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Di[ psuef%chrift gaat over de invloed van mil~eucegulesrnge op technologische veranderii-ig 1n 

de c l i l a o ~  en alkalt-industrie in Japasi en West-Europa. 

113 hoolclstuk 2 wortia cen ovcr~acht gegeven Iran eerder uitgevoerd theoretisch en 

einpirisch onderzoek naar de rifccten van milieureguleringen op tecl.ir1ologisch.e: verandering. 

De krliiek in cElt jrrocSschrlft sspiast zich koe op de manier waarop deze studies technologische 

veraiiclcr~ny behandeletn waar het gaat onn her tenrgdnngen van milrcut.ewu~li~rg. Bij dc 

arualyse van de teclii~olngische inivloed van na~liewisegulcreingen werd in eerdere piwblicaties 

ondcr andere unvolcilocilde aandaclit besteed aan een cruciaal onderscheid tussen end-o[-pipe 

tec11nc~logieEi.i c11 schone icclznologicëri. De meeste theoretische modelleil gaan uit van 

tcchnolcrgicGn clie zi.jn genclit op isicse~mcn?tele crnissievennnnder~izg bq stijgende kosten van 

inarginale vci~~iilii~gsbestrijd~~ng~ Effectief becekeizt dit dat de technrAogiecn die in de 

modcllcrn warden gebriiikt, eigenlijk end-of-pipe technologieCn zljn. Ander~ijds is in vrijwel 

peen eilkclc ~zudic aanclaclrl Isiisteed aai1 de mogelijkheid urn emissies tcgeii te gaan vanuit liet 

prodii~cnieproces cloor het gebruik van schone lechnologieën. Bij het gebruik van schone 

Itcchi>alogieë~i koriiei~ geen emissies vrïj. De marginale analyse van de kostenciirve van 

vervi~ilingslbestrï~icllrig, die veelvuldig wordt toegepast tn theoretischc imodelleir, is daarom 

ongeschikt als we iiitgaian van het beskair van schonie ~cchnologneem. 

Ook Iiebbcn de meeste empnrisclae studies geen aandacht besteed aan het orzdersclicid 

tussen de verschilleïtde soorten technologietin Bi.1 het bestuderen va11 de effecten uaii 

rnnlieureg~ileriiigen op tecl~n~ol»gische veranderiaig. Een grimt aantal van deze studies kgken 

ntiui paicntcn als iiidic;nriir van I I I ~ O V B ~ ~ C S  OP een hoog aggrcgatiei~i~~eriu en zijn dan ook 

voora1 gcriclzl op end-oil'pipe tectlnologne211. zoals ciaiissiebcl~an~dcB~ngstcchn~cken en filters, 

nl op nllc srroilcn itaiinvatics die de otsdcr~trekers waren iegeaagekoiileni. Zonder gecietaillccrcie 

iiil<rniiiitic over apccilickr: pn~duciicprocessc~i is hei I ~ L Z I I ~ C ' I ! ~ ~  erg iiioieil.jk om een duadel!jk 

hccld ic krijgen v;in de vcrschciderr1ieid aan scttaiue icchiaologicën. [)oor sclione 

leclii~alogiet:ir biiireii bcscl.icr~iwing te laten. wordt de ~i.erscheidenheld aan techizologisclie 

vcriiiidurinyeii c.h.li1 \trvu1lirigsbcstr~~~-1i11g is sterk beperk tot de groep van eiad-oS-pnpe 

ircclztncilrrgick!~~. Aan de iinndcrc kant zal, rrls wc alle soortei? intzovalies in asnnierklrig nernen, 

cle grriep wok icchiiologirëti oiiavi~tien dac \ventlig te inakeai Iiehben iizet ecol»gische aspecten 

c11 te biecd zijn 0111 te kun~iiieiz \virrdcri aainged~aid als 'groene' irinovaties. Naar oirze meniizg is 



een gedetanlleerde studie vaii de aard en het karakter var1 Ie~h~1o1ogx~L.11 brrlaitgl.~ik voor eet3 

gedegen analyse van groerie nluiovarie. 

