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De nieuwe economie als hype 1 

PROF.DR. G.M.M. GELAUFF 

DR. P.W.J. DE BIJL 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft alle kenmerken van een 

doorbraaktechnologie. Er zou een nieuwe economie gloren. De verwachtingen 

zijn erg hooggespannen: ICT zou leiden tot hogere productiviteitsgroei, hoge

re economische groei, tot het afVlakken van conjunctuurbewegingen, en een 

structureellagere inflatie. Wat zijn de feiten? Een nuchtere economische ana
lyse van deze hype. 

De nieuwe economie gaat over fundamentele veranderingen in de economie. 

Informatie- en communicatietechnologie (hard- en software, automatiserings

diensten en telecommunicatie; afgekort ICT) staat daarin centra~il. ICT vormt een 

doorbraaktechnologie die doorwerkt op een groat aantal aspecten van het eco

nomisch proces. Volgens sommigen verandert ICT het economisch proces zo fun

clamenteel clat oucle economische ervaringen en inzichten niet meer gelden. Er 

is een nieuwe economie aan het ontstaan met nieuwe wetten. 

Deze bijdrage spreekt liever van 'vernieuwende economic' dan van 'nieuwe eco

nomie'. Oat geeft a an clat er sprake is van een aanzienlijke mate van continu!

teit: lCT is de volgende stap in een voortdurend veranderingsproces. De volgende 

paragraaf laat zien dat vanuit een historisch perspectief de kenmerken van ICT 

overeenkomen met die van eerdere doorbraaktechnologieen. Zij vernieuwen en 

ondersteunen het economische ontwikkelingsproces. Vervolgens richt de discus

sie zich op de gevolgen voor de productiviteit en op de vraag of oude wetten en 

ervaringen nog gelclen. De laatste vraag laat zich analyseren vanuit micro- en 

vanuit macroperspectief. Het microperspectief richt zich op het functioneren 

van markten, het macroperspectief op conjunctuurbewegingen en inflatie. In 

beicle gevallen treden er substantiele veranderingen op. Economische wetten ver

anderen echter niet fundamenteel. 

ICT als doorbraaktechnologie 

Wat maakt ICT tot doorbraaktechnologie? Lipsey eta!. (1998) onderscheiden vier 

kenmerken waaraan een doorbraaktechnologie moet voldoen: ruimte voor verbe

tering, een grate varieteit aan toepassingen, een groat bereik (ze zijn op vee! 

plaatsen in de economie te vinden) en complementariteit met bestaande of 

potentieel nieuwe technologien. ICT voldoet aan al deze kenmerken. Het l1eeft al 
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een aanzienlijke evolutie doorgemaakt, maar er is zeker op het gebied van net

werken nog veel mogelijk. De grote variëteit komt tot uiting in een scala aan toe

passingen zoals besturing van vliegtuigen, scans in de gezondheidszorg, CD-spe

lers, communicatie, tekstverwerking, etcetera. Het grote bereik is evident. Er zijn 

weinig plaatsen waar ICT niet in een of andere vorm te vinden is. 

Complementaire technische innovaties hebben zich voorgedaan in de zojuist 

genoemde toepassingen. Daarnaast verandert ICT productieprocessen, marke

ting, financiering en organisatie in ondernemingen. 

Het kost vaak veel tijd voordat een doorbraaktechnologie op grote schaal door

dringt in de economie. Meestal zitten er verscheidene decennia tussen de eerste 

uitvinding en grootschalige toepassingen. Vertragingen ontstaan om een aantal 

redenen. Tijd is gemoeid met complementaire innovaties en structurele verande

ringen op een veelheid van gebieden. Bovendien kosten leerprocessen tijd, zowel 

binnen bedrijven als bij de overheid. Onzekerheid en verzonken kosten zijn rede

nen. Invoeren van doorbraaktechnologieën impliceert vaak aanzienlijke kosten, 

die moeilijk meer teruggedraaid kunnen worden. Te denken valt aan investerin

gen in aangepaste machines of omscholing van werknemers. Door onzekerheid 

over de technologische ontwikkeling loopt een bedrijf het risico te vroeg te 

investeren in de verkeerde technologieën. Het heeft daarom de neiging te wach

ten tot een dominante technologie zich heeft uitgekristalliseerd. Adoptie-exter

naliteiten samenhangend met complementaire technologieën versterken dit: de 

sector die de doorbraaktechnologie produceert heeft pas voldoende prikkels om 

te innoveren als er voldoende toepassingen zijn en de toepassende sectoren 

innoveren pas als de doorbraaktechnologie ver genoeg ontwikkeld is (Bresnahan, 

ct al., 1995). 

