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Een schets van Belgische ondernemingen 
in allianties 

door  R. VEUGELERS" 

Gestuwd door een toenemende vervaging van nationale consump- 
tiepatronen, worden ondernemingen meer en meer geconfronteerd 
met een verruimde internationale competitieve omgeving. Daar- 
naast hebben technologische ontwikkelingen de mogelijkheid gescha- 
pen om producten op wereldschaal te produceren en af te zetten, 
eventueel aangepast aan locale specificiteiten. Maar dezelfde tech- 
nologische ontwikkelingen en dan vooral de snelheid waarmee nieu- 
we producten en processen komen en gaan, nopen de ondernemin- 
gen om internationaal te opereren, op zoek naar voldoende grote 
afzetmarkten en kostenbesparingen. Deze trend naar globalisering 
van markten wordt op Europees vlak nog verder in de hand gewerkt 
door het 1992 programma. 

Teneinde de hoge en risicovolle uitgaven, verbonden aan concur- 
rentie in een internationale omgeving, in de juiste banen te leiden, 
opteren ondernemingen vaak voor samenwerkingsverbanden met an- 
dere binnen- of buitenlandse ondernemingen. Dergelijke samenwer- 
kingen kunnen diverse ondernemingsactiviteiten omvatten zoals on- 
derzoek en ontwikkeling, productie, marketing en distributie, infor- 
matiesystemen, evenals verschillende vormen aannemen, gaande van 
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joint ventures over kruislingse participaties tot eenvoudige coordi- 
natie of uitwisseling van informatie zonder verdere formele struc- 
tuur (Harrigan (1984)). 

Naast het spreiden van risico's en kosten kunnen dergelijke al- 
lianties het voordeel inhouden dat de gecoordineerde activiteiten ef- 
ficienter kunnen georganiseerd worden : ondernemingen bundelen 
hun specifieke kennis teneinde complementariteiten samen te ex- 
ploiteren (Mytelka (1991), Mariti and Smiley (1983)). Daarenboven 
kunnen deze technologietransfers tussen partners de bestaande on- 
dernemings-activiteiten van elke deelnemer verbeteren. Via deze ak- 
koorden kan bovendien het concurrentiespel tussen de partners in 
goede banen geleid worden. 

Maar zulke samenwerl<ingsvormen houden ook gevaren in voor 
de ondernemingen. Belangrijke technologieen of producten kunnen 
worden vrijgegeven aan de partners die hiermee hun concurrentie- 
positie kunnen verbeteren vis-a-vis de oorspronkelijke onderneming 
(Baumol (1991), Hamel, Doz en Prahalad (1989)). Dit gevaar stelt 
zich des te scherper voor kleine bedrijven met specifieke technolo- 
gische kennis die zich engageren in allianties met grotere partners. 
Deze laatsten kunnen met hun uitgebreide onderzoek-, productie- 
en marketingconfiguraties deze kennis vaak beter exploiteren. Boven- 
dien bestaat het gevaar dat de venvachtingen omtrent de beschik- 
bare know-how van de partners niet gerealiseerd worden. Onderne- 
mingen kunnen weliswaar initieel een prikkel hebben om allianties 
aan te gaan, omdat ze hiermee kunnen genieten van de resultaten 
van andere partners, maar ex post is er een prikkel om de eigen 
specifieke expertise achter te houden of minder waardevolle techno- 
logieen in te brengen. 

Een zorgvuldige selectie van partners evenals de organisatorische 
opbouw van de alliantie dienen deze problemen via de juiste contro- 
lemechanismen op te vangen. Zoniet dreigt men binnen een allian- 
tie weinig te winnen en veel te verliezen en zal bijgevolg de interne 
stabiliteit van dit soort ondernemingsstrategie problematisch zijn (Ko- 
gut (1989)). De stabiliteit van allianties is reeds bezwaard door ex- 
terne factoren zoals volatiele markt- en technologie-condities en ac- 
ties van niet-deelnemende concurrenten (De Bondt, Wu and Lie- 
vens (1992)). 



