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Nederlandse Samenvatting 
Ke~~nisstronien tussen Multinationde 

Ondernemingen. 

Een Patent Data Analyse 

Introductie 

Dit proefsclirift bestudeert dc e~geirscliappeii van de ken~usstxomci~ die 
aptredeir russcn mulanaoaiiale ondememiiiigerz dic act-etl~zjri btnncri de h~~c)g- 
en rmddaitechnologischc sectoren van de ecoiaorlie. Ui[ de iiteïnmur \veteti wc. 
dal kenn~cstromeri uiiearnare bclangijk zijri vont onclerm~exmingei'~~ omdar. zc 
belangs-ijlk ziijn voos her Iere11 blnnicla oi~der~-ie~iwingel~, wat \veer belaiignjk is 
voos de bedrij fssesultaren 1-21n clc o~idcïnsmliig. C_)rn een ~ t ~ d r u k  te JaP1gc11 van 
de inanier waarop bedrijven .r.an clkiias lciea~ is Iret dus belíiiigrljk dc ,iard 21aa1 cic 
kelanissrcomen russen bedrijven re orriderzocken. [>c cciltrake ptoblr~eansrclliilg 
van dit pro~efsc-irift luidt clan ook: IJICI~F q y r r  d* ~ge~1.1cEsapp~11 r t m r  0~~ kes,9~ifr/mo~e1/ 
~ W S S P ~  m ~ ~ / ~ ~ ~ a ~ ~ o r n a / e  or~drn~c*nnqen? Deze centrale psobleeiozstelli~ig lian ~voïrlen 
opgedeeld im drie deel~rïageii. Allctccïst, welke hcroren beiiavlocclen dc 
kenilissurorneii tussen rnuliiruationale oiadernenungen en war 1.. de i ~ c h i ~ n g  van 
lrwr betnl-locding? Voorts, welke invloed hebben stïatcg~sclze leclinologie 
alhannes o13 de kennisstroinen tusseri rnulanarionaie undcrnctnisngeiz? Ei1 
tenslotre, zqn kenn~sstrorneri mmielrjk gcbor-ideil' 

Om dir ondeïzcick. te kuïincra Liinweren Ircbbci~ wc allcrccrsr cc11 
uitgebh-cicle cagcn databank gcbouwcl (zie lioofdsn~k 2). Dezc ~lalaibniilc 
cambineert de mfcsrnaauc val) rneerdcre Lcstaai-idc ilat:rLaa~kcn, ma:ir vnegi 
Lelyens  oor een bclang~jk clcel cxri-a iinfonnaar ~ 1 3 ~ .  DC belangnjkqrc gebruilite 
datí~barikeni ~ q n  de E~ropca i i  P3atc~i~ Clffice I(G13Q) tlaral~ank met 1rrforr17auc 
over bijna 1 ndjocn platenten en. de MJ'R17"- Coopcrarive llgrcci~xxtrs and 
Technnlagy Indlcatcirs (C,'LTl) daaljank che inforinanc bcvai mca betrekking 
tot meer dan lfi.Ti00 c~incn\zccrkîi~gc~~erba~rdei~ russen tniecr dan 9-500 
Lacdrqven. De baqis voor nirze cllatal~ank \.oiïrmr de lîeirtiinic 500 lijst rncii cle 500 
gxoorse bed~-ijren ter wcëeld. LIit clezai Lijst Ilacbbci~ we die Iricclt-il\~crii gckozcii 
die werkznan~ zqn blnnen lioog- er1 rnieldclrcclino1~1g~schc seeiorcja. 'L'licinclclrjh 
'nleldei~ tve 171 rnulanatlonalc inoecterbccleilvcr~ m.er. \'e~volgcns Iricbbcn we 
geliir~i~k gemaakt vari de Dun Nc l)>t-:-idsrreec 3inkagcs ClataS~mk, wa:iriaz allc 
b~dui~fsstarnboanen staan van ~ecler rnocclcrbcdïijf m c ~  alle 



dochcerondcai~cmgen. Mddels deze databank hebben we alle patenten die we 
konden vrnden in de E P 0  databank van de dochterbedrilven en licc 
irroedlerl~cdrilf geaggregeerd tot o p  moederniveau. Deze uirgebreide databank 
vormt de basis vain bet crndcrzock in C ~ I L  proefschrift. 

