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Economisch onderzoek en de markt voor kennis 

 

F.A.G. den Butter
*
 

 

 

1.     Inleiding 

 

Deze bijdrage over de markt van economische kennis heeft een dubbele bodem. Op het eerste 

gezicht lijkt een beschouwing over de afstemming van vraag en aanbod op de markt voor 

economische kennis niet wezenlijk te verschillen van een verhandeling over een andere kennis-

markt, bijvoorbeeld over de markt van kennis over biotechnologie. Maar de marktmetafoor die in 

deze bijdrage wordt gehanteerd, valt binnen het begrippenapparaat van de economische analyse en 

maakt dus ook zelf deel uit van de economische kennis. Dit wordt met dubbele bodem bedoeld.  

 

De endogeniteit van het begrippenapparaat brengt ongetwijfeld enige dualisme in een 

beschouwing over de marktwerking bij het economisch onderzoek. Binnen dit economische 

denkkader wordt kennis opgevat als het resultaat van onderzoek. Onderzoek is als het ware het 

produktieproces dat het produkt 'kennis' oplevert, een produkt dat vervolgens al dan niet op een 

markt verhandelbaar is. Economische kennis is, volgens deze opvatting, het resultaat van 

economisch onderzoek. In die zin is het wat anders dan economisch relevante kennis die in het 

rapport 'Kennis in Beweging' (uitgave Ministerie van Economische Zaken, 1995, bladzijde 11) 

wordt omschreven als 'díe kennis die wordt benut om economisch handelingen goedkoper, beter, 

duurzamer en doelmatiger te laten verlopen'. Economische kennis behelst daarentegen juist kennis 

van de economische mechanismen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat de economische relevante 

kennis wordt geproduceerd en benut. Economische kennis heeft daarbij zowel betrekking op het 

functioneren van deze mechanismen binnen het bedrijf (bedrijfseconomie of 

bedrijfshuishoudkunde) en binnen de volkshuishouding (algemene economie of 

staathuishoudkunde). De kennis over het functioneren van deze economische mechanismen kan 

waardevol zijn en dus een marktwaarde hebben omdat het informatie verschaft bij het nemen van 

strategische of beleidsmatige beslissingen.  

 

Dit tekent de kennismarkt - of zo men het toch losser wil formuleren: de onderzoeksmarkt - 

waarover deze bijdrage gaat. In de volgende paragraaf wordt daarbij eerst een nadere aanduiding 
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gegeven van de karakteristieken van kennis als economisch goed. Paragraaf 3 beschrijft de 

produktie van economische kennis en de interactie tussen de verschillende typen economisch 

onderzoek in dit produktieproces. Paragraaf 4 bespreekt de marktwerking bij het economisch 

onderzoek en gaat daarbij in op de factoren die een rol spelen bij de afstemming van vraag en 

aanbod op de markt voor economische kennis. Vervolgens geeft paragraaf 5 een overzicht van de 

instituties en spelregels die bij de produktie van economische kennis een rol spelen. Deze 

paragraaf bevat ook suggesties voor aanpassing van deze instituties of spelregels, zodat een betere 

marktwerking kan plaatsvinden. De bijdrage eindigt met enkele slotopmerkingen. 

 

 

2. Kennis als economisch goed 

 

Kennis is een economisch goed dat net als vaatwasmachines en paperclips geproduceerd moet 

worden. Ofschoon sommigen wellicht louter vanwege het intellectuele genoegen kennis 

verwerven, heeft kennis toch veeleer het karakter van een investeringsgoed dan van een 

consumptiegoed. Nu is er in de economie geen sprake van een kennistheorie, zoals er wel een 

investeringstheorie bestaat. Daarom heeft de economische theorie ook minder te zeggen over de 

kennismarkt dan over de markt van investeringsgoederen. Dit hangt niet alleen samen met het 

vage en abstracte karakter van het produkt 'kennis', maar is ook het gevolg van de zeer complexe 

wijze waarop produktie en gebruik van kennis in het economisch proces zijn verweven. In dit 

