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Samenvatting (Summary in
Dutch)

Dit proefschrift bestaat uit vijf hoofdstukken over buitenlandse investeringen,

technologie overdracht door multinationale ondernemingen en samenwerk-

ing in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Er wordt voornamelijk gekeken

naar buitenlandse investeringen gericht op het exploiteren van natuurlijke

hulpbronnen in ontwikkelingslanden.

In Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 wordt een spel-theoretisch model on-

twikkeld waarin meerdere multinationale ondernemingen actief zijn in een

land. Er is sprake van strategische interactie tussen deze ondernemingen in

zowel technologie overdracht als in de markt. Deze strategische interactie is in

voorgaande studies niet onderzocht en het in acht nemen van deze interactie

leidt tot een aantal nieuwe bevindingen.

Hoofdstukken 4 en 5 zijn empirische studies op basis van de Zuid Afrikaanse

innovatie enquête. Hoofdstuk 4 onderzoekt de determinanten van O&O

samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Onderzoek laat zien

dat O&O samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen van belang

kan zijn voor het maken van een technologische inhaalslag (zie UNIDO, 2005;

Mazzoleni and Nelson, 2007). Terwijl voorgaande studies voornamelijk hebben

gekeken naar de determinanten van O&O samenwerking in ontwikkelde

landen, onderzoekt Hoofdstuk 4 of in een ontwikkelingsland andere factoren

bepalend zijn voor O&O samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Vervolgens onderzoekt Hoofdstuk 5 welke vormen van O&O samenwerking

leiden tot innovaties in de mijnbouwsector. Er wordt zowel naar product- als

procesinnovaties gekeken. Tot slot gaat hoofdstuk 6 kort in op het fenomeen

van automatisering in de mijnbouwsector. De verwachting is dat in de
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toekomst automatisering een steeds grotere rol gaat spelen in de mijnbouwsec-

tor en dat automatisering een grote impact zal hebben op de vraag naar lokale

arbeidskrachten en de vraag naar lokaal geproduceerde goederen en diensten.

Hoofdstuk 2 vergelijkt doormiddel van het theoretisch model verschillende

vormen van restricties op buitenlands eigendom die vaak in de olie, gas

en mijnbouw sectoren worden toegepast. Hoofdstuk 2 laat zien dat de

overheid de welvaart in het land kan verbeteren door het ontnemen van

het eigendomsaandeel van de lokale (staats)bedrijf in joint ventures met

buitenlandse ondernemingen. Een soortgelijke beleidsmaatregel werd in

1984 genomen door de Noorweegse overheid toen het een significant aandeel

van Statoil in joint ventures afnam. De overheid begon het aandeel van de

overheid in joint ventures direct te managen en niet meer doormiddel van

de nationale olie maatschappij. Als gevolg van dit beleid kon de nationale

olie maatschappij zich richten op het managen van commerciële projecten en

concurreren met de buitenlandse ondernemingen. In Nigeria is een soortgelijk

beleidsmaatregel voorgesteld door een speciale commissie. Echter dit voorstel

is nooit geïmplementeerd. Het kan zijn dat de nationale olie maatschappij,

implementatie van dit beleid heeft tegengehouden door druk uit te oefenen op

de regering. Door dit beleid zullen de (korte-termijn) winsten van het bedrijf

namelijk afnemen.

In Hoofdstuk 3 wordt het spel-theoretisch model verder ontwikkeld om te

onderzoeken onder welke omstandigheden multinationale ondernemingen

een buitenlandse markt doormiddel van acquisitie zullen betreden en onder

welke omstandigheden deze bedrijven de markt doormiddel van directe

investeringen zullen betreden. Terwijl voorgaande studies voornamelijk kijken

naar de keus tussen acquisitie en directe investeringen door een enkele

multinationale onderneming, wordt er in Hoofdstuk 3 gekeken wat er gebeurd

wanneer meerdere multinationale ondernemingen actief zijn in de markt.

