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SAMENVATTING

De relatie tussen technologie en milieu is onderwerp gcweest van veie studies over
technologie als bron van en oplossing voor niilieuproblemen. l)e bestaande theorie en
empinsche studies op dit gebied zijn grotendeels gebaseerd op scenario's en case
studies in ontwikkelde landen. Systematische studies in. vooral Afrikaansc.
ontwikkelingslanden zelf zijn zddzaam. Deze studie draagt ertoe bij deze kcniiiskkKtf
te overbruggen aan de hand van een analyse van productiebedrijven in Nigeria. In dit
proefschrift probeer ik antwoord te geven op twee belangrijke vragen:

1) Wat zet bedrijven in ontwikkelingslanden, en dan voornamelijk die in Nigeria,
ertoe aan milieuvriendelijke technologies toe te passen?

2) Welke implicates hebben de factoren die van invloed zijn op de toepassing van
milieuvriendelijke technologies voor het beleid met betrekking tot duurzame
industriele ontwikkeling, en met name tot de vermindering van
watervervui 1 ing?

In dit proefschrift wordt met 'milieutechnologiee'n' bedoeld die technologische
artefacten, maatregelen en kennis, die bijdragen aan de vermindering of eliminatie van
negatieve externaliteiten van productiebedrijven. We hebben ons daarbij echter
beperkt tot de bestudering van industrieel afvalwatervervuiling om hct ondcrzoek
beheersbaar te houden. Bovendien is dit een gebied waar ontwikkelingslanden eerst
ervaring opdoen met de milieureguleringen en -management voordat zij overgaan tot
de effectieve aanpak van andere soorten industriele vervuiling (zie Dasgupta t7 a/,
1998, p. 3; Hettige er a/, 2000, p. 455). Dit is begrijpelijk omdat vervuiling door
industrieel afvalwater in veel ontwikkelingslanden een directe bedreiging vormt voor
de volksgezondheid (zie 7"Ae £cowo/w«/, 21 maart 1998; Rosegrant, 1999).

Wij hebben daartoe de voedingsmiddelen- en de textielsector nader onder de loep
genomen. Voor deze twee sectoren is gekozen omdat ze algemeen worden beschouwd
als sectoren die in grote mate watervervuiling veroorzaken. Daamaast gaat hct in deze
sectoren om grotendeels van oudsher laagwaardige bedrijven waar
ontwikkelingslanden aanzienlijke technologische vaardigheden in bezitten. Bovendien
dragen deze twee sectoren significant bij aan de productie in Afrika landen ten zuiden
van de Sahara; voor ten minste tweevijfde van de industriele toegevoegde waarde in
de meeste landen waar zij in aanzienlijke aantallen voorkomen.

De theoretische onderbouwing van dit proefschrift stoelt op vier wetenschapsgebieden
binnen de economic Ten eerste de studie van de diffusie en toepassing van normale
technologische bedrijfsinnovaties, waarin uiteengezet wordt waarom bedrijven
overgaan tot de toepassing van technologies. Ten tweede, het 'mainstream'
economisch denken met betrekking tot de afweging van bedrijven tussen de
bedrijfskosten van het naleven van milieureguleringen en de maatschappelijke kosten
die voortkomen uit productieactiviteiten van bedrijven. Ten derde, de inzichten in de
bedrijfseconomie dat de kosten als gevolg van milieuregulering worden gemitigeerd
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door zogenoemde 'innovation effects', dat wil zeggen technologische innovaties die
een compensate vormen voor de bedrijfskosten van het naleven van de reguleringen.
Ten vierde de evolutionaire kijk op de economie van technologische innovatie met
bctrckking tot de relatie tussen technologische competenties op bedrijfsniveau en de
tocpassing van technologies. Op basis van de inzichten die zijn opgedaan aan de
hand van deze groepen in de literatuur, hebben wij een theoretisch kader ontwikkeld
voor de empirische analyse. In het model worden twee drijfveercategorieen voor
milieuvricndelijke technologies gedefinieerd. De eerste is het milieubeleidregime
waarondcr bedrijven opereren; dit wordt in dit proefschrift de prwwairc aVyyiwr voor
milieulechnologicfin genoemd De tweede categorie omvat factoren die betrekking
hebben op technologische competenties op bedrijfsniveau, bedrijfskenmerken, en de
implemcntatie van reguleringen. We verwijzen hiemaar met de term •secMm/a/re'
</r///vt'rt7i voor de toepassing van milieutechnologiee'n. Ook hebben we onderscheid
gcmaakt in dc wijze waarop bedrijven in technologische zin reageren op de primaire
of sccundairc drijfveer(-veren): doen zij dit met als doel de vervuiling te verminderen
('technology response for pollution abatement', afgekort tot TPA) of door de
vervuiling te voorkomen ('technology response for pollution prevention' of TPP)? De
ccntrule hypothese in het analytische kader, ofwel de '/7r//wa/>e vw.v«.s 5ecww^o/re
</r///vftr-hypothese luidt dat '/« owfw/X:/te//>Jg.s/aMa'e/? waar Ae/ /w/7/ewoe/e/a' a/ge/weew
a/.v rt7«f/e;/ ZH'a/t woroV /»mT/OMwa", oV seewwe/a/rtf dryyiwe/i voor Je /oepas.s/>7g vaw