verband kunnen twee typen kennis worden onderscheiden, die overigens niet onafhankelijk van 

elkaar zijn. Het gaat daarbij om menselijke kennis en technologische kennis. Menselijke kennis is 

via de opbouw van menselijk kapitaal geïncorporeerd in de produktiefactor 'arbeid'. Daarom wordt 

zij vooral vanuit de optiek van de arbeidseconomie beschouwd. Het betreft dan veelal de relatie 

tussen onderwijs, kennisopbouw, capaciteit en produktief vermogen. Technologische kennis is 

weliswaar eveneens via menselijke creativiteit opgebouwd, maar ligt vast in ontwerpen, 

blauwdrukken, produktieprocessen of instituties. Het gebruik van dit type kennis is daartoe minder 

persoonsgebonden en over het algemeen eenvoudiger (zie hierover bijvoorbeeld Den Butter en 

Van Zijp, 1995).  

 

Menselijke kennis en technologische kennis hebben als produkt zodanig verschillende 

karakteristieken, dat de markten voor deze beide typen kennis sterk van elkaar afwijken. De leer 

van de openbare financiën onderscheidt twee fundamentele eigenschappen van een economisch 

goed: namelijk de mate waarin het goed meervoudig bruikbaar (non-rival: niet-rivaliserend) is en 

de mate waarin het goed exclusief bruikbaar (excludable) is. Technologische kennis, bijvoorbeeld 

in de vorm van een ontwerp, maar ook economische kennis, bijvoorbeeld in de vorm van een 

economisch simulatiemodel, is in beginsel meervoudig bruikbaar. Toepassing op de ene plaats 

verhindert niet dat het ontwerp of het simulatiemodel tegelijkertijd ook op een andere plaats wordt 

gebruikt. Het betekent dat deze kennis het karakter heeft van een publiek goed en dat de opbrengst 

van het gebruik van de kennis niet noodzakelijkerwijs hoeft toe te komen aan degene die in de 

produktie of opbouw van de kennis heeft geïnvesteerd. Nu zijn ontwerpen nog wel via patenten 

van meervoudig gebruik af te schermen, waardoor het een exclusief bruikbaar goed wordt. Maar 

bij economische kennis is een dergelijke patentering zeer ongebruikelijk. Wel kent het 

bedrijfsleven voorbeelden van economische kennis, die door geheimhouding zodanig wordt afge-
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schermd, dat deze voor anderen niet bruikbaar is, terwijl het voor die anderen wel waardevolle 

kennis zou zijn. Daarnaast wordt veel bedrijfsspecifieke kennis opgebouwd die exclusief 

bruikbaar is omdat deze alleen van belang voor het bedrijf zelf is en daarom ook niet via 

geheimhouding voor gebruik van anderen afgeschermd behoeft te worden. 

 

Menselijke kennis heeft een geheel andere marktkarakteristiek. Neem bijvoorbeeld iemand die 

geleerd heeft om met het economische simulatiemodel te werken. Deze kunde is gebonden aan 

een specifiek persoon en de kennis die deze persoon over het gebruik van het simulatiemodel heeft 

is niet tegelijkertijd op twee verschillende plaatsen te benutten. Het is iets anders dan de 

handleiding bij het gebruik van het simulatiemodel die gekopieerd kan worden. Menselijke kennis 

is uitsluitend via een leerproces overdraagbaar. Afgezien van de ontwikkeling van de leermethode 

kost een dergelijke kennisoverdracht aan iedere nieuwe leerling ongeveer evenveel tijd. Aldus is 

de reproduktie van menselijke kennis kostbaarder dan van technische kennis. Bovendien kan de 

hoeveelheid technische kennis in de vorm van ontwerpen, berekeningsmethoden en dergelijke in 

beginsel tot het oneindige oplopen, terwijl de menselijke leermogelijkheden begrensd zijn. 