11. ALLIANTIES EN DE BELGISCHE ECONOMIE 

Het is duidelijk dat allianties met de nodige omzichtigheid dienen 
ingeschreven te worden in het arsenaal van ondernemingsstrate- 
gieen. Maar ook vanuit het overheidsbeleid is een diepgaande ana- 
lyse van de voor- en nadelen van allianties voor de nationale eco- 
nomie noodzakelijk. Zeker voor kleine open economieen stellen zich 
een aantal specifieke problemen (O'Doherty (1990)). Een gedetail- 
leerd onderzoek naar de positie van Belgische ondernemingen in 
allianties is dan ook van belang om de implicaties hiervan voor de 
Belgische economie beter te kunnen inschatten. Buiten Belgische 
ondernemingen voldoende de mogelijkheden van het aangaan van 
allianties uit ? Halen ze voldoende voordelen uit de allianties die ze 
aangaan ? Wordt er beter samengewerkt met directe concurrenten 
uit dezelfde sector of eerder met onafhankelijke partners ? Wan- 
neer zijn allianties met buitenlandse partners meer aangewezen ? 
Wanneer Belgische ondernemingen allianties aangaan met buiten- 
landse partners, levert dit dan een gevaar voor de competitieve po- 
sitie van de Belgische ondernemingen of is er eerder sprake van een 
netto inwaartse technologietransfer ? Kunnen Belgische onderne- 
mingen voldoende controle uitoefenen op de operaties van de al- 
liantie ? Dergelijke aspecten vragen een diepgaande analyse van het 
fenomeen van allianties in de Belgische bedrijfswereld en dit op ba- 
sis van een zeer uitgebreide en gedetailleerde gegevensbank. Een 
eerste, voorlopige aanzet hiertoe wordt in dit kort artikel geschetst. 

Cooperatieve akkoorden, die gedurende de periode 1/86 tot 6/91 
vermeld werden in de financiele pers - voornamelijk de Financieel 
Economische Tijd, maar ook de Wall Street Journal en de Financial 
Times - werden verzameld en geclasseerd naar vorm en inhoud. 

Uit de totale steekproef van 671 observaties bleek 29% minstens 
e6n Belgische partner te bevatten'. Op een aantal belangrijke ken- 
merken verschillen deze Belgische obsewaties van de rest van de steek- 
proef. Hoe dit profiel van allianties met Belgische partners er spe- 
cifiek uitziet en wat de implicaties zijn voor de competitieve positie 
van de Belgische econornie vormt het onderwerp van dit artikel. Met 
deze doelstelling voor ogen, werd een onderscheid gemaakt tussen 
Belgische allianties die grensoverschrijdend zijn en welke louter lo- 
kaal blijven. Alhoewel 75% van de Belgische allianties een inter- 
nationale partner omvatten, blijkt de internationale orientatie eer- 
der beperkt. In 43% van de internationale Belgische alliantie reikt 



de geografische reikwijdte niet verder dan de onmiddellijke buur- 
landen. Arnerikaanse en Japanse partners komen in slechts resp. 15% 
en 8% voor. Hoewel nationale en regionale allianties mindere risi- 
CO's en mogelijk lagere coordinatiekosten kunnen impliceren, blij- 
ven er toch, door deze beperkte geografische selectie, belangrijke 
opportuniteiten onbenut. Dit geldt vooral op het vlak van techno- 
logische transfers en complementariteiten in sectoren waar VS en 
Japanse ondernemingen een sterke concurrentiele positie bekleden. 

111. COOPERATIES MET BELGISCHE PARTNERS 

A. Or-ganisatievorm van de allia~zties 

Twee soorten allianties werden onderscheiden : samenwerking en joint 
venture. Een samenwerkingsakkoord impliceert het coordineren enl 
of integreren van functionele activiteiten tussen de partners, a1 dan 
niet gepaard gaande met kruiselingse participaties tussen de part- 
ners. Een joint venture impliceert het opzetten van een aparte enti- 
teit, waarin de partners een gezamelijke participatie nemen. Deze 
laatste vorm houdt dan ook een grotere graad van betrokkenheid in 
dan een eenvoudige coordinatie, waar vaak geen formele structuur 
voor dient opgezet2. 