o/o^»/ft'« /'« oV /vot/wcf/e/MoWne a/5 ^/»IM// voor
zyn a/5 (0/ ze/ß />e/a/igr//)ter aaw> j//m«/i voor /w

()m de validiteit van deze hypothese empirisch te testen, zijn vervolgens negen sub-
hypotheses ontwikkeld. Twee hiervan hebben betrekking op milieubeleid als primaire
drijfveer voor de toepassing van milieutechnologieen, de overige zeven op de
secundaire drijfveren. De data voor de empirische analyses zijn voor het grootste deel
vcrkregen uit een survey van bedrijven in de twee genoemde sectoren,
bedrijfsintcrviews. een survey van Nigeriaanse milieureguleringen, interviews met
directeuren van de Nigeriaanse milieubcschermingsbureaus, en secundaire informatie
van het Nigeriaanse ministerie van milieu, milieubeschermingsbureaus van de Staat,
het bureau voor de statistiek, en de vereniging van productiebedrijven, alle in Nigeria.

De resultaten van deze Studie leveren in twee opzichten een belangrijke bijdrage aan
kennis. In de eerste plaats wordt in het theoretische kader dat werd ontwikkeld een
grensverleggcnd milieubeleid voorgesteld als stimulus voor milieutechnologische
veranderingen die de negatieve milieuexternaliteiten van productiebedrijven
verminderen of elimincren. Hoewel ons model vasthoudt aan milieubeleid als een
belangrijke determinant van de investering van bedrijven in milieutechnologieen,
toont het aan dat ook niet-milieuregulerende factoren in belangrijke mate
investeringen in milieutechnologieen kunnen stimuleren, vooral in
ontwikkelingslanden waar sprake is van relatief zwakke regulerende maatregelen. In
de tweede plaats zijn in dit proefschrift de resultaten neergelegd van een baanbrekend
onderzoek naar de technologische antwoorden op milieuregulaties door
productiebedrijven in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Met dit onderzoek
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is aangetoond dat bedrijven in Afrika in Staat zijn zieh bezighouden met
technologische innovaties ter vermindering van industriele vervuiling, en deze ook
daadwerkelijk toepassen.

Dit proefschrift toont aan dat Nigeria beschikt over een goedgestructurcerd systeem
voor de aanpak van industriele vervuiling. Het is echter gebleken dat de institutionele
capaciteit voor milieureguleringen deficient is als het gaat om mankrachl en
infrastructuur om effectief te kunnen controleren of bedrijven zieh ook aan de
reguleringen houden. Afgezien van de rclaticf goed-geoutilleerde laboratoria voor
industrieel afvalwateranalyses, wordt de handhaving beperkt door een onvoldoende
aantal beschikbare ambtenaren en onvoldoende technische opleidingsprogramma's
gericht op de vermindering van industriele vervuiling. Bovendien wordt het gebrek
aan motorvoertuigen ten behoeve van de controle ge/.ien als de belangrijkste
infrastructure^ beperking voor de handhaving van milicuregels.