Daarnaast verdwijnt het geleerde bij overlijden of zelfs veelal daarvoor. Aan de andere kant is de 

menselijke kennis, niet zoals technische kennis, volledig exclusief bruikbaar te maken. Mensen 

zijn immers in beginsel vrij om hun kennis daar te benutten waar dat het meeste geld oplevert. 

Vanuit maatschappelijk oogpunt is een dergelijke mobiliteit van kennisbezitters zelfs voordelig, 

omdat dit bijdraagt aan de verspreiding van de kennis. Vanwege deze positieve externe effecten, 

maar niet alleen daarom, is de menselijke kennis ten dele, net als de niet afgeschermde technische 

kennis, als een publiek goed te beschouwen. Het transfersysteem in de voetbalwereld is overigens 

een mooi (tegen)voorbeeld van de manier om de opbrengsten van de investeringen in kennis, in dit 

geval bekwaamheden in het voetbalspel, volledig te doen toekomen aan de club die de investering 

heeft verricht, terwijl de kennis daar wordt benut waar deze het meest produktief is.  

 

Het voorbeeld van het simulatiemodel toont de grote verwevenheid van technische kennis en 

menselijke kennis. Immers, de gebruiksmogelijkheden van het model zullen veel beperkter zijn 

wanneer de modelberekeningen uitsluitend op basis van een handleiding worden uitgevoerd, dan 

wanneer deze worden uitgevoerd door een deskundige die alle toepassingsmogelijkheden van het 

model kent. Een volgende stap is door veranderingen aan het model, bijvoorbeeld door de 

parameterwaarden van het model te wijzigen, het model beter voor de eigen gebruiksproblematiek 

in te richten. Dit vergt een nog grotere deskundigheid en investering in menselijke kennis.  

 

 

3.Produktie van economische kennis 

 

In deze bijdrage wordt, zoals vermeld, het economisch onderzoek opgevat als het produktieproces 

dat economische kennis oplevert. Hierbij valt onderscheid te maken tussen twee vormen van 

kennis, of zo men wil twee typen produkten, namelijk fundamentele kennis en toegepaste kennis. 

Direct zij opgemerkt dat de scheidslijn tussen deze beide vormen van kennis niet scherp te trekken 

is en dat er bovendien een gecompliceerde wisselwerking tussen deze vormen van kennis bestaat. 
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Fundamentele economische kennis heeft een sterk generiek karakter en een grote algemene 

geldigheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om algemeen economische theorieën over de invloed van 

lonen op de werkgelegenheid of om de statistische methoden waarmee de omvang van die invloed 

in een bepaald land of in een bepaalde situatie gemeten kan worden. Deze voorbeelden betreffen 

theoretische of methodologische kennis. Deze kennis wordt geproduceerd door wetenschappers, 

die voor het overgrote deel in de universitaire sfeer werkzaam zijn, en die hun 

onderzoeksresultaten in de internationale wetenschappelijke vakliteratuur publiceren. De markt 

voor deze kennis is mondiaal en deze kennis is ook op mondiaal niveau een publiek goed. De 

produktie van fundamentele kennis draagt bij tot het nationaal prestige en wordt daarom ook voor 

het overgrote deel door de nationale overheden gefinancierd. Maar in feite komt het aan de 

wereldgemeenschap ten goede en zou ook financiering door de wereldgemeenschap in de rede 

liggen. Overigens wordt fundamentele economische kennis steeds meer via internationale 

netwerken van wetenschappers opgebouwd, en de vorming van deze netwerken wordt door 

internationale instellingen, zoals de Europese Gemeenschap, via subsidiëring aangemoedigd. 

 

Naast deze theoretische en methodologische kennis kunnen ook bepaalde vormen van empirisch 

onderzoek fundamentele kennis opleveren. Te denken valt bijvoorbeeld aan de bepaling van het 

rendement op onderwijs in Nederland via een nieuwe methodiek, waarbij in het vooruitzicht wordt 

gesteld dat toepassing van deze methodiek ook voor andere landen aanvullende informatie over 

deze problematiek zal opleveren. 

