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Dit proefschrift behandelt de relatie tussen kennis spillovers en regionale
groei. Met kennis spillovers worden die overdrachten van informatie bedoeld
waarbij geen directe compensate wordt gegeven aan de producent van de
kennis of waarbij minder compensatie wordt gegeven dan de waarde van de
kennis.

Het proefschrift heeft als doel het inzicht in kennis spillovers te vergroten, met
name de invloed van kennis spillovers op regionale groei is onderzocht. Ook
wordt aandacht besteed aan de factoren die kennis spillovers beinvloeden. De
nadruk ligt op regionale spillovers in plaats van spillovers op het niveau van
landen. Omdat een regio een kleiner geografisch gebied bestrijkt dan een land,
biedt regionaal onderzoek een beter beeld met betrekking tot lokale kennis
spillovers.

Het proefschrift kan in 3 delen worden ingedeeld. Het eerste deel geeft een
beschrijving van de literatuur op het gebied van diffusie van kennis. Ook
wordt een methodologisch raamwerk opgezet. Hoofdstuk II en III zijn hieraan
gewijd.

Hoofstuk II geeft een overzicht van verschillende stromingen in de literatuur,
beginnend met neoklassieke theorie en eindigend met recente bijdragen aan
de literatuur op het gebied van regionale economie. Traditionele neoklassieke
groeimodellen veronderstellen dat kennis onmiddellijk overal beschikbaar is.
'Cumulative causation' modellen veronderstellen dat kennis aan het gebied
gebonden blijft waar deze is gegenereerd. Tussen deze twee uitersten
bevinden zieh theorieen die ervan uitgaan dat kennis zieh geleidelijk
verspreidt over tijd en ruimte. De recente publicaties in dit gebied vormen de
theoretische basis van dit proefschrift. Van deze laatste bijdragen zijn
elementen overgenomen om een regionaal model op te stellen. Een element
vindt zijn oorsprong in de 'technology-gap' theorie, die veronderstelt dat
technologische afstand een essentiele rol speelt bij het bepalen van de
groeivoeten van landen (de technology-gap theorie rieht zieh voomamelijk op
landen, er bestaan slechts enkele regionale modellen). Een tweede element
stamt uit de geografische literatuur over agglomeratie effecten en groeipolen.
Geografische afstand speelt een belangrijke rol in deze literatuur. Er worden
toenemende meeropbrengsten verondersteld, in de zin dat de geografische
agglomeratie van economische activiteit leidt tot voordelen die verdere
agglomeratie in de hand werken. De eenvoudige communicatie van ideeen
behoort onder meer tot deze voordelen. In dit proefschrift ligt de nadruk op
deze factor. Het wordt verondersteld dat kennis spillovers makkelijker
plaatsvinden over kleine geografische afstanden.
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Hoofdstuk HI introduceert evolutionaire theorie als methodologisch
raamwerk voor dit proefschrift. De voordelen van evolutionaire theorie liggen
voornamelijk bij de erkenning dat agenten heterogeen zijn. Er wordt
verondersteld dat de werkelijkheid het best kan worden benaderd door een
model dat de verschillen tussen regio's in beschouwing kan nemen. Regio's
worden verondersteld te verschillen met het oog op de efficientie waarin
kennis spillovers vanuit andere regio's worden geimplementeerd. Verder
verschillen regio's in de mate waarin ze in Staat zijn een eigen kennis te
ontwikkelen. Deze factoren, die afhankelijk kunnen zijn van historische
invloeden, kunnen gevolgen hebben voor de geografische verdeling van groei
over regio's. Uitgaande van het idee dat regio's zeer verschillend kunnen zijn
in hun kenmerken, introduceren we een selectie mechanisme dat de groei van
regio's bepaalt. Hoofdstuk III introduceert het Goodwin-model als een basis
model dat de belangrijkste evolutionaire ideeen bevat.

Het tweede deel van dit proefschrift analyseert de invloed van kennis
spillovers op de regionale verschillen in economische groei. Hoofdstuk IV tot
en met VI introduceert een economisch model dat een indruk geeft van deze
effecten. De implicaties van het model worden onderzocht door middel van
simulatie technieken.