Ook een geleidelijke diffusie van de doorbraaktechnologie ICT is daarom zeer 

wel denkbaar. Met name de opkomst van internet en organisatorische aanpassin

gen zouden tot de doorbraak leiden. Internet verbetert communicatiemogelijk

heden, samenwerking op afstand en boort nieuwe markten aan. Organisato

rische aanpassingen zijn nodig omdat in toenemende mate computers laag 

geschoold administratief werk vervangen. De overgebleven taken krijgen een 

meer dienstverlenend karakter: adviseren en meedenken met klanten over pro

ducten die steeds complexer worden en steeds meer zijn toegesneden op indivi

duele voorkeuren. Dit vraagt niet alleen meer opleiding maar vooral ook meer 

vaardigheden om met mensen om te gaan en meer autonomie voor werknemers. 

Het geleidelijke proces van organisatorische aanpassingen en de recente opkomst 

van internet verklaart waarom ICT juist in de jaren negentig een vlucht neemt. 

Productiviteit en economische groei 

Indien de historische analogie juist is en ICT nu aan belang wint, onder andere 



CDV I NR 51 MEI 2000 

• ' Het geleidelijke 

proces van organisa-

torische aanpassin

gen en de recente 

opkomst van inter-

net verklaart waar-

om ICT juist in de 

jaren negentig een 

vlucht neemt. 

door complementaire innovaties in organisatie en netwerken, staat de economie 

dan aan de vooravond van een periode van structureel hoge productiviteitsgroei 

en hoge economische groei? Om twee redenen is dat niet vanzelfsprekend. Ten 

eerste komt de opkomst van een doorbraaktechnoJogie pas zeer geleidelijk en op 

complexe wijze in de macroproductiviteit tot uiting. Daardoor treedt een sterke 

versnelling op macroniveau niet noodzakelijkerwijs op. Ten tweede voorkomt 

een doorbraaktechnologie op lange termijn eerder het afVlakken van de produc

tiviteitsgroei dan dat deze leidt tot een stijging ervan. Indien doorbraaktechnolo

gieën uitblijven nadert uiteindelijk op vele fi'onten de technologische ontwikke

ling het verzadigingspunt en zwakt de totale productiviteitsgroei af. Een door

braaktechnologie verjongt dan het groeiproces in de economie door een geheel 

nieuwe reeks kansen voor verdere ontwikkeling te scheppen. De productiviteits

groei zou op lange termijn wel hoger kunnen uitkomen indien ICT het innova

tieproces zelf productiever maakt (Romer, 1990). Daarmee zou ICT zich dan 

onderscheiden van eerdere doorbraaktechnologieën. 

De empirie zou uitsluitsel moeten geven over de invloed van ICT op productivi

teit en groei, maar deze biedt nog veel onzekerheden. De empirische discussie 

concentreert zich op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten (zie van Ark, 

2000, voor een recent overzicht). Na een inzinking tot 1,5 % per jaar in 1972-

1995, is daar vanaf 1995 met 2,5% de gemiddelde productiviteitsgroei weer bijna 

terug op de waarde uit de gouden jaren vijftig en zestig. 

De componenten van de productiviteitsgroei in de Verenigde Staten, zijn geana

lyseerd in Gordon (1999) en Congressional Budget Office (CBO) (2000). Zij komen 

tot verschillende resultaten. Allereerst is er een cyclisch effect van 0,3 - 4 'X,-punt . 

Dit treedt op na een recessie, wanneer bedrijven eerst onderbenutte capaciteit 

inzetten, waardoor de productie toeneemt zonder dat het aantal gewerkte uren 

significant stijgt. Van de structureel hogere groei ten opzichte van 1972-1995 ver

klaart een betere meting van inf1atie (een lagere inf1atie impliceert hogere VOltl

megroei bij gelijke waardemeting) 0,1-0,2 %-punt. De resterende structureel hoge

re groei hangt volgens Gordon geheel samen met de zeer sterke procluctiviteits

groei in het vervaardigen van computers (35% per jaar) en van software (10';(, per 

jaar), Een invloed van ICT op de productiviteit in de private sector exclusief de 

computerinclustrie is volgens Gordon daarom niet aangetoond. Het CBO beperkt 

zich tot de sector 'vervaardigen van computers' en verklaart daardoor slechts 

0,2%-punt; met de categorie 'kapitaalintensivering' wordt nagenoeg het gehele 

resterende deel (0,4 %-punt) verklaard. 