 

Terwijl het fundamenteel onderzoek vooral methodegericht is en zich op de internationale markt 

oriënteert, is het toegepaste onderzoek in eerste instantie probleemgericht en heeft een minder 

grote reikwijdte dan het fundamenteel onderzoek. Van belang in de beschrijving van het econo-

misch onderzoek als een produktieproces is evenwel dat de fundamentele kennis een input vormt 

voor de produktie van toegepaste kennis. In díe zin is er sprake van een produktiekolom waarbij 

de fundamentele kennis de rol van intermediair produkt vervult. Men zou ook kunnen spreken van 

een halffabrikaat, maar dat is een wel erg vreemde vlag voor deze lading. Nog anders gezegd geldt 

dat fundamentele economische kennis een produktiefactor voor het toegepast economisch 

onderzoek is. Dit impliceert dat de markt voor fundamentele economische kennis eigenlijk een 

factormarkt is en dus een afgeleide markt vormt. Hiermee is tevens de samenhang met de markt 

voor toegepaste economische kennis gekarakteriseerd. 

 

Toegepast economisch onderzoek wordt vooral in opdracht verricht. Het gaat daarbij om het 

verkrijgen van inzichten en het beschikbaar stellen van informatie die waardevol zijn en een direct 

nut hebben voor het nemen van strategische beslissingen of beleidsbeslissingen. Vrager op de 

markt van toegepast onderzoek is naast het bedrijfsleven vooral de overheid. Maar ook 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, belangenverenigingen en branche-organisaties van 

bepaalde groepen producenten treden op als opdrachtgever voor toegepast onderzoek. Dit 

onderzoek wordt slechts voor een gering deel door universiteiten verricht (het zogenaamde 

derde-geldstroom onderzoek). Belangrijker zijn in dit verband de economische onderzoeksin-

stituten en ook heeft de overheid en in mindere mate het bedrijfsleven zelf economische 

onderzoekers voor de produktie van toegepaste kennis in dienst. 
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Natuurlijk zijn er vele tussenstations op de lijn tussen zuiver fundamentele kennis en specifiek, op 

een bepaald micro-probleem toegespitste toegepaste kennis. In die zin - het is reeds gezegd - is 

ook het onderscheid tussen fundamentele kennis en toegepaste kennis gradueel en dus artificieel. 

In feite is de produktiekolom veel langer en bestaan er allerlei in elkaar overvloeiende markten 

van economische kennis. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf met een conjunctuurgevoelig produkt 

dat een afzetprognose wil maken. Hiertoe is niet alleen kennis nodig van de relatie tussen de afzet 

van het produkt en de conjuncturele situatie, maar ook over de stand van de conjunctuur, of liever, 

over de conjuncturele ontwikkeling in de toekomst. Zulke conjunctuurprognoses worden onder 

meer opgesteld door het Centraal Planbureau (CPB) en de Nederlandsche Bank (DNB). Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van prognoses over de ontwikkeling van de conjunctuur in het buitenland 

(voornamelijk Duitsland) maar ook van statistische prognosemethodieken en van methoden om 

informatie over het conjunctuurpatroon uit economische tijdreeksen af te leiden. Deze tijdreeksen 

worden voor Nederland door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samengesteld, waarbij 

kennis over de nationale boekhouding nodig is. Daarnaast wordt zowel voor de analyse van de 

conjuncturele ontwikkeling als voor de constructiemethode van de conjunctuurindicator gebruik 

gemaakt van kennis uit de conjunctuurtheorie. Dit voorbeeld illustreert hoe in het economisch 

onderzoek kennis op kennis wordt opgebouwd. Ook in andere onderzoeksgebieden gebeurt iets 

soortgelijks. 

