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Nederlandse samenvatting 

 In het begin van dit proefschrift is geobserveerd dat het karakter van bedrijven in de laatste 

decennia is veranderd. Twee van deze veranderingen zijn van specifiek belang in deze context. 

Een eerste mogelijke verandering is de manier waarop bedrijven concurrentievoordeel behalen 

ten opzichte van hun concurrenten. Voor de industriële onderneming die ontstond in het laatste 

kwart van de 19e eeuw waren unieke materiële en financiele activa de belangrijkste bron van 

duurzaam concurrentievoordeel. Voor de moderne onderneming echter, is het belang van materiële activa 

gedaald, terwijl het belang van immateriele activa – voornamelijk het belang van kennis - is toegenomen 

(Brown et al., 2009; Rajan en Zingales, 2000). Bedrijven kunnen slechts dan van kennis profiteren 

wanneer deze kennis is gespecialiseerd (zie Demsetz, 1988). Naast andere factoren, heeft de specialisatie 

van kennis geleid tot de disintegratie van de industriële onderneming. De moderne onderneming is meer 

gericht op een kleine groep van kerncompetenties. Een tweede verandering in de aard van bedrijven, is 

dat losse vormen van samenwerken en allianties tussen bedrijven belangrijker zijn geworden en zijn 

uitgegroeid tot een populair alternatief voor verticale integratie. Allianties stellen ondernemingen ook in 

staat om de toenemende risico’s en kosten die verband houden met innovatie en snelle technologische 

veranderingen te beperken.  

 In dit proefschrift stel ik dat niet alleen het karakter van bedrijven is veranderd, maar ook de 

manier waarop bedrijven omgaan met hun omgeving. Bijvoorbeeld, de industriële onderneming 

maakte voornamelijk gebruik van intern eigen vermogen om R&D projecten te financieren, 

omdat de grote onzekerheid over de resultaten en de mogelijke ernstige asymmetrische informatie, 

financiering door externe bronnen duur maakte. Daarentegen is het voor de moderne onderneming 

eenvoudiger geworden om voor de financiering van R&D gebruik te maken van externe bronnen (Brown 

et al., 2009; Brown en Petersen, 2009). Er zijn slechts enige studies die de contextuele factoren in 

bedrijven onderzoeken die de beurswaarde van R&D activa en de mogelijkheden van de bedrijven om de 

beurs te gebruiken voor het financieren van R&D beïnvloeden. Bovendien, zijn er weinig –misschien wel 

geen – emprisische studies die de relatie tussen allianties en bedrijfsspecifiek risico onderzoeken, ondanks 

dat het beheer van risico’s een van de belangrijkste drijfveren is voor de vorming van allianties 

(Hagedoorn, 1993). 

 De stelling van dit proefschrift is dat R&D investeringen voornamelijk verschillen van andere 

investeringen in de mate van onzekerheid wat betreft het toekomstige rendement. Het antwoord 

op een aantal van de volgende vragen wordt gezocht: Kunnen bedrijven de mate van onzekerheid 

van R&D activa die deelnemers van de aandelenmarkt ervaren, beïnvloeden? Zijn verschillen in 

bedrijfsspecifieke onzekerheid van belang bij het begrijpen van de beurswaarde van R&D activa (R&D 

uitgaven en R&D allianties)? Wat is de rol van allianties en alliantie portfolio’s bij het managen van de 

perceptie van risico en onzekerheid van de investeerder? Met dit als basis, is het doel van dit proefschrift 

het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen: 

� Vinden investeerders, ceteris paribus, de toekomstige rendementen van R&D intensieve bedrijven 

onzekerder ten opzichte van bedrijven die minder R&D intensief zijn? 

� Kunnen bedrijven de mate waarin investeerders het rendement van de R&D projecten als 

onzeker ervaren, beïnvloeden. Zo ja, hoe? 
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� Hoe kan de perceptie van onzekerheid bij de investeerder (1) de beurswaarde van het kennis kapitaal 

van een bedrijf en (2) de mogelijkheid van een bedrijf om de beurs te gebruiken om R&D te 

financieren,  beïnvloeden? 

� Dragen alliantie portfolio’s bij aan het kennis kapitaal van een bedrijf zoals gemeten door de beurs? 

� Beïnvloeden de percepties van onzekerheid bij investeerders de relatie tussen alliantie portfolio’s en de 

beurswaarde van bedrijven? 