Nu betekent dit niet dat ICT alleen invloed heeft binnen de computerindustrie. 

De kapitaalintensivering, die het CBO berekent, bestaat voor het merendeel uit 

investeringen in ICT. Gordon gaat niet in op de productiviteitsgroei in afzonder

lijke sectoren van de rest van de private sector. Het kunnen heel goed sectoren 

zijn, die door de invloed van ICT een structureel hogere procluctiviteitsgroei 

1] 



I 
I 
I 

14 

z 

c 

" 
Cl 

0 
'/ 

0 

Iaten zien, en andere sectoren, die- door welke oorzaak dan ook- een lagere 

structurele productiviteitsgroei vertonen. Bovendien rijst de vraag wat het goede 

referentiekader is. Omdat de historische analogie aangeeft dat zonder een door

braaktechnologie de productiviteitsgroei op termijn afzwakt, kan een in de tijd 

gemiddeld gelijkblijvende structurele productiviteitsgroei tach op een invloed 

van ICT duiden. 

Op microniveau wijst voor de Verenigde Staten onderzoek met microdata op effi

ciencywinst door ICT indien dit gepaard gaat met een grater aandeel hager opge

leiden en veranderingen in bedrijfsorganisatie (Bresnahan et al., 1999). Bedrijven 

die vee! gebruik maken van ICT en vee! hoog opgeleiden in dienst hebben, zijn 

productiever dan bedrijven met relatief weinig van deze be ide factoren. 

Bovendien is de productiviteit van bedrijven, die of aileen in ICT gelnvesteerd 

hebben of aileen een grater aandeel hoog opgeleiden in dienst hebben, lager 

dan de productiviteit van bedrijven, die geen van beide investeringen hebben 

verricht. Dit opmerkelijke resultaat bevestigt de complementariteit tussen ICT

investeringen en het opleidingsniveau van werknemers. Analoge resultaten gel

den voor de combinatie van ICT en aanpassingen in de bedrijfsorganisatie. 

Een hogere productiviteitsgroei is in recente cijfers voor Nederland niet terug te 

vinden: in 1995-1998 steeg de macro-arbeidsproductiviteit met gemiddeld 3;4'/i, 

per jaar. Na 1986 is vooral de productiviteitsgroei in de dienstensector gering. In 

de eerste helft van de jaren negentig blijft de productiviteitsontwikkeling in de 

tertiaire dienstensector achter bij die in de Verenigde Staten (van der Wiel, 

1999). Hieraan dragen vooral de handel en het bank- en verzekeringswezen bij. 

De productiviteit in de transportsector stijgt juist harder dan in de Verenigde 

Staten. In een aantal sectoren waar de invloed van ICT zich zou kunnen doen 

gelden is in Nederland dus nog niet vee! waar te nemen in de productiviteitscij

fers. Vergeleken met de rest van de economie is de groei van de arbeidsproducti

viteit in de Nederlandse ICT-sector met 4% op jaarbasis indrukwekkend. Dit is 

echter nog steeds beduidencllager dan in de Verenigde Staten. Bovendien is het 

aandeel van de ICT-sector in het totaal bijna twee keer zo groat in de Verenigde 

Staten vergeleken met Nederland. 

Concluderend wijzen ontwikkelingen in de Verenigde Staten op een vernieuwen

de economie. Productiviteitsgroei door bovengemiddelde investeringen van 

bedrijven in ICT, de uitkomsten van micro-onderzoek en de sterke productivi

teitsgroei in ICT-producerende bedrijfstakken bieden daartoe indicaties. Voor de 

Amerikaanse economie als geheel is niet aangetoond dat de productiviteitsgroei 

sinds 1995 structureel hager zou zijn dan in het verleden. Indien ICT als door

braaktechnologie echter voorkomt dat op termijn de productiviteitsgroei atvlakt 

kan ook een gelijkblijvende groeivoet wijzen op een invloed van !CT. Alhoewel de 

bijdrage van de ICT-sector aan de groei van de arbeidsproductiviteit hoog is van

wege een productiviteitsgroei in de sector zelf, leidt dit in Nederland nog niet 
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tot een versnelling zoals in de Verenigde Staten. Daarbij ligt de Nederlandse pro- > 

ductiviteitsgroei in recente jaren beduidend onder die in de Verenigde Stateil. 