 

 

4.Marktwerking 

 

In het voorgaande is beschreven hoe binnen het economische begrippenapparaat kennis als een 

produkt kan worden aangeduid. Naast het produktbegrip heeft ook het marktbegrip in de economie 

een zeer ruime betekenis. Met een markt wordt niet uitsluitend een plaats aangeduid waar vraag en 

aanbod fysiek bij elkaar komen, zoals op de veiling, of waar vragers en aanbieders via moderne 

communicatiemethoden direct met elkaar communiceren, zoals op de financiële markten. Een 

markt kan in de economische betekenis van het woord ook betrekking hebben op een minder 

concreet samenspel van vraag en aanbod voor een bepaald produkt. Bij wijze van voorbeeld kan 

de arbeidsmarkt worden genoemd. De meeste (niet-economisch geschoolde) sollicitanten zullen 

zich er bij een sollicitatiegesprek niet van bewust zijn dat zij voor de economische theorie als 

aanbod op een markt gelden. Daarnaast betrekken economen ook nog markten in hun 

theorievorming die vooralsnog in het geheel niet bestaan, zoals de markt voor verhandelbare 

emissierechten van zwaveluitstoot in Europa. Daarnaast hebben economen het over onvolledige 

markten waar de vragers zich slechts door de overheid kunnen laten vertegenwoordigen. Een 

voorbeeld is de markt voor milieugoederen waar de toekomstige generaties van mensen (en 

dieren) vragers zijn, maar waar deze niet met de huidige generatie over de toekomstige 

beschikbaarheid van milieugoederen rond de onderhandelingstafel kunnen zitten. 

 

Een beschouwing over de markt voor economische kennis moet tegen deze achtergrond worden 

bezien. Het meest concreet is nog de markt voor toegepaste economische kennis. Vragers zijn 

hier, zoals gezegd, veelal overheidsinstanties en ook belangenorganisaties of brancheverenigingen 

die een bepaald onderzoeksbudget uit te besteden hebben. De selectie van de meest prangende 

onderzoekproblemen komt dan via het budgetmechanisme tot stand. Vervolgens wordt met de 
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opdrachtnemer, de aanbieder op de kennismarkt, onderhandelt over probleemstelling en prijs. Op 

deze markt lijken de traditionele mechanismen redelijk te werken, zij het dat vanwege de vaagheid 

van het produkt economische kennis, de informatie op deze markt een nogal diffuus karakter 

heeft.  

 

Heel anders is het gesteld met de markt voor fundamenteel economische kennis. In feite is hier 

geen sprake van een gerichte vraag naar kennis, maar uitsluitend van aanbod van kennis. Dit 

aanbod wordt dan ook niet door het marktmechanisme gereguleerd maar komt op heel andere 

wijze tot stand. Het is de wetenschappelijke reputatie die voor de fundamentele onderzoeker de 

belangrijkste drijfveer vormt voor een keuze van zijn of haar onderzoeksonderwerp. De 

kwaliteitsbeoordeling van het fundamenteel economisch onderzoek vindt volledig plaats binnen 

het gilde van de internationale wetenschappers. Het is een wetenschapsinterne kwaliteitsoordeel. 

Fundamenteel onderzoek heeft een hoge kwaliteit en wordt gepubliceerd in vooraanstaande 

wetenschappelijke tijdschriften indien de gerenommeerde collega-onderzoekers het een goed 

onderzoek vinden. Natuurlijk speelt bij dit oordeel mee dat de onderzoeksuitkomsten toepasbaar 

zijn en een nuttige input kunnen vormen bij de produktie van toegepast onderzoek. Maar het gaat 

hierbij vooral om de beschikbaarheidsnuttigheid van fundamentele kennis en er valt moeilijk te 

bepalen, zeker door het gilde van fundamentele onderzoekers zelf, welke fundamentele kennis 

voor toekomstige toepassingen van belang zal worden. Vandaar dat de produktie van 

fundamentele kennis zich vooral richt op verdieping van díe kennis die eerder door het gilde van 

internationale wetenschappers als hoogstaand werd aangemerkt. In die zin is het fundamentele 

onderzoek inderdaad veeleer methodegericht en padafhankelijk dan probleemgericht 

 

5.Institutionele veranderingen 

 

Ofschoon de vraag naar fundamentele economische kennis moeilijk valt vast te stellen, bestaat 

toch de indruk dat hier de marktwerking, bezien vanuit het perspectief van het toegepast 

onderzoek, niet ideaal is. Veelal lijken fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek te ver van 

elkaar af te staan. De toegepaste onderzoekers worden met methodologische problemen 

geconfronteerd waar het fundamenteel onderzoek geen oplossing voor heeft. De vraag is nu hoe 

een betere aansluiting van deze beide typen onderzoek tot stand kan worden gebracht. Een 

mogelijke oplossing voor een dergelijk marktfalen is directe sturing van boven-, of van buitenaf. 