Theoretiech achtergrondca 

12eeds Adam Simtili (1 776) crkcndc E-iet belang .rTa1? iimoratxs zowel voor 
de grocnani de cconcsnue in zijn gcheel R I S  voor de g o e i  van de ndi~ndueile 
ondernetmng. Ook Karil Marx (1858) zag u~mancltngen en innowatxs als zeer 
belarzgnjkc elennentcn voor dc poer  van cie ccomonuc. liet was Joseph 
Sch~tmpeter (1934, 1939 en 1942) die de grondbeginselen legde voor de 
hedeiidaagsc econcimiscl-ie rlaeorieén anct becreklkiiig rot innovatre. E l i j  
I~eschreef de ~nvlocd van innovaties op  rle econtrmic op basis vaiI twee 
conccpccn, "ccreancvc ucrnictig~ng" eml 'kreaacve accuinulaue" In de tacl-iuger 
laren van de vonge ceuw ontstond de "New Growrh theory'" vooral op basis 
van werk van liurner (1986 en 1990) en Lucas (1988). 'En deze thearae hijgt 
tcclii~olog~sche verandering een zeer cea~tralc plaats die zorgt voor voordclen 
voor zowel de andivicluele onderneming als voor cle economie nz ?qn geheel 

Wat alle voorgasaandc thcortcen gemeeli tiebben is dat: ze ~ c h  voorxl 
cot~centresen op  de in~~loed  van tcnnrssrromen op  de economie In zqn geheel. 
Hoewel dc invloei8 vali kcnnlsstromen op  de economc als gelzeel uirersá 
belangrijk is, zijn q, vooi otis onderzoek, tnicer geiiitcressecrd in de Ilivlocd 
van kennicscromeii op de ~ndividucle ondcrnermng. Wc dienen ons derl-ialve tc 
r~cEiten op  de tlicotlcen van  de onderneming. Een van de inx~loedn~ksrc 
tlieorieen van de ondcn-ietiung is de ""ïso~arce-based" theorje, die zijn 
r>oi.sl~~c~y; vindt rn het werk varli 13cnrose (1 959) cn Werncrfellt (1984). Deze 
ihcoric~ vsrklaarr verschrllerz nxsseia o~~cleri.iemm~gen op bas"" van de mate Luraarrn 
dc c~i-iclcrticmrt~geri strarcg~sclie liulpbïonr-icn beheren en veil.oridcrsrclr dat deze 
vcrdePing van Iitilpbroi~iaen vrij rt:lbicl is. De  bcdr~]ieS1li~/pbro~ic1~"r1 worden 
qrxicri ,ils \vaardcvuI, ~eldzaaili~ en Insilg te irnlrcrcml of te s~rliisameren. I'andaar 
d:rr bcdrrlvrru die clczc l-iulpbrot-ilricn bel~ercni cconorniscli beter presicren clan 
l->edttivchi die c l c ~ r  hulpbtar~i~cn onrbcsen. Voesrrbo~i~~end op dele tlaeone 
ontsioncl dc "dynriltliic cal~rrbrliries'V11eorie (Teece, 12isano ct al 1991). Ook deze 
rlzea;lric stoelt o ~ ~ d ~ ~ e r o l i d e s ~ t s l l i t l g  dat bednji?hulpbrorrnen van belang zijn 
voer de bedrijfwcsz~lltatcn TRPI eet1 onderneming. In  tegenstelling rat de 
"'ieso~nrce-~TISCC~" rlieoric gaat de "dynamic capabilit~es" tlietrrle er van uit dar 
ot-irlerrie~~xngcn nieuwe l~iil~bronrien kctinnen verkiqgcn, onder andere door 
riu~lclel vair o~ganrsauoneel Ieren. Geil derde ihec~ric die Izicr xrui belang is, is de 
"'knowlcdgc-based" trheorrre. Ook deze rheone baseert zich op  de 'kesource- 
bdsed" clueorre c11 ondersclanjï~ liet belaiig van oil.pnisauoi-ree1 leren. In deze 