Dmma torzen we aan dat er in prir-icipe m e e  soorten techtswlagie zqri voor de versraiiide- 

nng van emissies alis gevolg van bedrijfsac-tiviteiren: errd-srPp~ge Lt.cBwoiogie$iii en schone 

tech~iolagieëii. End-of-pipe teebologze~n zijn gcncht op emissîcrcductie aan he2 eilid van, de 

product3efacinireiten, ei1 hebben geen invloed op de reiictics waarbij liet hoofdpradukl wordt 

geproduceerd. Bij schone t e c ~ i ~ l o g e  wordcn de belangrijksre proccsicacíies vc.rvanyen 

door andere reacties, en \vordcn ongewenste bijprc~dukten die vr$komeri tijdens hct 

pm"dicciiepreces, op effectreve w?jze tenieit gedaan. In her verleden zijn veelal cnd-aFp~pe 

techilologicdn ontwrkkeld o111 ernissies vapi induslrrble processen te reduceren. DG?-e 

techi~ologieën behandelen mrlieuverontreiötige~~de staffen aan het eind van de emissiepijp 

zorrder het productieproces he beïi~vlaeden, ei1 zijn relataai eeiivoudig rc i~~stallereri ei1 te 

gebruiken; er ziJ~n dan ook vcle soorlen elad-of-pipe technalogieEn in LBC" ~r~dt~sfiie. E~~cI-ot~pq?ie 

technologieCrm inakeri de productie duurder vanwege de extra kostcir die i~odig zijn QIII ~c te 

installeren aan het eind van dc praduciuefacilifeite~i. Dit i11 tegciasrelling tot schorie 

iecl~nologieën, die de vomuiag van inilrciawerontre~n~geneie stoffen vanaf liel begrii ~~aorn-koinen 

door alle faciliteiten te verauderen en zo het prodiictiepraccs ktinnen verbeteren en op leriii~.in 

de producriekosteii kunnen verlagen. 

In het analytisch raamwerk dat w!j ilebbeni oritwikkeld om de effecten van 

inilieureg~~leringeri op technologische veranderen te bectudercn, wordt dit ondcrsclzeid tussen 

ellid-of-ptpe en schone tecl~nologie wel gcmaakt. Op basts van onze beviiidingeri ~dcYíen wij 

dat verschillende anillieu~eguleringen kimnen leiden tot uiteenlopende sooflet~ technologische 

\,erasidesing. Bij selniiefsoepele inilieureguleririgcii ~~111eiu Ocdr.~vcn sneller olvergaaiil op er~d- 

of-pipe teclinologicEn, die - aanvankelqk ail~liai~s - w~iarscluljnlijk iraiiidcr ~ L I L I I I .  LLIIICIU 

uitvallen dan schone technalogieën. Dit ~ a 3  wcer leiden tot meer iiivesieringcn iti dc 

bestaande productieteccrl~nolog~e~ waarb~j  de enuissies naar veauachliny worderr gesi;ducecrcl 

door de installatie van ci~d-of-pipe teck~~~ologieCn. Bcdr~jvcn zullen Iircrdot~r niet silel 

overgaan ap schone techiiolog~eëri, /,elf5 bvaniieer later blilkt dal sclilonc tcclnnologieen 

efficiënlcr zijn in de productie; bedr~jven zulleui gerrrrigd zijn dcce Iwstaande hhrielcsn te 

laten voort besta ai^ tot het eind van hun Icvcn~dziur teailz~l de schone techi~oliogici$ri extreem 

efficicient lill!jken te v ij n. 

Anderzijds kiilii~en bedrijven nicci voldoen aan slrenge regulcringen door urisluitc~~d 

end-ofprpe ~ech~lologieën te iiistalleren. Ze zullen dus bestaande product~eteclinolog~ec~~ 



inoeten n:cwang@n irn nnvebteren is? R&D 1.b.v innovaties gencht op schone technalogre&i~. 

Hotwel cr doorgaans dizfcrse schone technolagicën voorhanden zijn, zullen bedrijven i b n ~  

strenge rcgcls :waaraan T .  op korle temtjn snoeten voldoen, echter worden "gedwongen" 

wroeytnjd~g Ircslissingcn tc nenien over ailternaticve tcchnolagieih?, die op de lmgcre termijn 

miscclrien nrct dc rneest gc%chakie blijken te zgn t l c t  vervangeil van deze technologieelz door 

een k te re  ~cchnologie later betekent extra korsten. 

