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Nederlandse Samenvatting 

De studie waarover dit procfschrií't rapporteert i s  een modelleer oefenuiig. Het 
doel is om eeii rnuiit-agenl, rnulti-landen, niwlti-sector rriodel te bou\verr, waarin 
bedrùjven ii-~et elkaar coilcurreren EIct model is agent-based: bet besclnouwt, d<> 
economie als een verzameling vari afzoilderlijke en heterogerne eirtiteitcn. Iedere 
individuele agent in Plet inodel bestudeert zijn olngeviirig, iriterageert inet andere 
agenten en brmzileert zijn strategie op basis van Isegrensde rationaliteit (bouildcd 
ra.ttionality). Het model poogt l-iet proces van interriiat.lonale handel cn acorroinis- 
che groei te  besclirijveri als eeir emergeiltc uitkomst (emergent propcrty) i11 de 
aggregatie van het micro proces van tecl~nologische concurreiltie tussen1 bedrijven 
Op deze inanier is het mnodel gefundeerd in nricro-ecoiiomische dynamiek, en heeft 
eeii sterk evolutioiiaire inslag. 

In contrast met de gangbare ecoi~omische modellen, is lieterogeniteit iri de 
evolutionaire acoi?omie een potentieel verklaringsincchanisme. Gebaseerd op l-ict 
idee dat hetereogeniteit op dc langere termijn gedirilineerd zal wordei1 door selec- 
tie. beperken de gangbare ecoilomische modellen zich tol het forrn a l '  isereli van een 
lzypothetisch systeem waarin econoinische agenten iden1,iek aai1 elkair zijn 

In de evolutionaire economie ligt de niudrtik op het, verklaren van verandering 
over tijd, ei1 hoe een bestaande situ&ie tot stand is gekomen. In deze visie werken 
mechanismen die de lieterogeniteit j l a ~ i ~ a a r n )  bevoacleïeii gelijk1,ijdig samen anet 
selectie die heterogeniteit eliinineert Dit coriilt de kern v m  11eZ evolutioiiaire 
antwoord op de bovenstaande vragen. 

In de evolutionaire economie kan naen ern hepaalde mate vuri cornparCinier11 cr- 
ing vaai onderzoeksonderwern~cn ondcrschcidcia. Econornirch~ groei, iridustrit!le rir- 
ganlsatic en internationale krandel worden in aparte iizoclcllen geanalyseerd. IUlt 
geeft een onterechte indruk dat  de analyse in deze verschilleiicle clon~eiiici~ gebnseerd 
is op  ersc schillende uìiegangspnntei~ ei1 iorrnalisrrtres Doveridien is het orrderwerp in- 
ternationale handel een enigszins onclerg~scliovc?n onderwerp Ini evolutlona~re rriod- 
ellen. Het eerstae doel van deze studie is het proberen ine overbruggen van de afsland 
tussen deze verschilleiide onderwerpen, door iniddel van een model dat functioii- 
aliteit ui al deze gebieden combuileert in een gemeenschappelijk experiinerileel, 
modulair (computer) platform. 

Hr t  einclresultaat kan dan ook niet gezien worden als ken model. T-Tel is een 
experimenteel platforrn waarbinnen verschillende modellen geconstrlueerd kulmehu 
worden als cen combii~atie van verschillende assumpties In clip verscEriBlende dclrbin 
L-an het model Door het modililaire karakter van Inct rnodel kan men in tle analyse 
niet alleen pararneterwaardcn veranderen, inaar nok hele modulcs in- af uitschakr- 
Ien. Op deze manier kunnen experimentele omgevingen ontworpen wori.leii die in 
hoge mate varikren i11 complexitrit. Meli keil hiju~oorbeeîd cxperimerilan oiltwcrpeli 
 net eeri variabel aantal landen en sectoren, ii~Lernationaie hanidel aan- of u i t~ct ten .  



itiaroralie exogeen of endogeen maken, de laatste op basis van verschillende sce- 
narm's (ztrais R k D  of leeseffecten) en technologische iinputs, stochasticiteit aan- 
of irEtzetLean, de mate van technologische spillokrrs vaniesen, toetreding reguleren. 
eti cie startwaardes verdnderen 

Dc cd die bij c i ~ l  proefschrift gevoegd geeft toegang tot het platforril Als 
toevoeging ~ I P  de beschrijviilg van het model in het proefschrift geeft de cd de 
mogelijk USL lezers om zelf te exgerumenteren met het model. De cd bevat aok 
een aantal analytische beschr~jvlngen van hoe bet model convergeert, en mlat de 
sf eady st,atr karakteristieken van het model zijn. Dit Iaatcts dient niet alleen een 
vcrdcrc vercliiidel~jkliig van het model en haai u~tkomsten, maar maakt ook eer? 
geclctarlleerde vergelijking met andere modellen in de literaruiir mogelijk [voord 
een aantal gangbare modellen voor economische groe1 en internationale handel). 
Al5 laatste geeft de cdrom ook toegang tot een aantal  uitgebreid^ simulatie exper- 
irne~ntc~n. 