Het functioneren van markten 

Gaat verjonging van het groeiproces door ICT gepaard met een verandering in 

het functioneren van markten? Bij de analyse van deze vraag is het zinvol onder

scheid te maken tussen markten voor ICT-goederen. markten voor informatie

goederen en markten in het algemeen. ICT beïnvloedt deze markten namelijk op 

verschillende wijze. ICT-goederen zijn onder andere hard- en software, automati

seringsdiensten, telecommunicatie-netwerken en spraak- en data-transportdien

sten. Deze markten maakten in 1998 ruwweg 4,5% van het BBP uit. 

Informatiegoederen, zoals nieuws, informatie en amusement, kunnen in princi

pe digitaal opgeslagen, getransporteerd en weergegeven worden. De markten 

voor informatiegoederen beslaan in 1998 zo'n 2,5% van het BBP. Markten in het 

algemeen zijn alle overige sectoren in de resterende 93% van de economie. 

Belangrijk bij de analyse van de relatie tussen ICT en het functioneren van mark

ten is de reactie van bedrijven en overheid op het latente marktfalen. ICT kan 

met name op markten voor ICT-goederen en op markten voor informatiegoede

ren tot marktfalen leiden, doordat ICT externaliteiten of marktmacht genereert. 

Dit marktfalen is echter vaak latent: bedrijven ontwikkelen strategieën waardoor 

het marktfalen afneemt of zelfs verdwijnt. Dit beperkt de noodzaak van inter

venties door overheidsbeleid. 

ICT-goederen onderscheiden zich van de rest van de economie door de promi

nente aanwezigheid van netwerk-externaliteiten en omschakelkosten. Door net

werk-externaliteiten neemt het nut voor een gebruiker van een bepaald product 

of technologie toe met het aantal gebruikers van producten die compatibel zijn. 

Een gebruiker die overstapt naar een andere technologie krijgt te maken met 

omschakel kosten, bijvoorbeeld een ander softwareprogramma. Zowel omschakel

kosten als netwerkexternaliteiten impliceren dat afnemers ingesloten kunnen 

raken in een bepaalde technologie of product. Producenten met een groot 

marktaandeel beschikken daardoor over meer marktmacht (bijvoorbeeld 

Microsoft) dan in andere sectoren gebruikelijk is. De belangrijkste tegenkracht is 

innovatie door toetreders en concurrenten. Nieuwe producten moeten echter 

zeer grote voordelen bieden om afnemers te laten overstappen. Dit geeft geves

tigde aanbieders meer ruimte om hoge prijzen te vragen. Mededingingstoezicht 

dient daarom extra alert te zijn op misbruik van marktmacht. Overheidsbeleid 

kan een rol spelen bij het faciliteren van standaardisatie en innovatie. 

Door de karakteristieken van de markt voor informatiegoederen zijn er enkele 

vormen van latent marktfalen aanwezig (Delong and Froomkin, 1999). Hoge 

vaste kosten van productie van informatiegoederen gaan gepaard met lage mar-
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ginale kosten van reproductie, terwijl digitalisering perfecte kopieen mogelijk 

maakt. Als concurrentie zou resulteren in prijzen gelijk aan marginale kosten, 

dan produceert niemand deze goederen meer, omdat vaste kosten niet terugver

diend kunnen worden. Vooralsnog ziet het er echter niet naar uit dat dit pro

bleem hardnekkig of onoplosbaar is. Hieraan dragen bestaande institutionele 

oplossingen bij, bijvoorbeeld copyrights of paten ten. Ook zorgen ondernemings

strategieen er voor clat het latent marktf~lien zich niet !weft te manifesteren. Te 

denken valt bijvoorbeeld aan het uitgeven van verschillende versies, het combi

neren van informatiegoecleren met advertenties en dienstverlening. 

ICT maakt het in toenemencle mate mogelijk dat producenten (artiesten, 

auteurs, musici) zelf informatiegoecleren uitgeven en eventueel ook distribu

eren, vooral wanneer de tysieke verschijningsvorm van de informatie niet van 

cruciaal belang is. Sommige artiesten verspreiclen hun muziek a! zelf via inter

net. Deze innovatie bevordert toegankelijkheid en verspreiding van informatie

goecleren, en is in principe goed voor producenten en consumenten. Uitgevers 

daarentegen hebben vanuit het oogpunt van winstmaximalisatie niet altijd 

belang bij brecle verspreiding en een pluriform, vernieuwend aanbod tegen !age 

prijzen. Het is onzeker of zij hun huiclige posities weten te handhaven, bijvoor

beeld door nieuwe toegevoegde waarde te creeren, of door verclere concentratie 

en samenwerking (bijvoorbeelcl met internet-providers) en het creeren van 

encryptie- en clistributiestandaarden (om kopieren tegen te gaan en grip te hou

clen op verspreiding). 