Wc gebruiken dil analyliscllze. raamwerk in onze empirische studie van de chlooralkali- 

ialdustrjc. 111 boofdsiuk 3 gaan u e  meer dan l~ondcrd j~aar terug in de geschiedenis van de 

lechilolagiisclktco evolubie 111 de chloar- en alkali-~rtdmstrie. Sinds het begin van de negentiende 

eeuw hehlrcnr ~ i c h  btj de produetiieLecl~molog~e~~z die vweden gebwikt ~n de chloor- en alkaln- 

ir~dusrrie een rialital grotc ii?nova%ies voorgedaan in de vorm va17 clartrnische en electrolytncche 

procccser?. Wat betref~ de laaistc zieiu we dat aari liet began van de jaren zc'veiniiig de 

kwiktechnologie het ineesl wcrcl gebniikt !ai Wcst-Europa en Japan, voorclirit hier voor hei 

ecrsl sprake was van inîlieurcguleriizgcil voor k.xvikemissi,es. Diverse bedrijven in West- 

Elisopa en Japwil Iiacideii hoogwaardige techinologieEn oillwikkeld voor deze kwik~echruologie, 

die in cle meeste chloor-alkall-fabrieken ~ c r d  gebruikt. In beide gebieden waren dus bedrijven 

actiel' die v6Br de introductie van milieureguleringeril even ini-iovatneir warcn \$at betreft 

cliloor-alkali psoductietccl~nologieê~i. Dit wijst erop dat de ~echnolog~scke on~stmdiglredeil in 

dezc indmcnrnie in West-Europa en Japan, annviinkelijk vergelojkbaar waren. 

Sitids de milicuregul~eringen vaar het venniildcren van k~vikemissies alkornstig van 

ch!cior-alkalu-Sahriieketi i n  I-ted begin van de jareti reventig loperr de teclanalogische 

vcrariderit~gspaderi in .Iapan en West-Europa echter uiteen. In de overige hoo~dstukkei? kan dit 

~i~~~"lkcIïr i l l t  zicn wc Iiuc een vcrsclihllend miliciibeleid 11ccCt b~jgedragcn tot de verschillen3de 

Lcchiiciliigischc sta11atic"s 111 dc tbwee gebiedenl. In 11oollSluk 4 k!lkeil wi<c naar Japani, tvaar de 

rsgeriiig cle el~loos- en alkíili-rildusilric via sirikte regelgeving d\lvonp over ie schakelen op 

árndne proccsscn~, f\;-anrduor iniiovnlieve bcdrijvm tverdei-i aangespoord alternatleve schoi~e 

tcclr~inlogtcën te oi~twilikelciii. Deze strenge regelgeving, aaiswankeli~k vastgelegd in ccn strak 

ti,jdsschenis, lsiddc ertoe dat een grc7ot aa11Ea1 ~ ~ O ~ L L C C I I ~ C I I  van chloor-alkali olireiganlg op het 

d~afir~g~naprc~cts, dat uil die ti.id relaticl' goed bleek ie fìf~incitioarcren vergeleken met hel 

ioizwisselii~gsine~~?br~ia~~pr~~ees~ dat locli nog in de kinderschocii~en stond. Later bleck I~ec 

c9ialisigr1iaiiroces echler ccia Jeer incfficiente rcclrnologic, ia-iirider efficiënt dan1 hct 

112c.n-ihrcrnizproecs clai i i i  rap teinpo werd verbeterd. Op brisis vali niieuwe niiifomatae over dezc 

lechtaologrschr oi~t\vikkelingcri vanurt de itrdustric onderbraken de Japanse autoritclten 



tqdelyk de iinplementi~tie v m  de ooispmizkel~~kt: regulering i11 afi%achlzng van wca-der<: 

a~~txrlikkel~ngcn In luct mernbmnproces. Na een evaluatie: door aupierts vlutr de lil~ialbawlzcili 

van hd membraanproces in de industrme werd b e m v e n  meer tijd gegeven larail prrucesseil Tiai1 

te gassen. Door deze bvijziging in de regelgeving kregen de oz~rrgabla\~en k\\,ikproces- 

fabrieken de gelegel?Iierd direct over te sctiakelleri op het nnembraanproccs, die zich sindsdieli 

zovrrel economisch als ecologisch heeft ontwikkeld tot de beste technologie. De kl\iukpraicesf;s- 

brieken die eerder waren overgegaan op het diafragri~uproces, moesten1 echter wieer 

oueischakelen op hel rncrnbrampr«lccs. Dtt Ycidde tot aanzienlgkc" investering ei^ in Labrickein 

\%flarrrb~.i beqtaande processen ruim voor het eiiidc vat1  hui^ itslgeiililke levensduur buiten 

werkrng werden gesteld. 

