nomie van de technologische ont
wikkeling is een relatief jong vakge
bied dat deze problemen wil onder
zoeken. Hierbinnen is het gebied 
van de evolutionaire economie een 
ontwikkeling die een groot poten
tieel lijkt te hebben. 
Evolutionaire economie vaart wel bij 
een multi-disciplinaire invalshoek. 
Hierbij spelen niet alleeh de techni
sche disciplines zelf een rol,-maar 
ook sociale wetenschappen zoals 
recht, sociologie en geschiedenis. 
Ik hoop dat mijn betoog voor mijn 
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ECIS collega's en voor de bredere 
TUE-kring uit deze disciplines een 
stimulans zal zijn om de samenwer
king met ons groepje economen te 
zoeken. Ik neem mij voor deze 
samenwerking zelf te initiëren. 
Voorbeelden hiervan zijn het aio
project over de geschiedenis van 
de stoomtechnologie dat Geert 
Verbongen ikzelf begeleiden, en de 
mogelijkheden voor juridisch-eco
nomisch onderzoek op het gebied 
van octrooibreedte dat ik hierboven 
heb aangehaald. Andere voorbeel
den zijn denkbaar, en ik hoop en 
verwacht dat ECIS hierbij een lei
dende rol zal spelen. 
Het ontwikkelen van theoretische 
kennis is een nobel streven, dat 
echter pas praktische relevantie 
krijgt wanneer er nagedacht wordt 
over empirische toepassingen en 
interpretaties. Wat dat betreft kan de 
economische wetenschap veel leren 
van de ontwerpgerichte methodolo
gie die gangbaar is in de technische 
disciplines zoals die gedoceerd 
worden aan deze Universiteit. Met 
name de evolutionaire economie is, 
mede door haar relatief jonge leef
tijd, nogal sterk gericht op theorie
vorming. Ik neem mij voor mijn 
onderzoek aan de TUE voor een 
belangrijk gedeelte te wijden aan 
de ontwikkeling van praktische 
toepassingen van de economie 
van technologische ontwikkeling, 
met name op het gebied van de 
macro-economie. Het hier getoonde 
model is daarvoor een eerste aan
zet. 



IV. Dankwoord 

Het pad dat naar een inaugurale 
rede leidt, legt men niet alleen af. 
Zowel in wetenschappelijk als per
soonlijk opzicht zijn invloeden van 
anderen onontbeerlijk en inspire
rend tegelijk. Op het wetenschap
pelijke vlak ken ik twee leermees
ters: Alfred Kleinknecht en Luc 
Soete. Alfred wekte mijn interesse 
voor een economische benadering 
van technologie, door het studen
tassistentschap dat ik bij hem 
mocht vervullen, en het onderwijs 
dat ik van hem mocht genieten. Luc 
was mijn promotor bij MERIT, en 
creëerde de onderzoeksomgeving 
waar het in mij aio-tijd goed toeven 
was. Luc was bovendien het voor
beeld waar ik grotendeels mijn 
onderzoekstijl aan ontleende. 
Een van de mooie kanten van het 
onderzoeksvak, is dat men de kans 
krijgt een brede kring van collega's 
in binnen- en buitenland op te bou
wen. Ik heb daar gretig gebruikt 
van gemaakt door met vele coau
teurs te publiceren. Drie van die 
coauteurs wil ik graag speciaal 
noemen: Jan Fagerberg, Bart Los 
en Jerry Silverberg. Jan was dege
ne die het proefschrift had geschre
ven dat ik had willen schrijven. 
Gelukkig ontdekte ik dat vroeg 
genoeg om zelf enkele nieuwe lij
nen te kunnen uitzetten. Zijn invloe
den zijn echter duidelijk zichtbaar in 
mijn werk, en ik prijs me gelukkig 
dat ik over de jaren heen in ruime 
mate met hem heb mogen samen-

werken. Bart Los was de eerste aio 
waarbij ik promotor mocht zijn 
(samen met Bert Steenge). Hij deelt 
mijn passie voor spillovers, en door 
hem heb ik dit concept scherper in 
beeld gekregen. Mijn samenwe,rking 
met Jerry Silverberg ligt voorname
lijk op het gebied van de evolutio
naire modelbouw. 
Behalve de professionele kant van 
deze samenwerkingsrelaties, heb ik 
van al deze drie mensen veel opge
stoken op andere terreinen. Jerry 
Silverberg's unieke visie op de 
wetenschap als een sociaal proces 
is inspirerend, hoewel toepassing 
van die visie in de praktijk slechts 
aan de meest briljante onderzoe
kers is gegeven. Het maakt zijn 
inzet des te bewonderingwaardiger. 
Jan Fagerberg lijkt ook op niet
wetenschappelijke terreinen mij 
meer dan eens een jaar of vier à vijf 
voor te gaan. Ik volg zijn verdere 
persoonlijke ontwikkeling dan ook 
gretig. Bart Los leerde mij dat ook 
Algemeen Economen goed kunnen 
klimmen (in wielertermen). 
In mijn nieuwe omgeving in 
Eindhoven zijn enkele personen 
reeds in een vroeg stadium bijzon
der inspirerend gebleken, met name 
(maar niet alleen) Eddy Szirmai en 
Leon Oerlemans. Beiden hebben 
mij door hun onderzoek geprikkeld, 
en me in Eindhoven snel thuis doen 
voelen. 
Op persoonlijk gebied waren Willie 
(die ik in mijn proefschrift niet 
noemde ... ), mijn vader en moeder, 
en later Nadja en Thijs, de schep-
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pers van een fantastische persoon
lijke omgeving, waarin ik de volledi
ge vrijheid had om mijn professio
nele interesses uit te bouwen. 
Tenslotte wil ik enkele personen 
bedanken die mij met goede raad, 
data en nuttige discussies hebben 
geholpen bij het schrijven van dit 
betoog: Geert Duysters en Bruce 
Heiman (beiden met betrekking tot 
de case Apple - IBM), Hugo 
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Hollanders (data), Geert Verbang en 
Jerry Silverberg (de geschiedenis 
van de straalmotor), en Bart Los en 
Eddy Szirmai voor nuttig commen
taar op een eerdere versie van deze 
tekst. 
Deze mensen, maar ook al degenen 
aan wie ik veel te danken heb, maar 
die ik hier niet expliciet kon noe
men, wil ik hartelijk danken. 
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