Hoofdstuk IV heeft als doel om ruimtelijke concepten (zoals beschreven in
Hoofdstuk II) te introduceren in een technology-gap model. Het feit dat het
begrip 'ruimte' afwezig is in technologische modellen wordt aangepakt door
een eenvoudig technology-gap model uit te breiden met het begrip
'geografische afstand'. Het model is zo samengesteld dat het toepasbaar is op
meerdere regio's. Kennis spillovers worden verondersteld te worden
beinvloed door twee factoren. Ten eerste wordt aangenomen dat afstand en
locatie een essentiele rol speien in de overdracht van kennis tussen regio's. De
geografische afstand ten opzichte van andere regio's is een belangrijke
bepalende factor voor de hoeveelheid kennis spillovers een regio ontvangt.
Een tweede factor is technologische afstand. Deze term refereert aan de mate
waarin een regio in staat is om kennis vanuit andere regio's te assimileren.
Technologische afstand wordt gemeten door de aanwezige kennis in een regio
relatief tot de kennis in een andere regio. Er zijn verschillende parameters die
een invloed hebben op de 'evenwichtstoestand' van een regio. Twee worden
er hier behandeld. Ten eerste, verschillen in het (exogene) vermögen om
kennis te genereren, hebben een invloed op de evenwichtspositie van een
regio. Een stijging in de kennisproductie in een achterliggende regio kan
worden bewerkstelligd door meer middelen te besteden aan O&O
(Onderzoek en Ontwikkeling). Het resultaat zal zijn dat een regio met
achterstand een kleinere kloof krijgt ten opzichte van de leidende regio. Met
andere woorden, de achterliggende regio 'catches up'. Een tweede factor is het
leervermogen van een regio. Het leervermogen is het inrrinsieke vermögen
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van een regio om kennis vanuit andere regio's te implementeren. Dit concept
verschilt van technologische afstand doordat het leervermogen een kenmerk
is van een regio en dus exogeen wordt gemodelleerd. Een relatief hoog
leervermogen kan ertoe leiden dat een achterliggende regio haar kenniskloof
overbrugt.

De belangrijkste bijdrage van dit model is dat het geografische factoren
introduceert die een invloed hebben op 'catching up' (de kloof overbruggen)
en falling behind' (achterstand ontwikkelen).

Hoofdstuk V geeft een overzicht van de simulaties die zijn uitgevoerd om het
model te analyseren. Heterogeniteit tussen regio's komt tot uiting doordat
regio's verschallende kenmerken hebben. Er zijn experimenten uitgevoerd
waarin de regio's verschillen met betrekking tot hun initiele hoeveelheid
kennis, hun leervermogen en hun capaciteiten op het gebied van de productie
van kennis. De geografische locatie van een regio speelt in elk experiment een
rol. Er zijn verschillende geografische structuren gebruikt. Zo zijn er een plat
vlak, een kolom en een bol. Het platte vlak is tweedimensionaal. Er is precies
een centraal gelegen regio. Deze regio heeft een voordelige locatie voor het
ontvangen van kennis van andere regio's. In de kolom zijn er meerdere
centraal gelegen regio's (de ring rondom het midden van de kolom). Op de
bol zijn alle locaties even voordelig. Het platte vlak kan worden gezien als
representatief voor een land, terwijl de bol als een wereldbol kan worden
beschouwd. De kolom vertegenwoordigt een tussengeval, omdat het de ene
centrale regio van het platte vlak vervangt door een ring van centrale regio's,
waar de bol geen enkele centrale regio kent.

De graduele verspreiding van kennis over tijd en ruimte resulteert in bepaalde
evenwichtspatronen (patronen die min of meer onveranderlijk zijn over de
tijd) in de verdeling van kennis over de regio's. In het algemeen vertonen deze
evenwichtspatronen situaties waarin technologische kennis onevenwichtig is
verspreid over de ruimte.