Hierdoor wordt strategische interactie tussen buitenlandse ondernemingen in

acht genomen. Hoofdstuk 3 laat zien dat wanneer strategische interactie tussen

buitenlandse ondernemingen in acht wordt genomen, betreding van de markt

doormiddel van acquisitie meer waarschijnlijk wordt. Lokale bedrijven in het

theoretisch model van dit proefschrift concurreren met meerdere multina-

tionale ondernemingen. De winst die deze lokale bedrijven zouden maken in
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het geval dat ze niet overgenomen zouden worden gaat door deze hogere con-

currentie omlaag. Acquisitie wordt hierdoor relatief gezien aantrekkelijker om-

dat deze winst de zogenaamde reserveringprijs is die buitenlandse bedrijven

moeten betalen voor acquisitie van lokale ondernemingen. Dit resultaat komt

overeen met wat de afgelopen jaren in de praktijk is gebleken. Multinationale

ondernemingen betreden buitenlandse markten steeds vaker doormiddel van

acquisitie in plaats van door directe buitenlandse investeringen. Daarnaast laat

het model zien dat het liberaliseren van de regelgeving omtrent buitenlandse

investeringen hand in hand moet gaan met het verlagen van de kosten van

technologie overdracht. Een verlaging in de kosten van technologie overdracht

kan bewerkstelligt worden door bijvoorbeeld investeringen in het menselijk

kapitaal. Het theoretische model toont aan dat naarmate de kosten van

technologie overdracht afnemen, het liberaliseren van de regelgeving omtrent

buitenlandse investeringen de welvaart bevordert. Het is bevorderlijk voor

de welvaart om eerst buitenlandse bedrijven in de markt toe te laten zodat

deze bedrijven kunnen concurreren met lokale bedrijven, terwijl buitenlandse

eigendomsrestricties in tact blijven. Pas wanneer de kosten voor technologie

overdracht voldoende zijn gedaald wordt het bevorderlijk voor de welvaart

om ook de eigendomsrestricties te verwijderen. Dit patroon van liberalisering

komt overeen met het beleid dat vaak in de praktijk door overheden wordt

toegepast.

Een van de tekortkomingen van het model is dat het niet instaat is om

asymmetrische multinationale ondernemingen te analyseren. Het analyseren

van asymmetrische multinationale ondernemingen kan in vervolgonderzoek

worden onderzocht door het model verder uit te breiden.

In Hoofdstuk 4 wordt doormiddel van de Zuid Afrikaanse innovatieen-

quête onderzocht welke factoren ervoor zorgen dat bedrijven samenwerk-

ingsovereenkomsten in onderzoek en ontwikkeling (O&O) aangaan met ken-

nisinstituten. In tegenstelling tot voorgaande studies wordt er in Hoofdstuk

4 ook onderzocht of bedrijven die in het buitenland actief zijn, meer of

minder waarschijnlijk zullen samenwerken met kennisinstituten in vergelijking

met bedrijven die geen dochteronderneming in het buitenland hebben. De

resultaten laten inderdaad zien dat Zuid Afrikaanse bedrijven die in het

buitenland actief zijn, meer samenwerken in onderzoek en ontwikkeling
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met universiteiten en onderzoeksinstituten. De mate van concurrentie in

buitenlandse markten spoort bedrijven aan om samen met kennisinstituten

actief te zijn in onderzoek en ontwikkeling, om zo de overdracht van inno-

vatieve technologie naar hun dochtermaatschappijen mogelijk te maken. Dit

betekent dat de overheid samenwerking in onderzoek en ontwikkeling kan

bevorderen door lokale bedrijven te stimuleren om in het buitenland actief te

zijn. Daarentegen laten de resultaten ook zien dat buitenlandse bedrijven die

actief zijn in Zuid-Afrika minder waarschijnlijk samen zullen werken in O&O

met kennisinstituten. Dit komt overeen met resultaten uit voorgaande onder-

zoeken die ook laten zien dat O&O samenwerking met kennisinstituten door

multinationale ondernemingen voornamelijk wordt aangegaan in het land van

herkomst en minder vaak in de landen waar de dochterondernemingen actief

zijn. Daarnaast laten de resultaten zien dat grotere bedrijven en bedrijven actief

in kennisintensieve sectoren vaker samenwerkingsovereenkomsten in O&O

aangaan met kennisinstituten. Deze samenwerkingsovereenkomsten worden

onder andere aangegaan om de hoge kosten van innovatie te delen. Daarnaast

is het gebruik van publiekelijk toegankelijke kennis zoals wetenschappelijke

publicaties complementair aan het samenwerken in O&O met kennisinstituten.