theorie is de belxlgriykste hulpbron binnen het bednjl de kennus clie tui de 
ondenlenrbng opgeslagen is. Hct beiieft hlpr zowel dei kes~ris 'i'e~vc.dt in 
bij~warbeeld patenten, d s  ook de kerrnis due aaix\*xe/.lg is bij d r  ii-dividuele 
werknemers of binnen de bedrij fsrauunes 

Factoren die de kennisstromen beït-i~laeden. 

;\Is eerste onderdeel van dc bea~itri:uordtil~ vnn de cenlz-ahe 
puoblicemstelling l-icbbea we gekeken naas de factorcru &e de keirit1ss~1-orne11 
tussen m~ulunauonals be~nvloeders. (zîe l i o o f d s ~ .  331. Op basis van 
literahurnnclerzoek \werd een aantal fac~oren geidenuficeerd. De  belarzgl-rjkste 
hctnren bhjken 11ct absorberend verrnogcii van de ondemelwng, dc rclaucvc 
hoogte van de ~iitgax~en vouï ondcrzoek ca ont-wfieliii~ (OXc'O) cn liet ~snral  
smenwerkingsverba~~dein van het bedrijf met andere bedrij-\-era: heli aantal 
allimmes. hhddels onze eigen databank. waren we in de gelcgenlicid deze 
theoretisch veronderstelde verbanden te onderzoek ei^ en twens de richri~~g 1 7 ~ i 1  

de verbanden vast te saellezi. Middels negahef binornialie regressie hebben wc dc 
verbanden oriderxockir. 

7rToor de operiiuonal4semg van onze variabelen hebben wij gcb~7ulk 
gemaakt vami de definities van laffe en Trajterzberg (1998) &c cerr piltent een 
maat noemen voor een stukje kennis, cri een paren1 citaat ccn maat voor een 
kennisstroom. Het absorberend .r7crmwgen ra11 cle oiaílerniermi1g, gedefii~icerd 
als het totaal aanlal pateilsen van de ondernctmng blrlkt een posiucve ~nvloed te 
hebben op de keni~iisstïornen, zowel var1 andere bedrilven naar het bedrijf noc, 
als aildersorn. Dcdnjiverr niet rnceh- patenten I-nebben meer kcnn~s in huis oin 
kennis van buiten op CC nemen. Anderzijds zijn ze door l-nilin grolere aantal 
patenten interessanter voor andere bedrijven orn kermis te vergaten. De turecctc 
factar, de relatreve uitgaven aan O&O, heeft ook een pc~siLic~rc irivlucd op  dc 
keririlssrrwmen, zawel naar het bcclrill roe als cimgeltceh-d. 13c verlilat1nget7 zijn 
vril~wel iderinek aan dse voor het absorberend vcai-ncrgcri. I lc  dcrdc cci laalstc 

factor, E-iet aar-rtal allranazrs, blijkr et.eiiecns ecn posltie~ïe ~nvlocd te 
l~rbberi op de kerrnisstrorneni c11 wcer in beide ricl~nuigen. Verder bli~l<a. c3e 
grootre vut het bedalf belangrijk voor de mate waanma keilrus naar. het bednlf 
toesrrooinr. Ovcr het verband rucceil cle mate waarin kcnnis van hct bcdrijf wcg 
stroomt en dc bedr-ijfsgroorte valt, 017 basis van ons o~idenock, í i jk~ DC zeggefl. 

De dne onderzochte filccoxcn blnll~cn dus ecn posltjcve mvlocd rc hcbl'rcsti 
op dc kenmssrromen zowel naar het bcdnjf roe als \.air hct bedrijf af. 



