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Summary in Dutch

Netwerk technologiee'n hcbbeu zich de afgelopen jaren mogen verheugen in een
warme beiangstelling van economen. Hot blijkt dat een groot aantal teehnolo-
giee"n netwerk effect vertonen: voor elke gebruiker neeint de waarde van de
technologie toe uaarinatc nieer mensen gehruik uutkeii van dezclfde standnard
en hetzelfde netwerk. Tevens blijkt dat dt>i-gelijke UxhnoioRiH'n tn-n lutntai l>ij-
zondere economtschc eigeiischapp<>ii heblM'ii. Zo vonnen ze «uik tH*n nutinulijk
monopolie. waarbij er ruiinte is voor slechts «>n standaanl. Indieu iKHlrijven
standaarden of netwerken gesloten kunnen houden. iH-VnvkH-den netwerk t«'«-h-
nolugiei^n d«* wijze wiiarup lxHlrij\fn c-oneurren-n.

Deze eigenschaj>pen ieiden tot et»n aantai theoretisch muittM>nluut> ven«'lii,jn-
selen, zoaLs het In'staan van meerilere evenwiehtssituaties. Vaak iiangt liel \nn
kleine toevalligheilen af welk ewnwirht wordt bereikt. Z<> zijn «•! veelal Iwir
evenwichtshituaties: W-u waarbij uiemaud de terhnologie gebniikl, waardour
de technologie onvoklueiuie waarde heeft voor een |»otentie"le gebruiker; eu
m i tweede evenwicht waarin vrijwel iedereen de UH-hnologie gebruikt, en de
technologic daardoor h<"el wa;u<levoi is %'oor k*di>H' gebruiker. Onidat vwial
het cconomische nut van beide sttuattes verschilt, is het £O<'<1 mo^i'lijk dat
een ecotuHnisch systeem in een sui>optiittaal evenwicht 'gevaugen zit'. l*x«n
dergetijke situattc wordt aangeduid met de term iock-in'. Dit heeft tot <lt»
nodige controvert' geleid. vooral otndat iock-in' mtM'iiijk einpirisch jumloon-
baar is. Zou de elektrische autt> it*n superieure technologie /ijn geweest ain er
evenveel onderzoeks- en ontwikke!ing,seuergie in was gtwtopt als in tie fossieie
brandstof auto?

De bijdrage van dit proefschrift aan bovenstaand debat is drieledig: (1)
cr wordt et?n empririsch voorbeeid van lock-in gegeven, met meetbare ineffi-
ciency; (2) de rol van landsgrenzen wordt expliciet besehouwd, dew l^iijkt i*n
doorsiaggevende rol te spelen in de invoering en gelijksehakeling van Htandaar-
den en netwerk tcchno!ogie&ii; en (3) de opvolging van netwerk technologtee'n
wordt expliciet gcmodeilecrd. Daarmee worden e«-n aantai f>ekend«> figens<:hitp-
pen x'an technologische innovatie verklaard.

i. EmpnrtscA voor6ce/</ KOTI /ocA;-m. Er bcstaan grote verschillen ttuisen
landen in het gebruik N'an betalingsinstrumenten. Zo gebruiken de Verenigde
Staten vooniamelijk cheques voor het verrichten van betaiingen terwijl in-
woners van veet Europese landen girale overschrijviitgen gebruiken. Diver*®
auteurs hebben op basis van gedetailleerd kostenonderzoek ijecijfcrd dat de
Verenigde Staten een kleine 200 miljard dollar goedkoper uit zoudcti zijn in-
dien ze in piaats van cheques andere iiLstrumenten zoaLs overboekingen zoudnn
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gebruiken. Hiermee is in ieder geval inefficiency aangetoond. niaar is er ook
sprake van lock-in? Van veel betalingsverkeer-instrumenten, zoals bijvoorbeeld
girale overbockingcircuits, is empirisch aangetoond dat ze onderhevig zijn aan
nctwerk effecten. Dit proefschrift introduceert een simpel model ter analyse van
de beslissing van banken om dergelijke betalingsinstrumenten aan hun clien-
tele te introduceren. Daaruit blijkt dat: (1) er een zekere kritische massa van
banken nodig is om do technologic rendabel te introduceren; en (2) het vrijwel
nooit. loont. om biniien ecu land op bctalingsstandaarden te concurreren. De
belangrijkste parameters van het model worden gckwantificeerd aan de hand
van de historische introductic van giraal betalingsverkeer in Nederland. Intro-
duct.ii' blijkt mogelijk indien de daaraan nieewcrkende banken samen ongeveer
de hell'l. van de niaikt bedienen. Het lijkt dan ook geen toeval dat de introductie
van do BankCJiroCentralc in 1967 plaatsvond net nadat twee grote fusies voor
een annzienlijke concentratie van het bankwezen zorgden: in 1964 ontstond de
ABN uit de Twentse Handels Maatschappij en de Hollandsche Bank Unie. ter-
wijl de Ainsterdamso en Rotterdanise Bank fuseerden tot AMRO. Deze twee
lcidendo banken waren samen in staat de overige handelsbanken, en de land-
bouw banken (Raiffoisen en Boerenleen banken. de latere Rabo) tot actie te
bewegen. Samen hadden ze een marktaandcel van zo'n 55%. Anderzijds was
het. bankwezeii in de Verenigdc Staten tot 10 jaar geleden zecr gefragmenteerd.
Na de concent rat iegolf van de afgelopen jaren zijn de banken daar mi actie aan
hei ondernemen om de kostcn van cheque verkeer te verlagen, en giraal verkeer
op grotere schaal te introduceren. Het chequegebruik in de Verenigde Staten
is daniniee een voorbeeld van lock-in in een inefficiente technologic.