De d8~cubsib: van de niodelsiri~ulaties in het proefstschrlft heeft betrekkiiig op 9 
gc~cc~ntrnleerde expesirnerilen niet behulp van het maclel, en twee sceaiaiiio arialyse-s 
Deze kunnen als volg% I~cs~lireven worden. 

lri hef, inoelel meil technoiogische vcrai~deiing als drujfveer voor groei, wordt 
de cconoinie gekenïsclretst als een dyiliainisch niet-evenwicht-systecm. Iedere til- 
i-iovtltic op hedrijfsniveau zorgt voor een nieuwe verstoring van het evenwicht, en 
zet cle economie op een nictlw aianipmsingspad. Hct aanpassiiigspad beschrilft het 
didfuslcpad v ~ i i  de iiiriovatie door [iet econoinisclie systeerri Op macro niveau leidt 
dil& Lat werliloosheicd In de dynauniiscl~e context leidt Intiovatie tot "t echrioiogisehe 
werkloosheid". 

In hel tweede expcrimerrt wordcii ltapilaalgoederen jaargaligen geintroduceercl 
met variabele kapitaal rirtensuteideri. Met model beschrijft dat in deze economie, 
groei allceri mogelijk is d s  de groei vali de productiviteit in de kapitaalgoederen 
sectoi gelijke tred houdt met de productivikeit an cle finale goederen seccor die het 
gevolg is van de introduclie val  nieuwe kapikdgoederen jaargangen 

In het derde experiment werd de endogene werking van zogeilaamde lai~ge gol- 
ven in ecunoinisclie groei (productie, productiviteit) en werklooshreid beschreven. 
Dcze Pange golven zijn het gevolg van een sanrenspel tussen afnemencle rneerop- 
tui eiigsteii iii "lsaracl~grir~z specifieke Icercfïrrteil" en "paradigrna specifieke cunlu- 
Intivil,cilm Dit ~ziodel knii gozien wordcn als een formalisatie van Sch i~mpr te i '~  
lange golven Chcoi ie. 

I1r.l. vulgcnclc sceiiarlo in Inct proeir-schrirl is gebmccrd op tie zogeiiacrinde "liis- 
iory fricntlly modellenz"w de evoluliairaire economie. In dit niodel wordl een spec- 
if?r>kc cdibrut~c gciiitroducccrd rriet beitreltking tot verschillesil ia teclinologische 
rnogelijlclirdcn lussen scclorein l12 coinbinatie niet endogene voorkeuren var) cosl- 
siirnc~itcii, d i c l  ziclr nirt,iv~kl~elrn niicicr irivloed vari mkomensgroci. Iii dit sceiiarjo 
xx~or rli.11 ai oeivoct i ersclzilIr-.n ovrr de tijd verklaard door dyiiarnisclie varia1 ies I E L  
proclr~c*iti\;iieil ti~rseir sectoren. 13ie sreiraiio-ullkoinst laai een s1aizdaai.d ontwikke- 
liirgsput~onzi zien \iiiahzslii eer1 ccoiioniie gehransforrnecrd wordt vali agrar~sch naar 
lirciuistrioeI, en u~leilidclnjk iiaar eer1 dieristeneconon~le. Specifieke patronen van 
prorlucti\~iteitsgro~i Iiaild~n sanirii met deze transfoinnaties, en men kan Tenome- 
iietr zcids de InduslriBIlr llrvol~itie of Bauiniol's cast drseeisr in het, sceiiario lirrkcn- 
IICE1. 

Plcl betrekking tot iill,ernatnonnle haiidell toont een experimeril. aaii dat  het rlln- 
clel, lilei arbitr~Gre siartwaarden en yarairielersettings, naiipa=-siiigspaclei~ gpnereert 
tlie Ileidcii bot. syccìdisatiepatlonein die het midden Iioaiden tussen Ricardiaarnse 
specialisaiie cii lict licckiher-iOtulìn-S5~1aiuelsoir model voor iiiternatinnale handel 



Difierentiatie tzrsseia srctoren ei1 lendeii is genoeg o111 dyii:misdlc caznpwu.atiel*e 
voordelen te  generereri. 