Na de lactoren vastgesteld cc hcbben die een mvlued hebben OP de 
kenmsstromen tussen mu'danauasaale c~ndernetningen mlden we vervcilgens één 
van deze factoren verder gaan uitdiepen. We wiiden met name hlken naar het 
Peren brrincn strategische technologie alharities (hoofdstwk 4). Stratcg~sc'ne 
reclunologic al~anties worden steeds vaker amgegmn met de bedoelnng van 
elkaar te leren, war uireraarcl lctdt tot kcnnisstrornen tisssen dc brdrijven in een 
alliariade. O m  te bcg~nnen 1-telbei.r we de relatie onderzocht van het lelen bmsirn 
sttarcgsche rcchnologie allianiernes. Wij verondcrstclllen daarbij een negatief 
parabol~sch vcrrbaild tussen her leren binnen de alhanue en de kenmsbasis 
ovcrlap van de bedr~jven in de ailianue. I le  kennisbasis van een bedi-~jf hebben 
we gcílefin~eerd als de parenten vm een bedtljf plus de patenten (xan anderc 
bedtijweti) \vaar de bedrilveil naar venv~jzen in hun eigen patenren, de 
zcigenaamde pafcns citatcn. Voor de operationaliseritng van onze %ranabelen 
hcblucn wij wedcrorn gebruik getnaaká van cle definjues van laffe en Traltenberg 
("198). WPe veliwaclatten dat het Ieren eerst toeneemt iiaarmate de overlappirig 
in kcnizisbascs toeneemt, maai. dat Clc.ze na een bepaald omslagpunt weer 
afneemt. Vervolgens hebben we vcrui~desstcld dal er i-iieet- geleerd zal \worden 
binnen alliaiaries die zijn opgexct met het doel van elkaar re leren dan watlrueer 
her nicr z~llkc alianncs beweft. Om deze verondersleliiiig te testeri hebben we 
een conrroll: gsucp moeteia bouwen aaiagezien we alleen gegevens van lecr- 
alilianues lzebbcn. Als laarcre \vilden we de mvloed van de sterkte van de 
verbanden binnen dc allianitics vcrgehjker~ met de kennistrverdracl~t nisscrïi de 
bedrijven. Onze verundcrstetling was dar bedrijven mei een sterk alliantie 
verhaiid meer van elkaar zouden leren dan bedrijven che vna een zwak verbalid 
mrt: clkaaa vetbonclen ziin. 

0 1 7 1  ccn cn andcr tc tesret-1 hcbben we wedcrnrn gtbruik gemaakt v a n  

onzc eigein darabank. Tcn gevolge fran de bcperklngen van de voorl~anderu 
xiliade. ~;i~geve~is dreileia we gebrtuk tc maken van Tobrr regressie. Onze eerste 
twee Iiypnthcses wcrden door oiaxc analyses Z3evestigdl. Leren btriacru alhanues 
gebeurt dub 113 de vorm van ccri iaegar-icf parabolisch verband rner bc~ekkiiag 
kot dc vcror-filliancie ke~iahisbacic o~erlripping. Brdrijven lereta eerst uwer van 
clkî~au., wanrtun een rnnxlimurn bereikt wordr en de bedrijven ven »Igens nurider 
van elllcaar Icrei~. Ook blijken zc)gerraíimde leer-alhanues mitermarc effectief voor 
kctznisoverc2racht tusseia de allian*~ partners. Tol onze verbazliig blijkt echter 
onze derde la)~potl-icsc nier bevcswgcl re wordcnz dcmr onze ;maIjrses. Blijkbaar 
zijn *.w:rkke ~ierbitldii~gen au ss ct-^ de bedl-ih.r.cn in  onze ciatabank belangilkcr 
\*ooi. lrcirn~so~erdraclat dat1 sterke verbindingcn, Verwauwet~ ruwen dc 
s:rmcra~verkencdc bedrilven is bli~lrbrrar mmdcr belangr~jk daii cornplcrnen~a~iteir. 
\'er~Irr is het iiaogclilk cllar de otlc~erzocl~te bcdrijr.cn hjdeii aan zagenaamde 
"'over-eiiabeddccltiess", Iiroorddt bedrijven re srerk vcrtrociwen o p  enkele 



alhan.tie partners waar ze szeske verbanden mee hebben leren ze ulecirrclehjk 
minder van deze partners. Ze  weten het nleeste nrnrners al tenge~inlge \ian de 
voorgaande sanienw~crkuigxrerbanden. 