Overheden kunnen dus deze vorm van samenwerking bevorderen door direct

te investeren in kennisinstituten waardoor deze organisaties beter instaat

zullen zijn om publiekelijk toegankelijke informatie te genereren. Samen-

werking in O&O met toeleveranciers of klanten is ook complementair aan

samenwerking in O&O met kennisinstituten. Terwijl kennisinstituten zich

voornamelijk bezig houden met fundamenteel onderzoek, is het onderzoek

samen met toeleveranciers en klanten voornamelijk toegepast onderzoek.

Deze twee type vormen van samenwerking zijn dus wederzijds versterkend.

Bedrijven die meer samenwerken met toeleverancies of klanten zullen dus

meer profijt hebben van samenwerkingsovereenkomsten met kennisinstituten.

Hoewel slechts marginaal significant laten de resultaten ook zien dat ken-

nisspillovers een belemmering kunnen vormen voor het aangaan van O&O

samenwerkingsovereenkomsten met kennisinstituten. Dit betekent dat de

overheden in ontwikkelingslanden O&O samenwerking tussen bedrijven en

kennisinstellingen kunnen bevorderen doormiddel van verbeteringen in de

bescherming van intellectuele eigendomsrechten.
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In Hoofdstuk 5 wordt doormiddel van de Zuid Afrikaanse innovatieen-

quête onderzocht welke factoren leiden tot product of proces innovaties door

bedrijven die actief zijn in de mijnbouwsector. De bevindingen laten zien

dat samenwerking in O&O met buitenlandse toeleveranciers of buitenlandse

klanten leidt tot de ontwikkeling van innovatieve producten en processen.

De resultaten laten ook zien dat voornamelijk bedrijven die actief zijn als

toeleveranciers in de mijnbouwsector product innovaties op de markt brengen.

Daarnaast speelt de zogenaamde absorptie capaciteit van lokale bedrijven

(gemeten door hun eigen investeringen in O&O) een belangrijke rol in de

ontwikkeling van nieuwe producten en processen. Tot slot, de bekwaamheid

van lokale werknemers speelt een cruciale rol in het ontwikkelen van nieuwe

diensten. Dit betekent dat de overheid lokale innovatie in de mijnbouwsector

kan bevorderen door te investeren in het verhogen van het menselijk kapitaal

en door lokale O&O initiatieven te stimuleren en dan voornamelijk O&O initi-

atieven die mijnbouwbedrijven en toeleveranciers bijeen brengen. Naast de

lokale overheid is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de multinationale

ondernemingen. Door lokale werknemers te trainen wordt het menselijk

kapitaal verhoogd. Daarnaast verbeteren multinationale ondernemingen de

kwaliteit van hun input doormiddel van kennis en technologie overdracht

naar lokale toeleveranciers. Deze kennisoverdracht zal de toeleveranciers en

de lokale economie vervolgens weer ten goede komt. Tot slot, Hoofdstuk 5

gaat kort in op het proces van automatisering in de mijnbouwsector. Deze

automatisering zorgt ervoor dat er steeds minder vraag zal zijn naar (lokale)

werknemers en dat er meer vraag zal zijn naar hoogtechnologische apparatuur

die niet gemakkelijk in de lokale markt ontwikkeld kan worden. Om met dit

proces van automatisering optimaal om te kunnen gaan is het van belang

dat het overheidsbeleid wordt aangepast zodat informatie technologische

vaardigheden ontwikkeld worden die dataverwerking en besturing van geau-

tomatiseerde apparatuur mogelijk maken.

Een tekortkoming van de empirische studies is dat deze volledig gebaseerd

zijn op Zuid Afrikaanse data. Vervolgonderzoek die gebruik maakt van data

uit andere ontwikkelingslanden zal verder duidelijk kunnen maken of in deze

landen de factoren die tot R&D samenwerking en innovatie leiden anders zijn

dan die in ontwikkelde landen.