Men zou door een groep deskundigen prioriteiten en posterioriteiten kunnen laten vaststellen ten 

aanzien van onderzoeksgebieden die voor de toekomst van belang en van minder belang worden 

geacht (zie Den Butter, 1995; Ridder en Van Wijnbergen, 1995 en Van Witteloostuijn, 1995 voor 

een schets van huidige aandachtsgebieden). Met gerichte subsidiëring kan dan worden gepoogd 

om de economische wetenschappers te verleiden hun aandacht te verleggen naar de 

prioriteringsgebieden.  

 

Een dergelijke sturing biedt echter geen garantie voor een betere marktwerking. De toekomstige 

onderzoeksproblematiek is net zo onzeker als de toekomst zelf. Bovendien twijfelen de 

economische wetenschappers tegenwoordig zelf meer en meer aan de mogelijkheid tot sturing en 

aan de maakbaarheid van een samenleving. Het procesmodel van de economie, waarbij met inzet 

van beleidsinstrumenten politieke doeleinden te verwezenlijken zijn, wordt meer en meer 
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vervangen door het institutionele model. Niet zo zeer dient te worden ingegrepen in het 

economisch proces zelf, maar de instituties waarbinnen het economisch proces zich afspeelt 

dienen zo goed mogelijk te worden vormgegeven. Binnen het speelveld van goede instituties kan 

dan de uitkomst van het economisch proces zonder bezwaar aan de marktwerking worden 

overgelaten. In een dergelijk speelveld zorgt de markt namelijk voor aansluiting van het aanbod op 

de vraag. Vandaar dat in de moderne leer van de economische institutionalisten nadrukkelijk 

gebruik wordt gemaakt van concepten uit de speltheorie. Zo heeft Nobelprijswinnaar Douglas 

North voorgesteld instituties op te vatten als de regels van een spel. (Zie Nelson, 1995 voor een 

uitgebreide beschouwing over de rol van instituties in de economie). Deze spelregels zijn mede 

bepalend voor de optimale strategieën die het handelen van de economische subjecten sturen. Nu 

is uit de speltheorie bekend dat spelen, afhankelijk van de spelregels, meervoudige 

evenwichtsoplossingen kunnen hebben. In dat verband kan men instituties ook omschrijven als de 

manier waarop het spel gespeeld wordt. Instituties omvatten dan niet alleen de spelregels zelf, 

maar ook de geijkte en verwachte patronen volgens welke het spel zich ontwikkelt. Wat dit laatste 

betreft kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de standaard openingsstrategie in een schaakspel.  

 

Maar bij instituties kan in deze context ook gedacht worden aan meer concrete zaken. In de 

afstemmingsproblematiek tussen de markten van fundamentele en toegepaste economische kennis 

gaat het daarbij om instellingen waar interactie tussen de op beide markten opererende partijen 

plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is de Sociaal Economische Raad (SER) waar in een tripartite 

overleg tussen werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden beleidsadviezen worden 

opgesteld. De onafhankelijke leden vertegenwoordigen de band met de wetenschap en kunnen als 

intermediairs fungeren om de beleidsgerichte problematiek in hun fundamenteel wetenschappelijk 

onderzoekprogramma te vertalen. Anderzijds kan via de onafhankelijke leden, maar ook via het 

secretariaat van de SER en de professionals van de belangenorganisatie 

fundamenteel-wetenschappelijke kennis in de beleidsadviezen doorklinken. 