Uiteraard resulteert ICT ook in de rest van de economie in nieuwe proclucten en 

diensten, en in nieuwe mogelijkheden om deze te produceren, te promoten en te 

verkopen. Oat impliceert echternog niet dat aile markten en bedrijfstakken 

anders gaan functioneren of allemaal in gelijke mate veranderen (Porter, 1999). 

ICT heeft naar verwachting gunstige effecten in markten waar intermediairs een 

(potentiele) rol vervullen, zoals markten voor onroerend goed en financiele dien

sten. 
Grosso modo nemen transactiekosten af en neemt de transparantie in markten 

toe. Internet vergroot de variatie in distributiekanalen. Consumenten kunnen 

effectief prod uctinformatie verzamelen en prij zen vergelijken via zoekmachines 

op internet, waarcloor bestaande markten beter gaan functioneren. Deelnemers 

in gebruikers- en nieuwsgroepen kunnen zeer snel informatie uitwisselen over 

ervaringen met leveranciers. Daarcloor kunnen nieuwe bedrijven sneller een 

reputatie opbouwen en wordt toetreding eenvoudiger. On-line winkelen echter 

lijkt nog niet zoclanig rijp te zijn dat prijsdruk toeneemt of prijsdispersie 

ati1eemt (Smith ct a!., 1999). 

Hier staat een beperkt aantal potentiele belemmeringen tegenover. Met name 

voor ervaringsgoederen ontstaan nieuwe informatie-asymmetrieen, omclat afne

mers on-line winkels niet kunnen bezoeken en clus ook moeilijk kunnen beoor-
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delen. Verder bestaat het gevaar dat collusie eenvoudiger wordt voor aanbieders. 

Immers, aanbieders kunnen neerwaartse prijsafwijkingen van concurrenten 

sneller opmerken en afstraffen met een prijzenoorlog. Het is nog onduidelijk of 

dit inderdaad reëel wordt. 

Alles overziend is er geen éénduidige conclusie te trekken over het functioneren 

van markten in de economie als geheel. Welnemen transactiekosten af in diver

se markten. Het belang hiervan voor welvaart is potentieel groot. Diverse mark

ten kunnen ook transparanter worden door snelle verspreiding van informatie 

via internet. Twee groepen van markten, die samen ongeveer 7% van het BBP uit

maken, ondervinden meer diepgaande veranderingen. In markten voor ICT-goe

deren beschikken gevestigde aanbieders over meer marktmacht dan in andere 

markten. Aandacht gaat hier verder vooral uit naar innovatie en standaardisatie. 

In markten voor informatiegoederen waar de fYsieke verschijningsvorm niet cru

ciaal is, dient internet zich aan als verkoop- en distributiemeclium en is het 

onzeker of gevestigde uitgevers hun positie zullen wetell te handhaven. 

Het einde van de conjunctuur? 

Voor de Verenigde Staten zijn er empirische aanwijzingen dat conjunctuurbewe

gingen gedurende de twintigste eeuw zijn afgenomen (US President, 2000, p. 75). 

Als ICT hieraan ten grondslag ligt, hoe zou ICT conjunctuurbewegingen dan 

kunnen verminderen? De belangrijkste directe reden vormt de voorraaddyna

miek. Van dag tot dag vangen bedrijven schommelingen in de vraag op door in 

te teren op voorraden of door voorraden op te laten lopen als de vraag wat ach

terblijft. Om daar zo goed mogelijk voor te zijn toegerust, streven bedrijven op 

wat langere termijn naar een voorraad die in een vaste verhouding staat tot de 

productie. Dit laatste maakt voorraadbewegingen op kwartaal- of jaarbasis ech

ter procyclisch: zij versterken de conjunctuurcyclus. Ontwikkelingen samenhan

gend met ICT, zoals just-in-time leveringen of efficiëntere distributie in de detail

handel, verminderen het gewenste en daarmee het feitelijke voorraadniveau. Dit 

proces is al geruime tijd aan de gang. Het is dus geen gevolg van recente ontwik

kelingen in ICT. Het betekent ook niet dat de investeringen in voorraden tegen

woordig geen enkele bijdrage aan de conjunctuurbeweging meer leveren. 