� Wat is de relatie tussen allianties en de perceptie van bedrijfsspecifiek risico bij investeerders? 

 Elk van de vier empirische studies in dit proefschrift verschaft nieuwe inzichten in een of meer van 

deze onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2, heb ik onderzocht of en hoe R&D investeringen invloed hebben 

op de winstprognose variatie van analisten aan de verkoopkant. Deze variatie is een maat voor de ‘echte’ 

onzekerheid wat betreft de toekomstige economische prestaties van een bedrijf (onderzoeksvraag I).  Op 

basis van een panel van 299 productiebedrijven, tussen 1997 en 2006 genoteerd aan de New York Stock 

Exchange en de Nasdaq, is in deze studie een positief effect gevonden van R&D intensiteit op de 

prognose variatie. In het artikel zijn ook de effecten van patenten op bedrijfsspecifieke onzekerheid 

onderzocht. Ik stelde dat patenten informatie over de kwaliteit van de R&D projecten van een bedrijf 

zouden verschaffen en daardoor zouden patenten de perceptie van onzekerheid bij investeerders 

verminderen (onderzoeksvraag II). Uit de empirische resultaten bleek inderdaad, dat patenten het 

positieve effect  van R&D op prognose variatie van analisten verminderen. Dit effect lijkt beperkt tot 

patenten van hoge kwaliteit, gemeten door het aantal forward citaties, non-patent referenties, het aantal 

claims, of het patent deel was van een triadic patent familie en of het patentrecht was vernieuwd. Tot slot 

wordt in hoofdstuk 2 beschreven dat de prognose variatie een negatief effect heeft op de beurswaarde van 

R&D, maar niet op de beurswaarde van patenten (onderzoeksvraag III). Een mogelijke reden hiervoor 

zou kunnen zijn dat investeerders de toekomstige rendementen van R&D tegen een hogere rente 

verdisconteren, omdat het rendement op deze investeringen hoogst onzeker zijn. Patenten op hun beurt, 

kunnen weer een maat zijn voor (tussentijdse) innovatie output. Aangezien de informatie in patenten 

zekerder is, heb ik geen bewijs kunnen vinden voor een onzekerheid of ambiguïteit verdiscontering 

(Epstein en Schneider, 2008) van patenten.  

 In hoofdstuk 3 worden de effecten van de prognose variatie op de bedrijfsinvesteringen 

onderzocht (onderzoeksvraag III). Recente studies over dit onderwerp hebben grotendeels geen 

overeenstemmende resultaten opgeleverd (Bakke en Whited, 2001; Gilchrist et al., 2005; 

Lyandres, 2007;Thakor en Whited, 2011). Waar sommige eerdere studies aannemen dat prognose 

variatie een maat is voor dure externe financiering, stellen anderen dat prognose variatie een maat is voor 

de overwaardering van de aandeelprijs van het bedrijf. Ik heb gebruik gemaakt van twee baanbrekende 

papers van Miller (1977) en Merton (1986) en stelde dat de relatie tussen prognose variatie en de kosten 

voor externe financiering waarschijnlijk complexer is.  

 Of prognose variatie leidt tot een over- of onderwaardering van aandeelkoersen is afhankelijk 

van het type investering en van de mate van erkenning door investeerders waaraan een aandeel 

wordt blootgesteld. Ik heb de erkenning door investeerders gedefinieerd als het residu uit een 

regressie van het aantal analisten dat een aandeel aanprijst en de grootte van bedrijven. Met gebruik 

van een groot panel van Amerikaanse productiebedrijven die openbaar verhandeld werden tussen 1983 en 

2006, heb ik een positief effect van prognose variatie op corporate investeringen (i.e. de som van R&D en 

materiële investeringen) gevonden, maar alleen voor bedrijven met een hoge waardering van investeerders. 

Extra, ondersteunende regressies lieten zien dat dit positieve effect alleen geldt voor R&D en niet voor 

materiële investeringen.   
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 In hoofdstuk 3 werd ook besproken hoe de voorkeuren voor verschillende manieren van 

financieren veranderden in navolging van veranderingen in prognose variatie. Ik vond hierbij een 

positieve en significante interactie term tussen prognose variatie en een proxy voor het uitgeven 

van nieuwe aandelen. Ook hier kon dit effect volledig worden uitgelegd door de veranderingen in R&D 

investeringen en golden alleen voor bedrijven met een hoge waardering van investeerders. Deze resultaten 

kunnen de suggestie wekken dat deelnemers in de markt de rendementen van R&D projecten 

overwaarderen.  