De ruimtelijke dimensie van patenrelimg door 
multinationale bedtijven in Europa. 

.US Baarste hebbcn we onderzoek gedaan naar de rzlirntcldjkc durietls~~'; van 
de kenn~ssuomen van m~ilnriamonale ondcriiemngcn. Daaroncler \vordr: 
allereerst jaczstaan dar gekeken wordt naar clc geografische verdeLiia \;:\n de 
0&0 acnwteiiten van de  bedxrilvui ~n onze databank binnen Europa. We xljn 
dus geinreressccrd in hoevecl i0&0 acaviteiteil de bccl~ijven verricht.cn l'ijnnci~ 
en buiten hun eigen regio. C:onccriueren deze acrivizeiten zich in bepaalde 
repo"? En als &t zo  is, in welke regjo's t ~eed i  deze conccrïiraae daia op? Dit 
mjn de vïagce d ~ e  wc i11 het eciste gedcclire pi ai^ hoofdsruk 5 \vilden 
beantwoorden. Vervolgens Iaebbei1 we gckekcili naar de ~~erspreldzlg van licta~aior 
is1 de rijd en over rego's. Opnleiixv l-irbben we gebruil< gemaakt vara onze eigcil 
databank. We hcbben ahlereersr gekclrcn naar dc Oei0 activiteiten van de 
bednp.cn in onze databank en rnci nanac nïairc de sprerd~ng I-iiesvan over dc 
NUTS rego" binnen Europa. De patenten worden daarbij toegewczeru aan de 
regio door tniddel van de  pasrcoclc van de u~niinders. Oveslgcns 1s dit de  cerst-e 
keer dar dit soort onderzoek plaarsvjnldc op deze schaal en met deze mate vati 
speclficimt voor heel E~wopa. I-lct blijkt dnt eet1 redelzjli decl van de 0&0 
actjv~ïeaten buiten de eigen regio van dc ondernctmng p1;iatsviridt. Voorts 
blajlien slecl-its cen beperkt aantal reg~o's het lec~lweindeel va1 deze 0&CI 
actwiteiren ie onwaiageii. Met name zijn dtt drae regio's in D~u~slaricl, het gcb~ed 
rand L,onderi en dat rond Parijs. 

Onse resiiiltaren vallen cíuncn iner ander o~iderzoek (m.n. I losl.iers 200.3) 
wilarbij binnen Eweapa cc12 bepaald kermmgebiccl, op her vlak  var^ innovatic wordt 
aangewezen. 14it zogeniaaim.de '"Dlue 12a11ana'"ebicd, z(> genocmd naw de vorin 
en de klcwx van dc regio bq dc eerste piesentalie, lsoivt grofweg van l,o~idcr.i mei 

de Benelux en de Rljnregio naar Milaan. Dit gebed herl->ergt van ~ ~ u d s h e r  
belangnl,lce isuno\laucve centra. Het Ishlkt dan ook dat ~ l e  vwdelrnp, van 
~ns~ovat~elre acnvlteilen ovcr rego's vnj stabiel is o\icr tijd. Aclircirgc';tclclc 
rego% kknneri allecrr anet bcliilllp vali grote invcsicrizrgcn 113 bv. Infrasiruciuur 
ex? scl~srl~ng proberen de achtinrstm~d op dc iojs regio's in te lopeii. 