Er is een verschil in de resultaten tussen het geval waarin de beginwaarde van
de kennis hoeveelheid wordt gevarieerd en het geval waarin een parameter
wordt gevarieerd over de regio's. Het varieren van de initiele waarde van het
kennisniveau, terwijl de parameters constant worden gehouden over de
regio's, levert het volgende resultaat. Als de verschillen tussen regio's kleiner
worden (dat wil zeggen, als het interval waaruit de initiele waarden random
worden gekozen wordt verkleind) wordt geografische afstand de
belangrijkste factor die de groei van de regio's bepaalt. Het varieren van een
parameter (leervermogen of het vermögen om kennis te genereren) maakt
duidelijk dat er twee elkaar tegenwerkende krachten een rol speien.
Toenemende verschillen in de parameters heeft op zichzelf een polariserend
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effect. Maar, gecombineerd met geografische factoren, onstaat er minder
ongelijkheid (wat betreft groei) tussen regio's. Bijvoorbeeld, een regio met een
ongunstige geografische locatie kan (random) een hoog leervermogen hebben,
terwijl de centraal gelegen regio (random) een laag leervermogen heeft. In
zo'n geval kunnen alle regio's uiteindelijk ongeveer dezelfde groei in kermis
ondergaan. Een geografisch günstige locatie leidt tot meer spillovers en
daardoor een hogere groei van kennis, terwijl een hoog leervermogen (of een
grote capaciteit om kennis te genereren) ook tot een hogere groei van kennis
leidt. Dus, verschillen in leervermogen of kennisproductie hebben een netto
tegengesteld effect op de algemene ongelijkheid (in groei).

Hoofdstuk VI breidt het model uit tot een 'meer landen' model, waarin nog
steeds de regionale kennis spillovers de groei van regio's bepalen. Het
gebruikte model is in essentie een Goodwin model (Hoofdstuk III). Het
hoofdstuk analyseert het effect van verschillende parameters in het model
(zoals leervermogen en kennisproductie) op de verdeling van groei tussen
regio's in verschillende siruaties. Een systeem van flexibele wisselkoersen
wordt vergeleken met een monetaire eenheid. Dit resulteert in verschillende
condities (constellaties van parameters) waarbij een monetaire eenheid leidt
tot minder verschillen in groei tussen de regio's. Afhankelijk van de waarden
van de parameters, bestaan er ook gevallen waarin een monetaire eenheid
meer ongelijkheid veroorzaakt. Dit leidt tot de conclusie dat het effect van
monetaire integratie voor meerdere uitleg vatbaar is. , . :

Verder is het effect van barrieres voor kennis spillovers geanalyseerd. Kennis
spillovers tussen regio's in verschillende landen worden verondersteld
minder makkelijk plaats te vinden dan spillovers tussen regio's binnen een
land. Dit resulteert in een situatie waarin er een grote invloed uitgaat van
deze barrieres als er initiele verschillen tussen regio's zijn wat betreft het
leervermogen of de kennisproductie. Er doen zieh trends voor die erg
verschillen van de resultaten die horen bij een situatie waarin geen barrieres
tussen landelijke kennisoverdracht bestaan.

De belangrijkste uitkomst van dit laatste experiment is dat er een duidelijk
verschil tussen de landen bestaat in het patroon van de groei. Een van de twee
landen bevat de leider regio en deze regio is centraal gelegen binnen het land.
Alle andere regio's van dit leidende land zijn in een hierarchisch patroon
gegroepeerd rond de centrale regio. Het andere land bevat regio's die een
grote kenniskloof vertonen ten opzichte van de leidende regio in de wereld
(beide landen samen). Dit leidt tot de conclusie dat, met beperkte spillovers
tussen landen, het tegengestelde effect van varieteit in leervermogen en
kennisproductie (zoals aangetoond in Hoofdstuk V) alleen geldt binnen een
land.
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Het derde deel van het proefschrift behandelt de huidige situatie in Europa.
De hoofdstukken VII en VIII voeren een empirische analyse uit om de
regionale verschillen in economische en innovatieve activiteit aan te tonen. Er
wordt een verband gelegd tussen het model in Hoofdstuk IV en VI en de
huidige Europese situatie.

Hoofdstuk VII rieht zieh op gegevens over Bruto Binnenlands Product (BBP)
en inputmaatstaven van innovatie. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de
geografische verdeling van groei en kermis over de Europese regio's. De
nadruk ligt op de mate waarin de geografische patronen die voortkomen uit
het model (Hoofstuk IV en VI) de empirisch gevonden patronen benadert. Het
hoofdstuk toont aan dat de verdeling van BBP per hoofd van de bevolking
over de Europese regio's ongelijkheid vertoont. Dit is gelijk aan de trend in de
evenwichtspatronen die resulteren uit het model. Het clusteren (elkaars
nabijheid opzoeken) van economische activiteit is expliciet onderzocht. Door
middel van 'ruimtelijke autocorrelatie' kan worden bepaald in hoeverre een
variabele in een regio geografisch gecorreleerd is tot de waarde van de
variabele in een naastgelegen regio. Het wordt aangetoond dat regio's met
een hoog BBP per inwoner omringd worden door regio's met een soortgelijk
niveau van het BBP per inwoner, dat wil zeggen dat er clustering plaatsvindt.
Dit is wat werd verwacht op basis van de voorspellingen van het model.