Enkele andere structurele factoren zouden eveneens aanleiding geven tot zwak

kere conjunctuurbewegingen, maar zijn omstreden, te beperkt om het einde van 

de conjunctuur in te luiden of hebben niet of slechts ten dele een verband met 

ICT. Dit geldt voor de toename van het aandeel van diensten in de economie, 

deregulering en internationalisering (zie de argumentatie in Zarnowitz, 1999). 

Naast deze structurele factoren is het economisch beleid stabieler, zowel in de 

Verenigde Staten als in Europa. Behoedzaam budgettair beleid kwam in de 

plaats van interventionistisch beleid dat vaak procyclisch werkte. In Europa dra-
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gen de EMU-normen en het Stabiliteitspact hier zeker aan bij. 

Deze argumenten overziend, komen vooral economisch beleid en voorraadvor

ming naar voren als redenen voor minder sterke conjunctuurgolven. Deze zijn 

echter slechts ten dele gerelateerd aan !CT. Bovendien blijft de interactie tussen 

financiele markten, winsten en investeringen een belangrijke impuls voor con

junctuurbewegingen. De bewering dat ICT tot het einde van de conjunctuur 

leidt overtuigt daarom niet, hoogstens zwakt ICT conjunctuurbewegingen enigs

zins af. 

Structureellage inflatie? 

Opnieuw liggen recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten ten grondslag 

aan een discussiepunt, namelijk de opvatting dat ICT zou leiden tot structureel 

lagere inflatie. Hoe kan het anders dater ondanks een langdurige periode van 

economische groei weinig inflatoire druk ontstaat in de Verenigde Staten? Om 

te beginnen kan het anders, doordat de waardestijging van de dollar en na de 

Azie-crisis de !age grondstoffenprijzen een matigende invloed hadden op de 

inf1atie. Bovendien ontstond er weinig inflatoire druk doordat er geen capaci

teitstekorten optraden. De oorzaken hiervoor waren de hoge investeringen, die 

tot een forse uitbreiding van de productiecapaciteit leidden, en het opvangen 

van een dee! van de vraag door een forse toename van de importen. 

De voornaamste doorwerking van ICT zou via de arbeidsmarkt moeten !open. 

Immigratie heeft een dee! van de druk op de arbeidsmarkt in de Verenigde 

Staten weggenomen. Daarbij komt een daling van de 'Non Accelerating Inflation 

Rate of Unemployment (NAIRU)' ofwel het werkloosheidsniveau waarvan geen infla

toire druk uitgaat. Voor het jaar 1995 werd de NAIRU in de Verenigde Staten 

geschat op 53!4% (US President, 2000, p87-92). Volgens recente schattingen komt 

de NAIRU aan het eind van de jaren negentig uit op 4 a 4 1!2%. Dit zou betekenen 

dat van de huidige !age werkloosheid in de Verenigcle Staten nog altijd geen 

opwaartse clruk op de lonen uitgaat. 

Waarom zou de NAIRU gedaalcl zijn in de Verenigcle Staten? In hoeverre komt 

clat door ICT? Een eerste invloecl van ICT betreft de efficientere aansluiting van 

vraag en aanbocl op de arbeiclsmarkt via Internet. Zowel werkzoekenden als 

werkgevers maken meer en meer gebruik van internet om elkaar te vinden, 

tegen aanzienlijk lagere kosten clan traclitionele methodes via aclvertenties. 

lnclien het aanral succesvolle aansluitingen tussen vraag en aanbocl per tijclseen

heicl hierdoor stijgt, claalt de NAIRU. Hierbij speelt echter ook een tegengestelcl 

effect. Als ICT het proces van creatieve clestructie versterkt neemt het aantal 

baanwisselingen toe. Dus elke inclividuele aansluiting kan efficienter tot stand 

komen, maar op geaggregeercl niveau is claar mincler van te merken omclat het 

aantal benodigcle aansluitingen toeneemt. 
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~r,- De bewering dat 

ICT tot het einde 

van de conjunctuur 

leidt overtuigt daar

om niet, hoogstens 

zwakt ICT conjunc

tuurbewegingen 

enigszins af. 