#. /y«m/M/7Vttcr» «/*p/fn era rrMcm/f rio/. In veel sectoren. zoals betalingsver-
keer. post en teloconnnunicatie, zijn transactiepatronen zeer lokaal. De hoeveel-
heid grensoverschrijdende transacties is nooit groter dan 5% en vaak rond de
1%. Dit hecft een aantal belangrijke consocjuenties op de keuze voor netwerk-
standaarden. I)c invloed van biiitenlaiulse standaarden op spelers in een bepaald
land is beperkt. Indien de binnenlands standaard afwijkt van die in andere
landen het»ft dit alleen invloed op de kleine hoeveelheid grejisoverschrijdende
transacties. B<Hlrij\'en binnen een land kunne hierdoor relatief makkelijk een
standaard invoeren, zonder zich al te vix>l te bekommeren om het buitenlaud.
De keerzijdo van deze nuxlaille is dat hierdoor elk land al snel een eigen stan-
daard kiest: er is geon dwingende economische iux>dzaak voor een gemeenschap-
pelijke st.audaard. De natuurlijke neiging om in elk land het wiel uit te vinden
krijgt dan al snel de overhand. En indien de standaarden oeinnaal per land
vorschillon. is het mooilijk en kt)stl>aar om alsuog tot harmonisatic te komen.
Moeilijk. omdat coordinatie tussen vrijwel deelnemers (bedrijven) noodzake-
lijk is. Kosttnuir. omdat alle gebruikers op een nieuwe standaard moeten over-
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gaan. hetgeen migratiekosten met zich meebrengt die al gauw hogor zijn dan
de baten: tie dirocte l>aten hangen humors nf van do l>eperkto ht>evevlhoid
grensoverschrijdende transacties. Daarnaast zjjn or natmiriijk indirect e baton,
zoaLs betere Internationale marktwerking. D<. > l<.u<n \-allon oohtor veolal niet
toeaan do l>otrokkcn l>edrijven. Intogendeel. aangotoond lam worden dat intor-
nationale standaardisatie loidt tot verhevigdo concurrentio on lagore winston
%-tx)r do betrokken bodrijveu (do keor/ijde van «!«• oordor ROUOOIIHIO indirect e
baton voor een sainenleving). In dat geval hrhben lM>drywii juist boliuig bij
hot hamlhawn van nationalo standaardon. " * H ' i , . • «*

,V. 7fr/mo/0(yif «p»'o/</ni«; rn irifioenfic ri)/i/» /i r«»7d/ itdftonn/f ftdfttwrn. Ana-
lyse van intnxluctio ran nieuwo iM'tatilsystoinon in tlo VS on Notlotland wtjst
uit dat niouwo notwi'rk tochnologii't'n voi'lal gobntik niakon vim iM^staaiido tn-
frastrncturon. Zo lift hot PIN systeem voor winkol lM>talingon m«« up do PIN-
pas dio do consinnont ro<His bozat v«H>r gobruik in goldauttiniatoit (ATMs). l)it
inoohanismo is niot vorwonderlijk. Mot is niot ocnvitiulig inn niouwo network
toohnologici^n to intnHluooron. vanwogo do ki|>oi probleuion: hot IMN-produet
is {>as aantrokkolijk \iM>r winkoliors indion voldiM'tido oonNutnontou «vn paw
hobbon. on oingokoonl is gebruik \iin do pas vix>r oonsiiinonton |>as intoiessant
als voldoende winkoliors horn acceptorcn. Indion doze cirkel kan worden door-
broken door nice to liften op bestaande infrastnuturen nuuikt (lit d«* zaken
aanzionlijk niakkelijker. Hot leidt er editor ook toe dat de bestaande basis «'ii
belangrijke invlocd speelt bij de invoering van nieuwj' toclinologieen. Modol-
lerinK van dit lnochanisino leidt tot eon aantal belangrijke bevindingc-n. In
de eorste plaats blijken innovatiepatronon vaak nationaal: veis«liillcn in teeh-
nologie tussen landen drukken him stcinpel op de keuzt* voor nieuwo notw<>rk
tochnologic*ii. In do tweede plaats leidt hot inechanisine tot 'do wet van de roin-
inende voorsprong' van .Ian Roinoin. Enerzijds zorgt Ix'staande infrastriKtuur
voor een voordtfl vanwege hot ineolift effwt. Andi-rzijds is or niin<lei ruiintc
voor nieuwe, betere, technological! oindat veel van de baten al worden geleverd
door bestaande technologies, zij het tegen hogere kosten. Modehnatigc' ex<?r-
citios wijzen uit dat dit tweede niochanisnio de overhand heeft.