Dit onderzoek toont aan dat Nigeriaanse bedrijven acticf gebruiken maken vun
conventionele end-of-pipe technologieen, d.w.z. zuiveringsinstallaties voor industrieel
afvalwater, om de negatieve externaliteiten van industrieel afvalwatcr te verminderen.
Ook is bewezen dat de bedrijven procesgerelateerde of -geintegreerde technieken
gebruiken om afvalwater bij de bron te verminderen. Onze analyses laten zien dat het
grotendeel van de secundaire en tertiaire afvalwaterzuiveringsinstallaties in gebruik
werden gesteld na het driejarig moratorium om te voldoen aan de Nigeriaanse
milieureguleringwet, S.I.8/S.I.9, die in augustus 1991 werd ingesteld. Met andere
woorden, deze wet heeft effectief geleid tot de toepassing van milieutechnologieen
met betrekking tot de vermindering van de vervuiling door industrieel afvalwater.
Helaas zijn dergelijke positieve effecten niet direct waargenomen voor de toepassing
van technologieen die vervuiling door industrieel afvalwater aan de bron aanpakken,
vooral onder de textielbedrijven. Ook is vastgesteld dat beslissingen van
multinationals (MNEs) om over te gaan op milieutechnologieen niet significant
beinvloed werden door de S.I.8/S.I.9-wet. De resultaten van de casestudie geven aan
dat de internationale norm of het milieubeleid van de moederbedrijven een belangrijke
rol hebben gespeeld bij de beslissing van de dochterbedrijven om in
milieutechnologieen te investeren.

Ook is uit de resultaten gebleken dat de belangrijkste belemmering voor bedrijven om
over te gaan tot de toepassing van schone technologies is gelegen in de hoge kosten
ervan. In het algemeen zijn het gebrek aan informatie over schone technologies, het
gebrek aan technische capaciteit, onzekerheid over de invloed van de toepassing van
milieuvriendelijke technologieen op het competitief vermögen, en het gebrek aan
liquide middelen voor investeringen in technologie geen belangrijke hindernissen voor
toepassing voor bedrijven. Bedrijven in de textielsector blijken echter het gebrek aan
informatie over milieutechnologieen en het gebrek aan geldmiddelen wel als
belangrijke hindernissen voor toepassing te zien. We vermoeden dat dit samenhangt
met de relatief strengere technologievereisten vanuit milieuoogpunt voor de
textielindustrie, en de daarmee gepaard gaande hogere kosten voor het installeren en
in bedrijf houden van technologieen ter vermindering van vervuiling.
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We hebben een logit-regressieanalyse uitgevoerd om de onderzoekshypothesen te
testen. De regressieresultaten tonen dat wanneer we kijken naar EBT (alle
milieusparende oplossingen samen), milieubeleid een significante primaire drijfveer
voor tocpassing blijkt te zijn. Hoewel secundaire drijfveervariabelen zoals de
eigcndomstructuur, bedrijfsgrootte, en de beleidsimplementatiestrategie evenzeer
significant blijkcn tc zijn, is de significantie van milieubeleid het grootst. Na het
isoleren van dc invloed van de primaire en secundaire drijfveren op TPA, bleek dat de
milicubcleidvariabele een significante invloed heeft op de toepassing van TPA, maar
niet voldocnde invloed om de rol van primaire drijfveer voor de toepassing van TPA
toebcdccld te krijgen. (iebleken is dat secundaire drijfveren zoals eigendomstructuur
van het bedrijf, bedrijfsgrootte, en het menselijk kapitaal van interne capaciteit voor
innovatie (het percentage van het personeel dat een hogere opleiding genoten heeft),
en beleidsimplementatiestrategie bclangrijker zijn dan milieubeleid als stimuli voor de
tocpassing van TPA als we kijken naar de statistische significantie. Zo is ook gebleken
dat. wanneer dc invloed van de belangrijkste en secundaire drijfveren m.b.t. de
toepassing van TPP werd geisoleerd, milieubeleid geen primaire drijfveer voor de
tocpassing van TPP is. Hoewel milieubeleid significant is als determinant voor TPP-
toepassing, blijken secundaire drijfveervariabelen zoals bedrijfsgrootte, het menselijk
kapitaalaspect van de interne capaciteit voor innovatie (het percentage van het
personeel dat een hogere opleiding genoten heeft), en de eigendomsstruetuur van een
bedrijf significanter te zijn. Uit deze resultaten blijkt dat analyses gericht op
milieutechnologiee'n zonder onderscheid te maken in het type technologic de
vcrkecrdc indruk geven dat milieubeleid de primaire drijfveer voor de toepassing van
ETB is. Zoals echter voor alle beleidsbeslissingen geldt, moet hier benadrukt worden
dat het onderscheiden van technologietypes (TPA of TPP) voor
vervuilingsvermindering heeft aangetoond dat de secundaire drijfveren een veelheid
van factoren kunnen vormen die de toepassing door bedrijven van EBT redelijkerwijs
meer verbeteren dan milieubeleid zou doen.