 Deze resultaten zijn vrij verschillend ten opzichte van de resultaten voor bedrijven in het 

laagste kwartiel van investeerder waarderingen. Voor deze bedrijven is een algemeen negatief 

effect van prognose variatie op corporate investeringen beschreven. Frapant is dat, dit effect 

slechts gedreven was door materiële investeringen en niet door R&D. Dit resultaat zou kunnen 

aanduiden dat het duurder is om R&D aan te passen en dat bedrijven R&D uitgaven niet 

aanpassen in reactie op de kosten van externe financiering. Additionele analyses, waarbij gebruik werd 

gemaakt van dynamische panel estimators, lieten zien dat het interactie effect tussen R&D en het uitgeven 

van nieuwe aandelen negatief is. Bedrijven die door investeerders moeilijker te observeren zijn, zijn 

geneigd minder gebruik te maken van externe bronnen voor het financieren van R&D als de prognose 

variatie groot is. In het algemeen zijn de resultaten in dit hoofdstuk in overeenstemming met de bewering 

van Lazonick (2006), dat het bepaalde soorten ondernemingen zijn die gebruik maken van de 

aandelenmarkt voor het financieren van R&D. Deze ondernemingen hebben een hoge visibiliteit met 

sterke (maar onzekere) groeimogelijkheden. 

 Hoofdstuk 4 en 5 onderzochten de percepties van  alliantie portfolio’s bij deelnemers in de 

aandelenmarkt. In hoofdstuk 4 heb ik gebruik gemaakt van de hedonische regressie benadering 

(Griliches, 1981, 1990; Hall, 1990; Hall et al., 2005) om de marktwaarde van de alliantie portfolio 

van bedrijven de bepalen (onderzoeksvraag III en V). De studie vond een positief effect van verkennende 

alliantie portfolio’s op de beurswaarde van bedrijven. De marktwaarde van deze verkennende portfolio’s 

bleek toe te nemen met de mate van bedrijsspecifieke risico’s of onzekerheid. Deze resultaten zijn 

consistent met de opvattingen dat verkennende R&D allianties signalen afgeven aan marktdeelnemers 

over de kwaliteit van de kennis van een bedrijf. Deze signalen worden belangrijker naar mate de 

bedrijfsspecifieke risico’s en de onzekerheid toenemen.  

 In hoofdstuk 5 onderzocht ik de relatie tussen de alliantie portfolio’s en de bedrijfsspecifieke 

risico’s (onderzoeksvraag VI). Ik stelde hier dat alliantie portfolio’s de bedrijfsspecifieke risico’s 

op minstens twee manieren beïnvloeden. Enerzijds stellen allianties ondernemingen in staat om 

bedrijfsrisico’s en de hoge kosten van R&D de beheren. Dit geeft een positieve relatie tussen 

allianties en bedrijfsspecifieke risico’s aan. Anderzijds zijn allianties inherent risicovol door factoren 

die samenhangen met deze organisatievorm. 

 Theoretisch gezien kunnen alliantie portfolio’s de bedrijfsspecifieke risico’s dus vergroten en 

verkleinen. Anderen noemen de relatie tussen allianties en risico als een ‘onaangename paradox’ 

in de literatuur (Bamford et al., 2003: 36). Om hun bedrijfsrisico’s te beheren, gaan bedrijven 

organisatievormen aan die inherent risicovol zijn. De resultaten van hoofdstuk 5 lieten een complexe 

relatie tussen alliantie portfolio’s en bedrijsspecifieke risico’s zien. Terwijl bedrijven met grotere alliantie 

portfolio’s met een hoger idiosyncratisch risico geconfronteerd leken te worden, vond de studie negatieve 

effecten van het aandeel joint ventures en het aandeel verkennende R&D allianties in de alliantie 

portfolio’s van bedrijven. Interessant is dat de studie ook vond dat de risico’s van alliantie portfolio’s 

aanzienlijk zijn toegenomen in de nasleep van het uiteenspatten van de ‘technology bubble’ in maart 2000. 

Deze bevinding zou kunnen impliceren dat alliantie portfolio’s een kanaal zijn waarlangs risico zich onder 

bedrijven kan verspreiden. 

 


