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Nieuwe technologie schept nieuwe
mogelijkheden en nieuwe problemen. Zeker in het beginstadium
van een nieuwe technologie zijn die
problemen vaak diffuus en zo onduidelijk dat vraagstellers vaak als
zwartkijkers worden afgedaan. Terecht?
Zo’n 100 jaar geleden, toen de aardappelmeelindustrie goed op gang
was1, verging men in het najaar van
de stank. Toch bouwden nieuwe industriëlen hun woonpaleizen aan
de stinkende vaarten. Stank was
immers synoniem met welvaart?
Pas de kindskinderen van die industriëlen liepen te hoop tegen de
stank. Liever de bron van welvaart
sluiten dan lijden onder die vreselijke stank. De Wageningse socioloog Hofstee heeft al gewezen op
deze omkering van waarden.
De “Beurs van Berlage” in Amsterdam, dat imposante gebouw tussen
het Centraal Station en de Dam, is
geopend in 1903. De versiering bestaat onder meer uit tegeltableaus
ontworpen door de beroemde kunstenaar Jan Toorop. Die tegeltableaus laten locomotieven zien en
fabrieksschoorstenen die grote wolken zwarte rook uitbraken. Deze
tekenen van nijverheid en dus welvaart werden algemeen geaccepteerd, ja zelfs bejubeld. Tegenwoordig rinkelt de klachtentelefoon van
het milieumeldpunt al wanneer er
stoom uit een fabrieks-schoorsteen
komt, al is het pure H2O.
Is een dergelijke omkering van de
publieke waardering, met het bijbehorende kostenplaatje van corrigerende milieutechnologie, te voorkomen? En is die merkwaardige
asymmetrie te voorkomen van privaat gewin en publiek verlies? Filosofen wijzen de weg. Maak van een
gedachte een probleem, ga er over
nadenken, alleen of “in de groep”.
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“Problematiseren” heet dat in het
jargon.
Resources For the Future (RFF) is
een bijna 50 jaar oude “not-for-profit, non-advocacy, non-partisan”
stichting in Washington DC, USA,
die fungeert als denktank tot behoud
van natuurlijke hulpbronnen voor
de toekomst. Doel is om door middel van wetenschappelijke studies
het beleid te beïnvloeden. Publicaties en conferenties zijn het middel.
Van de circa 100 werknemers zijn
een 60-tal gepromoveerd onderzoeker met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond. De stichting stelt
een eer in het bedenken van nieuwe
vragen gericht op nieuwe technologieën, problematiseren dus.
Een vraag, niet geheel nieuw maar
wel nieuw genoeg, gaat over de
maatschappelijke kosten van resistentie van schadelijke organismen
tegen bestrijdingsmiddelen. Daartoe werd een workshop belegd
(050401) getiteld “Economics of antibiotic resistance”, gevolgd door
een workshop (060401) “Economics
of pest resistance”. De deelnemers,
ruim 50, waren van diverse pluimage, met een groot contingent economen en enkele ecologen. De
stichting resideert in Washington
maar de workshops werden gehouden op een idyllisch landgoed in
Virginia, met broedend waterwild
en huppelende reeën.
De economen boden tegen elkaar
op met ingewikkelde wiskundige
modellen, veelal gebaseerd op wankele ecologische vooronderstellingen. De ecologische minderheid
trad vooral op als “resource persons”, lieden die de economen moeten voorzien van geschikte informatie. Vaak moesten zij de economen
tot de orde roepen en terug plaatsen in de ecologische realiteit. De
bijdrage van Waibel en Fleischer,
economen, en mijzelf bestond uit

een vergelijking van twee nieuwe
technologieën voor gewasbescherming, pesticiden en genetisch gemodificeerde gewassen (GGGs),
met een daarvan afgeleide aanzet
tot een onderzoeksplan.
De eerste dag, over antibiotica, gaf
een aardige aanloop. Hoewel de
biologische kant van de resistentie
in de medische wereld vergelijkbaar
is met die in de gewasbescherming,
is de economische, sociale en beleidsmatige interpretatie totaal verschillend gezien de emotionele en
economische waarde van een mensenleven vergeleken met de waarde
van een gewas.
Resistentie tegen pesticiden wordt
economisch hanteerbaar door de
gevoeligheid van een beschadiger
voor een pesticide voor te stellen als
“biologisch kapitaal”. Immers, gevoeligheid heeft een waarde - de
mogelijkheid tot bestrijding - die
verloren kan gaan door het optreden van een middel-specifieke resistentie. De vraag is nu of die waarde
berekend kan worden. We zoeken
naar de huidige waarde (“present
value”), dat is de waarde van de gevoeligheid over een periode in de
toekomst, teruggerekend naar vandaag. Het hoofdprobleem is de
daarbij te benutten rentevoet. Fleischer heeft de gegevens voor resistentie van onkruiden in maïs tegen
atrazin doorgerekend voor WestDuitsland. Voor boeren met veel
maïs in hun bouwplan is de huidige,
negatieve waarde van die resistentie
rond de 300 gulden per hectare bij
een rente van 8%, 1000 gulden bij
4%, en 6000 gulden bij 1%.
Welke rentevoet moeten we aanhouden? Een rente van 8% moet je
op korte termijn maken over je effectenbelegging als je na aftrek van
belasting nog plezier van je effecten
wilt hebben; dat is hier niet van toepassing. Een rentevoet van 1%
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wordt aangehouden bij transgenerationele problemen zoals het
broeikaseffect. Bij resistentie van
onkruiden tegen atrazin gaat het
niet om een korte termijn, maar opwarming van de aarde is een ander
uiterste. Laten wij het veiligheidshalve op 4% houden. Dan ligt de
huidige waarde van atrazin-resistentie, al naargelang van de bestudeerde periode en het bouwplan,
tussen de 400 en 1000 gulden per
ha. Dat is, opgeteld over alle betrokken hectares, heel veel geld.
De gedachtenvlucht van onze denktank-economen kende nauwelijks
grenzen. Zo werd ook het gedrag van
de pesticidenindustrie modelmatig
bekeken. Uiteraard is de kans op resistentie tegen een pesticide een
overweging van belang bij het besluit een actieve stof tot pesticide te
ontwikkelen. Is een middel eenmaal
op de markt dan is resistentiemonitoring van belang evenals preventief
resistentiemanagement. Uiteraard
zijn hieraan kosten verbonden die
leiden tot een gedrag waarbij resistentieoverwegingen van minder belang worden naarmate de afloop van
het patent nadert. Door patenten op
“look-alikes” en “me-too“ stoffen en
door nieuwe formuleringen kan de
economische levensduur van een
vinding verlengd worden. De introductie van genetisch gemodificeerde
“Roundup-Ready” gewassen, die behandeld moeten worden met een
aangepaste formulering van de actieve stof glyphosate, is een mooi
voorbeeld.