Het model in Hoofdstuk rV en VI veronderstelt dat de regionale verschillen in
leervermogen en kennisproductie belangrijk zijn voor de evenwichtsverdeling
van het BBP per hoofd van de bevolking. Hoofdstuk VII toont aan met behulp
van gegevens over O&O dat deze parameters binnen de Europese regio's
geconcentreerd zijn. Dit suggereert dat er inderdaad regionale verschillen in
deze parameters bestaan. In het geheel genomen lijkt de empirische analyse
tot de conclusie te leiden dat het plausibel is om de verdeling van BBP per
hoofd van de bevolking te verklaren met kennis spillovers, kennisproductie
en leervermogen.

Vervolgens is aangetoond dat variabelen zoals bevolkingsdichtheid en O&O
door hoger onderwijs gecorreleerd zijn aan het O&O van bedrijven in een
regio. Tenslotte is aangetoond dat de verdeling van leervermogen en
kennisproductie op de lange termijn erop wijst dat regionale verschillen in
deze parameters aanhouden.

Hoofstuk VIII neemt meer afstand van het model en geeft een gedetailleerder
inzicht in de huidige Europese situatie wat betreft verschillen tussen sectoren
(niet aanwezig in het model). Hiervoor gebruikt dit hoofdstuk gegevens over
toegevoegde waarde en patenten.
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In het algemeen wordt waargenomen dat regio's met een hoge geografische
concentratie van patenten ook een hoge concentratie van toegevoegde waarde
hebben. Waarbij ook wordt opgemerkt dat innovatieve activiteit sterker
geconcentreerd is dan toegevoegde waarde. Dit resultaat zou een indicatie
kunnen zijn van de aanwezigheid van toenemende meeropbrengsten met
betrekking tot de locatie evenals toenemende meeropbrengsten met
betrekking tot kennis.

Vanuit een sectoraal oogpunt is duidelijk bewijs gevonden van geografische
concentratie van innovatieve activiteit evenals economische activiteit. Voor de
meeste sectoren zijn technologische en economische variabelen sterker
geconcentreerd dan bevolking. Dit is het resultaat als Europa als geheel wordt
beschouwd. Kijkt men echter naar elk individueel land dan valt op dat de
geografische concentratie van sectoren nog heviger is dan op Europees
niveau. De mate van geografische concentratie verschilt over sectoren duidt
erop dat industrie-specifieke evenals land-specifieke condities het ruimtelijk
patroon van innovatie en productie bepalen.

Vervolgens probeert dit hoofstuk te onderzoeken of er spillover effecten
plaatsvinden met het oog op economische en innovatieve activiteit door de
techniek van ruimtelijke autocorrelatie toe te passen. Op deze manier kan
worden onderzocht of er geografische groeperingen (clusters) bestaan met
betrekking tot economische en innovatieve activiteit. Dit zou de aanwezigheid
van spillover effecten suggereren. Het resultaat wijst erop dat zulke spillover
effecten aanwezig zijn voor beide typen activiteit in verschillende sectoren.
Voomamelijk de innovatieve activiteit toont een hoge mate van ruimtelijke
autocorrelatie in de meerderheid van sectoren, voomamelijk low-tech en
medium-tech sectoren. High-tech sectoren zijn zeer geconcentreerd in enkele
regio's die niet aan elkaar grenzen.

Het bewijs voor spillover effecten lijkt te suggereren dat lokaal gebonden
kennis spillovers en agglomeratie effecten een belangrijke rol speien in de
verdeling van economische en innovatieve activiteit. Verder, vanwege het feit
dat innovatieve en economische activiteit voor een groot deel geconcentreerd
is in dezelfde regio's lijkt het zo te zijn dat beide activiteiten elkaar versterken.
Deze observatie biedt mogelijkheden voor verder onderzoek (zie Sectie IX.3).

Hoofstuk IX besluit het proefschrift met het samenvatten van de resultaten.
Ook worden in dit hoofdstuk beleidsimplicaties besproken en worden
aanwijzingen gegeven voor verder onderzoek op dit terrein.
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