Ten tweede daalt de NAIRU door de toename van de productiviteitsgroei in de 

Verenigde Staten na 1995, hetgeen zoals eerder betoogd samenhangt met ICT. In 

beginsel vertaalt hogere productiviteit zich in hogere lonen. De lonen passen 

zich echter geleidelijk aan en het kan enige tijd duren voordat in het proces van 

loononderhandelingen duidelijk is geworden dat een periode met hogere pro

ductiviteitsgroei is aangebroken. In die tussentijd ligt de NAIRU op een lager 

niveau. Dit betreft echter maar een tijdelijk effect. Wanneer verwachtingen over 

de productiviteit zich na enige tijd hebben aangepast. keert de NAIRU terug naar 

het oorspronkelijke niveau. 

Dit alles overziend resteert het effect van ICT via de aansluiting van vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt. Dit verklaart hoogstens enkele tienden procentpun

ten daling van de NAIRU en maakt de structurele invloed van ICT op de inflatie

voet zeer bescheiden. 

Gevolgen voor het beleid 

Wat is de rol van het beleid in de vernieuwende economie'? In algemene zin past 

ruimte scheppen voor spelers in de markt: zij zijn eerst aan zet. Een doorbraak

technologie gaat vaak gepaard met veranderingen in instituties, die zich pas na 

een leerproces in een duidelijke vorm uitkristalliseren. Grote onzekerheden en 

de informatie-achterstand van de overheid in een snel veranderende omgeving 

beperken de effectiviteit van overheidsinterventie, regulering en publieke voor

ziening. Coördinatie via de markt biedt daarentegen mogelijkheden voor experi

menteren en selecteren. Bovendien blijken bedrijfsstrategieën het latente markt

falen vaak goed te kunnen oplossen. Van belang is daarom voldoende flexibili

teit in product- en arbeidsmarkten om innovatief en creatief op de uitdagingen 

die ICT biedt te reageren. 

Op een aantal specifieke terreinen vraagt de opkomst van ICT om nadere aan

dacht in het beleid. Complementariteit tussen ICT en hoog opgeleide werkne

mers, samen met het optreden van leerprocessen, onderschrijven het belang van 

onderwijs en leren tijdens de loopbaan. ICT stuurt beleid in de richting van orga

nisatorische veranderingen. Complementariteit van ICT met organisatorische 

veranderingen roept de vraag op of alle segmenten van het bedrijfsleven, met 

name het MKB, voldoende informatie en prikkels hebben om deze veranderin

gen ook uit te kunnen voeren. De vervolgvraag is of hier dan een rol is weggelegd 

voor een overheid als initiator en intermediair (bijvoorbeeld door voorbeeldpro

jecten) of dat private consultants deze rol net zo goed of beter kunnen vervullen. 

ICT beïnvloedt uiteraard ook het functioneren van de collectieve sector zelf. Niet 

alleen de organisatie van de overheid is van belang. ICT biedt ook aanzienlijke 

mogelijkheden voor hogere efficiëntie en effectiviteit in de uitvoering van het 

overheidsbeleicL 
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~· ICT brengt op 

een aanzienlijl< 

aantal terreinen 

grote veranderin-

gen met zich 1nee. 

Het is ook zonde er 

een hype van te 

n1aken, want de ene 

hype duurt slechts 

tot de volgende 

zich aandient. 

ICT raakt aan diverse aspecten van de relatie tussen overheid en het bedrijfsle

ven. ICT bemoeilijkt soms de rol van de overheicl als toezichthouder, bijvoor

beelcl in financiele markten waar ICT innovaties mogelijk maakt en tegelijkertijd 

financiete stromen minder grijpbaar. Het compliceert eveneens belastingheffing 

op elektronische handel. Nadere analyse is gewenst over de afbakening van de 

rol van overheid en private sector in investeringen in de ICT-infi·astructuur. 

Publieke investeringen liggen aan de wieg van internet, het is echter geenszins 

vanzelfsprekend dat de publieke sector ook het voortouw moet hebben bij verde

re uitbreiding van het netwerk, eens te 1neer nu er in toenemencle mate com

merciele toepassingen ontstaan. 

Marlden voor ICT-goecleren en informatiegoederen vragen om extra aandacht 

vanuit het mededingingsbeleid. Zander gemeenschappelijke standaarden of 

krachtige impulsen door innovatie vanuit de markt beschikken gevestigde aan

bieders in markten voor IC1~goederen over meer marktmacht dan in andere sec

toren. Een aanclachtspunt in markten voor informatiegoecleren is of machtscon

centraties technologische ontwikkelingen naar hun hand zetten ten koste van 

toetrecling en innovatie. 