Met betrckhng ior de sprcid~ng over zijd en rrgio vinden we dai kcirills 
eerst vc~spreillt tiaar regio's diclrrbil, cn pai Yarer ~aaat. reglo'c vercler wcg 

Verder blijkt clat ei- na Lwce baar een verxad~g~iiaigqx.irïr bcrclkl unsr~rdi watarllcror 

keasnis zich rrict naar 1105: verder gclegcn reg~o's vei-ipi-eiclt .brclogch3k woidi dii 
.t-eroorzaakt door de lokale specificiteit en dc v c r o u d e i i i ~ ~  var: ilc k ~ t ~ n i s .  



Uvcrigeals IlAijkt dar de kenluiiso\~erclracEir binnen een ondernenzing meer lokaal 
gconeoieerd is &n dc kennisoverdracht mssen ondernemslgen. Wel znja er 
duidehjk~ versclnllen hlsren de verschillende sectoren In onze databadc. 
Gebasel-rcl up dcze ~utkomsrcn khinncél wc stellen dat rcgonale movaueve 
systerncn nog sreeds bclangnjk zeiti. Deze sonclwsic heeft ook grote pohLieke 
implrcatlcs omdat het LOL spaniirrilgen nissen rego's birallen dc E~uopese markt 
kan leiden. 

Slot opmerkingen 

Voor ondernemiiagen dnc In de voorste gelederen van de econome wUen 
meespclcri 1s her dus erg belangalk cc werken aan hun absorberend xrerrnogesi 
door mdclel vair wvesteringen m 0&0 c12 door de vorlmng van alluarides. 
Vercler is lrcr ouk erg bchl~grdjlr. aanwezig te zijn in, of dlclitbij, de regjo's waar 
eioticuwe tecI-inolog~scPic oi~twdckclirtgerii zich voordoen. 

13e kracht van d ~ t  ~roefscktu5fi. ztt nIeh name rru dc uitgebreidlie~d en 
nauwkeurigl-ierd vail de databank, waardoor het rnogrhjk is zaken te testen &e 
vocrrhccn niet testbaar waren. Door de wijze van construcue van de databank 
kunnen we ook zeltcltatics zovcel mogehjk ~ u r  onze analyses fiteren, wat de 
eonclusicis alleen maar sterker  maakt. Ook kunnen uve hrerdoor de 
Icennissrrornen voos onze bednp~reii opsplitsen 1n inter- en intra-mulunauonale 
lcennlisstroinen. Verdcr beslaat onzc databank vlijwel alle inultanauonahe 
rii~deriremiriigcn ~l lc  actief ziln 111 de liosg- en rniddeltechnologiscl-ie sectoren 
van de ecoraornie. Onze oi~derzoeken, die gebaseerd zijn op Europese 
parcntgegevens, zijn voorts een belangrijk cornplcmen~ voor de onderzoeken 
die z1e11 baseren op 11merikani.ise patent gegevens. Voor de Europese context 
wwmn onze artde~;zoekari plaatsvinden zijn de Euaopesc patenrgegcver-is 
nnngeljjk oulc sneer relevaili dan cle hmerikaaazse. 

Pa~eiirgcgevcns l.zcbl3cn ~~itesriard hun bej>erl.iinge:eril en on.rolko~i-iei-iEieclen 
@ie hcr»l~lsnik3), maar iroíir Je 1mees1~ van deze problemen Ezcbberr we 
corrrctles clnorgc\rocrtl zoelat we toch ztr-ivolie conclusmes tiebben kunnen 
rrekkcn op bssrs v~ui olnr.re ai~alyses. Vcrbetenilgei~ dlc we xouden kwni-icn 
doo~~ncrc i l  voor ~oekornsug oridcrzoek, heblc1.r [net natme Irre~ekliing op het 
~ii~iiaire'idcn van de dnrabsi~k n a u  meerclere jaren en. nans andersoorage 
bcdrljvet~, MC& t-~aine kleincn: bedrijven. Oolc zou het goed zrjïi de relatie nlssen 
dc door C ~ ' S  gcrl~eten kennisstrotrien en de wir~s.cgewendheid van de 
o~rdernci~urïgen te oiidu.zoeketl. 