Hoofdstuk 1 beschrijft het l>etalingsve!keer landschap. <-n constatwrt dat
er grote en blijvende verschillen tussen landen zijn. Dez<; verwchillen hcblten
economische consequenties. Zo zijn er diverse bronnen die s<;hatt(!ii dat het
Ainerikaanse che<|uegebruik tot extra kosten leidt. tor waarde van O.fi-l'X van
het uationaal product. Tevens analyseert hoofdstuk 1 de historische introductic
van betaalsystemen in de VS en Nederland. en conxtatoert het ecrder gc:tio('tiide
mechanistue waarbij vaiik l>estaande infrastructuur clcmcntcn worden beimt.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van d<- bcrstaande litoratuur <J[) 'i t<;rreinen:
betalingsverkeer. network technologiet'n en l>etalings.systeinen als networken.
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Geconstateerd wordt dat: (1) er een groot aantal inzichten en modellen voor
netwerk technologieftn bestaat, maar dat de rol van landsgrenzen onderbelicht
is, (2) vrijwel alle botaalsystemen aan netwerk effecten onderhevig zijn. en (3)
dit de enige plausibele verklaring vormt voor de verschillen tussen landen in
de structuur van het betalingsverkeer.

Hoofdstnk 3 en 4 introduceren modollen om de invoering en harmonisatie
van standaaiden te analyseren. Hoofdstiik 3 doet dit voor open standaarden
die voor iedereen toegankolijk zijn, hoofdstiik 4 doet dit voor 'sponsored' stan-
daarden, waarbij bodrijven zelf de toegang knnnen bepalen. De modellen leiden
tot. de eerste twee van de eerder genoemde drie bijdragen van dit proofschrift.

Hoofdstnk r> en (i illnstreren de working van de modellen aan de hand van
twee praktijkvoorbeelden: de invoering van giraal betalingsverkeer in Neder-
IMIKI. en dc poging tot harmonisatie van het Enropese girale betalingsverkeer
oni t.o koinen tot een Singh; Euro Payments Area (SEPA). De parameters van
de modellen in hoofdstiik 3 en 4 worden geschat, en geconstateerd wordt dat
de uitkomsten van de modellen in lijn zijn met de werkelijke nitkomsten.

Hoofdstnk 7 tot en met 9 kijken naar de rol van innovatie en technologie
opvolging. Hoofdstuk 7 beschouwt de relevante literatuur. die geen goed model
voor de opvolging van (netwerk) technologiePn oplevert. Hoofdstnk 8 intro-
dnceert. een dcrgclijk model en voert een aantal computer siinulaties uit. Dit
levert het derde van de eerder beschreven dric bijdragen op. Hoofdstuk 9 illus-
treert het innovatie morhanisme aan de hand van de invoering van systemen
voor betaliug via Internet en inol)iele telefoon. Van de 200 nieuwe systemen
die in de jaren uegcut ig op de inarkt kwamen zijn er slechts een paar over. Het
leeuwendeel van de betalingen via Internet vindt plaats via de reeds bestaande
systemen van credit card (VS) en girale betaliug (Europa). Dit bevestigt nog-
maals de belnngrijke rol van bestaande infrastructuur en het feit dat landen
him cigon weg volgen, ook al zijn dezolfde nieuwe technological voor iedereen
beschikbanr.

Hoofdstuk 10 vat de conclusies samen en hoofdstuk 11 geeft een nabeschou-
wing. Daarin wordt geopperd dat de mechanismen en bevindingen van dit
proefschrifl bredor tocpashaar zijn. In de Westerse t»conomietMi is het nieeste
kapitmvl niet fysiek maar 'intangible'. En netwerk infrastructuren vormen hier-
van een belangrijk dwl. Nog verdergaand kan men speculeren dat veel van
wat 'cultuui' genoemd wordt in feite (g(nlrags-) standaarden zijn. geschreven
(wi»t- en regelgeving) of ongeschrewn. Ook hierop zouden tie uiodeluitkomsten
(blijvend nationale patronen en de wet van de remmende voorsprong) van
toepassing kuunen zijn.