Een combinatie van een nuchtere en een open visie op cle invloecl van ICT op 

beleicl past ook cle vernieuwencle economie zelf. Het is zeker niet aileen maar 

een hype. ICT brengt op een aanzienlijk aantal terreinen grate verancleringen 

met zich mee. Het is ook zoncle er een hype van te maken, want cle ene hype 

cluurt slechts tot cle volgencle zich aandient. Op het grensvlak van ICT, kennis en 

economie client zich een aantal boeiencle ontwikkelingen aan clie nu al hun uit

straling hebben naar cle maatschappij, het economisch onclerzoek en het beleicl. 

Beide auteurs zijn wcrkzamn bij het Ccntraal Planburcau tc Den IIaag. l'roj:d1~ G.M.M. 

Gclmit.f; is lwofd hoojdafdcling Institutionele Analyse en dr. P.Wj. de Bijl is 

1Netcnsclwppclijk medewerkcr afdcling R.egulering en Marktwcrking. 

Noot 

1. Dit artikcl is l'l'l1 beknopte versic van een spcciaal ondcrwerp uit het 

Centra~ll Economisch Plan 2000 (p. 162·191) en is in het Engels gepubli· 

ceerd in CPB Rapat 2000/1 (p. 19-24). Bcide auteurs zijn wcrkzaam bij bet 

Centraal Planbureau. Meer informatie is te verkrijgen bij dhr. Gelauff, 

tel.: 070 ·3323441, email: g.m.m.gelauff@cpb.nl 

literatuur 

· Ank, B. van (2000), Measuring productivity growth in the 'new econo· 

my', towards a European perspective, De Economist 148, nr. I, p. 87·105 



CDV I NR 51 Mbl 2000 

- Hresnahan, T.I'., en M.Trajtenberg (1995), General purposc technologies: 

'Engines ofgrowth'?,.foumal of/,'col1omrtrics, 65, p. 83-108. 

- Bresnahan, T.f., E. Brynjolfsson en L.M. Hitt (1999), lnforlllation teeh

noIob'}" workplaee organisation zmd the demand for skilled labor: firm 

level evidence, NIl/:R Working 1'<11'(1' 7136. 

- Congressional Budget Office (2000), 111L' lnlägCl and ecol1omic outlook; JlSCiI! 

years 2001-20JO, p. 114-115. 

- CPB (2000), Publishers caught in the web? Strategies, performance IInel public 

polky, CPB werkdocument 119. 

- DeLong, J.B., en A.M. Froomkin (1999), 'Spcculatiw microccol10111ics .fiJI' 

1Omorrow's economy', mimeo, 

h t t p :jjpersonal.law.m iam i .ed u; - froom kinj articlesj spec.h tm 

- Gordon, R.J. (1999), Has the 'New economy' rendered the productivity 

slowdown obsolete?, juni 1999, mimeo, http://faeulty-web.at.nwu.edu/eeo

nomicsfgordonj334.html, nieuwe cijfers ontleend aan de presentatie tij

dens de OECD Workshop over productiviteitsgroei, december 1999. 

- Lipsey, R.G., C. Bekar en K. Carlaw (1998), '"Vhat requires explanation7', 

in E. Helpman (ed.), Genend l'urpose technologies und economic groWt/1, MIT 

Pres5, p. 15-54 . 

- Porter, M.E. (1999), "The Net Won't Transfarm Fverything", Inter:u'cti\'l' 

Weck Onlinc, 25 oktober, 

http://www.zdnet.eom.intweek/storiesjnews/0,4164,2381095,OO.html 

- Romer 1'. (1990), Endogenous tecl1l1010gical change, journalof Political 

J:"conomy, Vol. 98, p. 71-102. 

- Shapiro, c., and H.R. Varian (1999), Injimnutiol1 Rulcs, Harvard Business 

SchoolPress. 

- Smith, M., J. Bailey and E. Brynjolfssonn (1999), "Understanding digital 

markets: review and assessment", mimco MIT Slaan School, http://ecolll

merel' .mi t .ed u/pa persjud ejude99. pd f. 

- US President (2000), Economic Rcport of thc l'I'esiucnt, lInited Stutes 

GOVCn1mcnt Printing Office, Washington. 

- Wiel, H.P. van der (1999), Sectorallabour productivity growth: a growth 

accoun ting analysis of Du tch industries, 1973-1995, crn 
Ondazocksmemonlndum, p. 158. 

- Zarnowitz, v., (1999), 'Theory and history behind business cycl<:s: arc the 

1990s the on5et ora golden age?·,.fourlwl oj"Fcono1l1ic jJcrspcctivcs, vol 13, p. 

69-90. 

21 