Een aantal belangrijke beleidsimplicaties zijn uit deze studie naar voren gekomen.
Door beleidsmaatregelen gericht op het stimuleren van multinationale investeringen in
productic. zoals foreign direct investment (FDI)-beleid of divestment die het
buitenlands eigendomaandeel in productiebedrijven kunnen vergroten, zullen
investeringen in milieutechnologiee'n toenemen. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de
kans dat het bedrijf betere milieumaatregelen neemt. Zo kunnen ook
beleidsmaatregelen die grootschalige grt>tvi//V/</ productieinvesteringen stimuleren, of
de groei van bestaande kleine en middelgrote bedrijven in grootschalige
productiebedrijven de toepassing van EBT bevorderen. De resultaten wijzen er verder
op dat technologiebeleid ter bevordering van interne technische competenties in
productiebedrijven. bedrijven onbedoeld ook stimuleren te investeren in
milieutechnologie. In dit opzicht zou technologiebeleid gericht moeten zijn op het
bevorderen van de beschikbaarheid van hoogopgeleid technisch personeel voor
productiebedrijven. In het geval van Nigeria is aangetoond dat het personeel van
bedrijven (met inbegrip van dochterbedrijven van multinationals) grotendeels
afkomstig is van de lokale gemeenschap. De resultaten geven ook aan dat
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implementatiestrategie van milieubeleid een bepalende factor is voor bedrijven om
over te gaan tot de toepassing van EBT. Wat betreft Nigeria is gebleken dat wanneer
handhavers een coöperatieve Strategie toepassen met betrekking tot milieuvvetten,
bedrijven deze eerder zullen naleven, vooral waar hot gaat om TPA
(zuiveringstechnologiegn voor industricel afvalwater). Dit is vooral van belang voor
landen met een relatief moeilijke economische omgeving zoals Nigeria. Rcgulcrcnde
overheden die hiervoor begrip tonen, zouden eerder een stimulercude dan een
afschrikkende rol kunnen speien bij de toepassing van KBT.

Verder blijkt uit de resultaten van de case studie dat zuiveringsinstallaties voor
industrieel afvalwater die voldoen aan de regulercnde vereisten voor de kwaliteit van
afvalwater geimporteerde technologiee'n zijn. Ook dc chemicalien voor de zuivering
van afvalwater zijn grotendeels gei'mporteerd. Met R&D-belcid met betrekking lot
technologie voor de vermindering van vervuiling door industrieel afvalwater in
Nigeria zou zieh vooral moeten richten op de verbetcring van de technische
doelmatigheid van lokaal ontworpen (en gebouwde) zuiveringsinstallaties voor
industrieel afvalwater en de ontwikkeling van lokale (of minder dure) vervangende
chemicalien voor de zuivering van afvalwater. Daamaast laten de case studies zicn,
met mogelijke uitzondering van een van de twaalf bedrijven, dat er over het algemeen
gebrek is aan goed uitgesponnen programma van schönere produetie binnen
Nigeriaanse bedrijven. Het huidige Nigeriaanse milieubeleid legt de nadruk op TPA
(em/-o/-p//>e)-oplossingen voor problemen veroorzaakt door industrieel afvalwater, en
in het Nigeriaanse industrie-technologiebeleid (o.a. FMST, 1986; FMI, 1988) is tot nu
toe geen melding gemaakt van schönere produetie als onderdeel van het
technologiebeleid. Dit proefschrift heeft echter bewezen dat ten minste een deel van
de bedrijven toch overgaat tot de toepassing van TPP; dc vooruitzichten voor
programma's gericht op schönere produetie in de Nigeriaanse productieindustrie zijn
dan ook goed te noemen. Zowel het milieu- als het technologiebeleid zou zieh moeten
richten op milieutechnologische veranderingen die leiden tot een regime van schönere
produetie in Nigeriaanse bedrijven. Deze inzichten volgen uit de studie, die in
theoretische zin bovendien een bijdrage levert aan de innovatie-effecten van
milieubeleid.