Als uitbreiding op dit resultaat is gelieken naat micro-resultaten, oii-i de rel%tie 
tussen techsiologische ~nnovatie op bedrijfsn~veaui, ecoi~aniisthe selectie, indust.rlële 
organisatie eia eeonomlst:he groei te bestuderen. Het morlel kaiu, nfl~a~rkrli~k !'R11 

de  r n a e  van preductdifferentiatie, een \raietelt aai1 marksi~rurturreii geizercreii 
Een specifiek resultaat in dit gedeelte i s  dat de vorm vair de t~crdelliig ~ ~ a r r  bcdri- 
jfsgroottes sterk beinvloedt wordt door de cnmulat,ivibelt vali tecliiiologische ve- 
randerung, spilllovers, mogelijk lied ei^ voor ~rïriitatie, er1 productdiEerentiral~i- Ook 
de  verdeliiigei~ var1 bedrujfsgroei variëren met deze parameters. Op dose maliler 
kan worden vastgesteld .welke parainieter~ett~ings het meest co~npa~ibz-l zij11 met de 
in de empirische literatuur geahserheerde scheefheid va-ri dc geiroenrde verdeliil- 
gen. De experimenten tonen eveiaeeils sla11 dat relatief geleidelijke groerpratrollen 
op n~acroniveau gebaseerd kunnen zijn pop een hoge inat(3 van ~urbiilentie op 
microniveau. 

111 de macio-eeonomiscl~e experimenten wordt de vraag gesteld in  rmlke i11ate 
de uitkomst van het evoluiticineire proces als optiriimI bescl~oziw~l kan worden 
Het gedrag van individuele bedrijven r5 niet gebaseerd op sterke rationditcit De 
specifieke coritext van dit experiment is de vraag of er macro-ecoraomisch gezien 
genoeg (of te  veel, af te  weinig) in R&D wordt geïnvesteerd door bedreven. De 
conclusie van het experiment is dat de  selectieonlgevimig zorgt voor een overIev- 
ingsrestrictie: bedrijven inet eeir inelficiente strategie verdwijnem uit de mmkb. 
Echter, dit impliceert niet dat  macro-econoiirisch gezien de totale R&D uitgaven 
iaiet noodzakelijEc optimaal zijii. Te lage R&D uitgaven kuililcn bijvoorbeeld I-iet 
gevolg zijn van een te  geririge ciiversiteit van strategieen op het rnicroiriveau. 

In de experimei~ten inet betrekking Lot. internationale Buaizdel en eco~iornische 
groei lag cfe nadruk eerst op het reproducerei1 vain een aantal patroneri In bestmride 
evolutionaire modellen. Dit gedeelte van het experiment toonl, aan clat.. in een zelf- 
organisatie context nret endogene techriologische vooruitgang grocivoet.verschiileni 
ei1 specialiisatie endogeen ontstasn. De rol van prodiuctdilEereniLatic: wordt iir de 
bestaande literatuur niet uitgebreid behandeld, m m  komt in de expcrirneiiitcn in 
dit proefschrift met bet,r-ekking tot groei en handel ruimschoots aan bod. 

In deze experimenten spelen Irasning-by-doing enu spillovers (tussen Iatiden 
af slechts brnrien landen) een giobe ral. Tnternatioi~ale liailikel heeft, nct als in 
de hes l ande  Iiteratziur voorel een groeibevorderend cfkcl als r r  sprake is van 
dyiliarnisci~e schaalvoordeleil. Een zran de experii-nentera tooiiiil, aan dat l?ei. l x -  
lalgrijkcte verschil tussen heit evolul,ionarre rilodeli van Dosi ct. al., e11 rle gang- 
Yliclre neoklassieke modelleri. niet zozver ligt in het ondersclieid evoliitionaire se- 
lectie versus optiinalisatie, maar vcell meer in de aanwcz~gheid of afxvczigheid vaa 
spillovers Zonder interrnatieizalie spillavers reproduceert het model de Dosi eL al 
resultaien. mct spillovers de resul(,aten var1 [net (neoklassieke) model van Gross- 
rnaii en 11elpinan. Men kan hleruit afleiden dat  de evolutiorraure en neoklacsieke 
moclelleii diclater bij elkaar Iiggen dan de polleii-uiek in de literatuiir suggereert,. 

Het laatste experiment toont aan dat  internationale handel economische groei 
kan versiielleir in alle landeir die aali vrije Imaridel deeliiemeiz. Eeliitei. ieu geval 
van pen specifiek sceriarlo waasiil (extreme) ilitcïnalioeaale ver~schillen in irinowstie 
capxiteiteri b~si,aan, kuniien hanctel en specialisatie lcidcni tol, welvaarfsveriics i n  
het land nact de meer geavanceerde IneniSelijk kapitslal voorr~iad. 