Iril hoofdstuk 5 korneri de technologisclre \~crai~dcniigcn lira de chloan- en alkali-iirdustrne 

in Wes1-Europa aar) de orde. I-iier werden nri~ider strenge reguleriingeii in de vorna van 

emissiiestaiidaardlen opgelegd aan clilooa-alkali fabrieken die huil kwtkeizrissies i~ioestcir 

zerminclcren. De rneestc bedrijven 111 deze iiidustrie kozrii \oor end-of-pipe icchnologicëta, 

die lee1 goedkoper waren en meer zekerlicid bndeii dun ziieuwc, kusíbaie sctioiic. 

teclrnologieën -warvan hei effecl wet duidelijk was. Bien groteildeel van de kwikproecs- 

bcdrijweir ging over op de eirlaiukkeling en iïlsrallailic van cnd-of-pipe tecl.ii-iologicEi~ iIctieiiidc 

te voldoe17 aan de regels voor de reductie varn kwike~niissies. Br \berden vee! chloor-alkali- 

rabrieken gebouwd d ~ e  func(i»neerelen op basns van kwikprocesscn eii waren uitgerust met 

ei~d-of-pnpe technologie&n om vervuiling tegen te gaaili. Dcze fiabriekeri hel-iheii Irci eind vair 

huil fysieke lelreitsduur, die iiorn~aal gesprokeli zo'n S0 jaair o f  langer is, nag niel bci'eikt. 

IPaaroin ziln de chlooi-alkalli produiccniilen iri WestEuropa ook 11u nog sicrk geilietgdi deze 

k\v~khlbrreLeii te blijven gcbrirlkei~. 1~oe1~sel Ilex ineimbra:1nprcicc9 dc iïaecsi clll~i6111e 

procii~ctietechnoiagic is ge"oekcir cn in andere U:iiidcii wordt t«rgcp;ist, uiwk in cccl 

~iidustrralisererids Iaiden. Kortain, de betnckkclnjk soepele rniliciircy~iIcniir~irii 111 Wesi- 

Eurtspa hebben gclc~d tot arinzici~lijkc \(oor~lrtgring i11 cild-trf-pipc tecl~i~uloyicë~i 0111 

k\vikr~.izissies te rediiceien. inanr Iacbbeiu ook de c~aiiwikkclrng vrin het i~ien~hr~amproce~ 

oli.tniorrdigd, ecn ~oorbccld bij ~utstek vali een sc11031e Lechnoliogec, ook al waren er cc11 aai-ilal 

~n~~ov;ar ie . i~  bcdrilteir die zich richtten op chloor-alkali productrclecliiiolug~ek~i. Clmdnl vcr;l 

rhloor-inlka)i fabrieken, uitgcriis1 nncl eai~d-of-prpe teci~nialogiedn om kwikenrisïies 

rcdwcereil, het k\+ikp>ro~ei; z!itz blijven gcbriurken. is dc diEliisie \ai% het efliclcinfc 

meaubr aaciproccs langzaam en bcprrkz gen eccl 



Teruslouc worden 117 hoofdstuk 6 een smenvatiirzg en de conclusies vain ons onderroek 

geprescnleerd. Relatief soepele m~llicu~eguleoiragen gericht op betere wervuilingsbestr~~cE'mg 

van indiistriifflie activiieiten, bek~ordercn iiiinovaties van end-af-prpe technologieën. In feite zou 

dil de levensduur van bcslaande, acherhaalde productieprocessen kunrilent verlengen. Strenge 

regdgeving bevordert welissniaar ininovatiewe activiteiten ten behoeve van schonie 

tcchinolsgicEn maar kutmen tevens leidcat tot een vroegtíjdug keuze voor ongeschikte 

teehtiolsgie&n, Alleen wanneer rii geval van strenge regelgvirrg de implementatietijd flexibel 

wordt gehanteerd en ruimte wordt geboden voor techiiolognsxrhe experimenten, ku~iiiren~ 

Iradi(iwen op cficieilte wijze schoire technologiei5n ontwikkelen en breed toepassen. Op basis 

van onze bavindiing m.b.t. de uiteenlopende efrecten van rnilieureguleringelii op 

teclznologisclie vcranderirug gaat dit  proefscliriit ook un op implucatiec voor beldlijfSstrategie8rr, 

beslurtvorrnli-rg, en beleidsan.airgcmentenii dae bed rij vei^ helpen over te schakelen van end-af- 

pipe op sclione techiiologiei!tz. 