 

Dit is echter veeleer een idealistische weergave van een gewenste situatie, dan van de feitelijke 

situatie. Er bestaat zeker aanleiding om via de institutionele weg de wisselwerking tussen de 

markten van fundamentele en toegepaste economische kennis te verbeteren. Zo merkt Klamer 

(1995) op dat er een grote kloof in conversatiecultuur bestaat tussen de fundamentele en de 

toegepaste economische onderzoekers. Onderzoeksscholen die in een zelfde doctoraatsprogramma 

zowel onderzoekers opleiden die later fundamenteel onderzoek gaan verrichten alsook 

onderzoekers die in het toegepaste onderzoek zullen terechtkomen, kunnen bijdragen tot het op 

elkaar afstemmen van deze beide conversatieculturen. Eenzelfde effect kan worden bereikt door 

binnen instellingen met veel toegepaste onderzoekers een team met onderzoekers te werk te 

stellen dat tot taak heeft voor een belangrijk deel fundamenteel-wetenschappelijke kennis te 

produceren. Voorbeelden van dergelijke teams met uitstraling naar teams die vooral onderzoek 

met een toegepast karakter verrichten, zijn te vinden bij het Economisch Instituut voor het 

Midden- en Kleinbedrijf (EIM), bij de Nederlandsche Bank en bij diverse ministeries. 

 

Een andere manier om tot een betere afstemming te komen, is de reputatiemechanismen in het 

fundamenteel onderzoek te wijzigen. Een nadeel hierbij is dat de reputatieopbouw op 

internationale normen is gebaseerd en dat het natuurlijk niet mogelijk is om met het oog op de 
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Nederlandse situatie deze internationale normen te veranderen. Maar wel is het van belang te 

bewerkstelligen dat de Nederlandse fundamentele onderzoekers vooral in die niches in de 

internationale markt een reputatie opbouwen waar dergelijke fundamentele kennis voor Nederland 

relevant is en een bruikbare input vormt voor het op Nederlandse problemen gerichte toegepaste 

onderzoek. Wellicht komt dankzij de netwerken waarin de Nederlandse fundamentele onderzoe-

kers participeren, dan ook uit het buitenland meer fundamentele kennis beschikbaar die relevant is 

voor de Nederlandse problematiek. Hierin zou kunnen worden voorzien door voorstellen voor 

subsidiëring van fundamenteel economisch onderzoek te laten beoordelen door gemengde 

commissies waarin zowel deskundigen uit de fundamentele als uit de toegepaste sfeer zitting 

hebben. Een volgende mogelijkheid is om via subsidiëring de vorming van onderzoeksteams te 

bevorderen waarin fundamentele en toegepaste onderzoekers intensief met elkaar samenwerken.  

 

 

6.Besluit 

 

Economisch onderzoek levert twee typen kennis op, namelijk fundamentele kennis en toegepaste 

kennis. De markten van deze twee typen economische kennis zijn in die zin van elkaar afhankelijk 

dat de fundamentele kennis een input op de markt van toegepaste kennis vormt. Op dit samenstel 

van markten is uitsluitend sprake van een directe vraag naar toegepaste economische kennis. De 

vraag naar fundamenteel-economische kennis is dus een afgeleide vraag. Maar in feite is de 

fundamentele kennis, mede vanwege het internationale karakter ervan, volledig aanbod-bepaald. 

Een betere afstemming van het aanbod van fundamentele kennis op de behoefte vanuit het 

toegepast onderzoek valt niet via een van boven opgelegde sturing van het fundamenteel 

onderzoek te verwezenlijken. Een betere aansluiting is uitsluitend te bereiken via een wijziging 

van instituties, d.w.z. de spelregels waarna de marktwerking voor een goede allocatie van de 

onderzoeksinspanningen kan zorgdragen. Te hopen valt dat deze nieuwe spelregels tot een grotere 

motivatie zal leiden om onderzoek op het raakvlak van fundamenteel en toegepast onderzoek te 

verrichten. Onderzoekscholen, die een zekere mate van vrijheid in de bedrijfsvoering hebben, 

kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. 
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