wingswijze probeerde twee beleidsopties te vergelijken. Voor iedere
optie zijn een reeks van sociale baten en lasten te bedenken. Onder
de baten vallen het verwachte gewin van de biotechnologische industrie, het gesommeerde gewin
van de boeren (waarschijnlijk in de
orde van enkele tientjes per hectare
per jaar), en de vermindering van
schade aan gezondheid en milieu
(voor huidige waarde zie boven).
Onder de lasten vallen die van registratie en regulering, redelijk voorspelbaar, van schade aan volksgezondheid en milieu, en van
schadeclaims. Een deel van de baten en vrijwel alle lasten zijn slecht
voorspelbaar. Alle beschouwingen
werden in een dynamisch kader geplaatst, d.w.z. de berekeningen
strekten zich uit over een aantal jaren, zij hadden een tijdshorizon. Bij
gebrek aan ervaring met GGGs
moesten de onderzoekers voor allerlei gegevens leentjebuur spelen
bij andere terreinen van kennis en
soms moesten zij gissen.

Tot voor kort gebruikten economen
allerlei versies van baten-kosten
analyse, maar sinds kort hebben zij
de optie-theorie die het beslissen bij
onzekerheid behandelt. Deze theorie is mede geïnspireerd door de
handel in opties aan de beurs. De
optie-theorie kan ook worden losgelaten op beleidsbeslissingen in een
situatie met grote onzekerheid, b.v.
beslissingen over de toelating van
GGGs. Hiermee zijn grote belangen
gemoeid van de op R&D gebaseerde
industrie, de overheid en velerlei actiegroepen. Er is dan ook geld genoeg voor onderzoek. Enkele, nadrukkelijk als voorlopig aangeduide,
resultaten worden hier vermeld.
Eén sociaal-economische beschou-

Een andere beschouwing op basis
van de optie-theorie is interessanter. Goeschl en Swanson vergeleken
twee beleidsopties die ik hier zal
aanduiden als de private en de publieke optie. Bij de private optie nemen onderling concurrerende bedrijven de beslissingen inzake
wel-of-niet op de markt brengen
van GGGs. Bij de publieke optie
neemt een “grote beslisser” de beslissingen. Beide partijen kijken
naar externe effecten (“externalties”), maar niet in gelijke mate omdat hun belangen niet identiek zijn.
Een bijzonder facet van de beschouwing is het “Red Queen Effect” (met dank aan Lewis Carroll).
De rode koningin moet steeds har-

Een aardig resultaat leverden de berekeningen van Wesseler over de het
gedrag van de Europese Unie inzake
de beslissing nu-of-later toelaten
van GGGs. Gezien de onzekerheden
leek het uitstel van de beslissing
gunstig vanuit sociaal-economisch
oogpunt. Voor de research-driven
GGG-bedrijven is dit uiteraard geen
aantrekkelijke keuze en ook een
deel van de boeren kan door uitstel
extra inkomsten derven.
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der lopen om op haar plaats te blijven. Dat zit zo. Biotechnologische
innovaties zijn onderhevig aan afbraak op tweeërlei wijze, “creatieve
afbraak” en “biologische afbraak”.
Creatieve afbraak duidt op het verschijnsel dat een innovatie ingehaald wordt door een betere innovatie, waarmee de eerste haar
waarde verliest. Biologische afbraak
is b.v. de verschijning van een
nieuw fysio dat de resistentie van
een cultivar doorbreekt of van een
nieuw genotype bij een plaaginsect
dat resistent is tegen een bestrijdingsmiddel. In beide gevallen
wordt de innovatie, de cultivar of
het bestrijdingsmiddel, economisch
waardeloos. In een door de jacht op
patenten gedreven industriële wereld is vooral de creatieve afbraak
sterk, waardoor telkens andere innovaties op de markt moeten worden gebracht, in steeds hoger tempo, die ieder ook weer biologische
afbraak oproepen.
De conclusie van de auteurs zal nu
geen verrassing meer zijn. Het model van een biotech industrie met
bedrijven die hun rendement en
dus hun bestaansrecht ontlenen
aan patenten, met het “Red Queen
Effect”, is uit sociaal-economisch
oogpunt inferieur aan het systeem
met een “grote beslisser” die althans de creatieve afbraak kan afzwakken. De conclusie is niet noodzakelijkerwijs dat het huidige
systeem van patenten afgeschaft
moet worden, wel dat het - althans
in de biotechnologie - drastisch
herzien moet worden.

[COLOMN

Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging

Waar blijft IPM? Nergens, want IPM
is vrijwel niet privatiseerbaar. Jammer, maar deze moderne economen zien IPM niet zitten.
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