Allianties waarin Belgische ondernemingen deelnemen, verder aan- 
geduid als BEL, zijn significant minder van het joint venture type3 
(zie Figuur 1). Belgische ondernemingen blijken een sterkere voor- 
keur te hebben voor samenwerkingsakkoorden, een gegeven dan nog 
sterker uitgesproken is binnen de nationale allianties waarin enkel 
Belgische partners opereren, verder aangeduid als NAT. Deze ho- 
gere geneigdheid tot samenwerkingsakkoorden in niet-grensover- 
schrijdende allianties is een gegeven dat voor de gehele steekproef 
doorgetrokken kan worden : een significant hoger percentage van de 
observaties in nationale allianties is in de vorm van een lossere vorm 
van samenwerking (Veugelers (1992)). Naast de geografische reik- , 

wijdte, is deze hogere geneigdheid tot samenwerkingsakkoorden re- 
latief t.0.v. een joint venture structuur ook een weerspiegeling van 
de functionele activiteiten en de sectoren waarin Belgische allianties 
voorkomen, zoals in volgende secties aan bod zal komen. 



FIGUUR 1 
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B. Motieven van de allianties 

Als de allianties uitgesplitst worden naargelang de functionele acti- 
viteiten die het domein van de cooperatie uitmaken, blijkt dat het 
merendeel van de allianties, productie en of distributie activiteiten 
omvat en slechts een minderheid onderzoeks- en ontwikkelingsacti- 
viteiten, exclusief of in combinatie met productie enlof distributie. 

Waar productie- enlof distributie-allianties eerder gericht zijn op 
het aanboren van nieuwe afzetmarkten en het realiseren van schaal- 
voordelen via rationalisatie en specialisatie, worden allianties in 0&0 
gedreven door de uitwisseling, monitorering en exploitatie van com- 
plementaire know-how van de partners. Het eerder beperkt voor- 
komen van dit laatste soort allianties kan gerelateerd worden tot 
een aantal bijkomende problemen die allianties in strategische on- 
dernemingsactiviteiten induceren (cf. ~ u ~ r a ) ~ .  

Toch blijken Belgische allianties vaker 0&0 activiteiten te omvat- 
ten dan niet-Belgische allianties, hoewel het verschil slechts signi- 
ficant is met een significantieniveau van 11%. Vooral op het vlak 
van productie-activiteiten, exclusief of in combinatie met andere on- 



FIGUUR 2 
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dernemingsactiviteiten, zijn allianties met Belgische ondernemingen 
ondervertegenwoordigd. De hogere 0 & 0  geneigdheid van Belgi- 
sche allianties is vooral terug te vinden in allianties met internatio- 
nale partners, hoewel ook dit fenomeen slechts statistisch significant 
is met een significantieniveau van 16%. 

Deze hogere frequentie van O&O-allianties in de Belgische steek- 
proef kan gerelateerd worden tot de hogere frequentie van samen- 
werkingsakkoorden in dezelfde steekproef. Uit de globale steek- 
proef blijkt immers dat er een significant verband bestaat tussen de 
organsiatievorm en de a1 dan niet 0 & 0  inhoud van de alliantie. 
Hoewel joint ventures steeds de meest frequent gekozen organisa- 
tievorm is, blijken samenwerkingsakkoorden toch significant meer 
voor te komen in O&O-allianties dan in andere allianties. Dit gege- 
ven kan opnieuw in verband gebracht worden met de hogere risico's 
van 0 & 0  allianties die een minder expliciete vorm van allianties 
die meer flexibiliteit toelaat, eerder aangewezen maakt. 

Of deze hogere intensiteit van technologie-creatie enlof -over- 
dracht in allianties van Belgische ondernemingen met buitenlandse 
partners, een netto-import dan we1 export van technologie impli- 



ceert, is niet meteen duidelijk. Een blik op de sectoren waarin deze 
allianties zich voordoen, kan hierin een eerste aanduiding geven. Wan- 
neer allianties van Belgische met buitenlandse partners zich vooral 
situeren in sectoren waar Belgische eerder dan buitenlandse onder- 
nemingen een competitief voordeel bezitten, is de nodige waakzaam- 
heid geboden teneinde de transfer van a1 dan niet core know-how in 
juiste banen te leiden. 

C. Tech~zologisc~ze inhoud van ulliu~zties 

Allianties met Belgische partners zijn vooral gesitueerd in de diens- 
tensector, meer specifiek in banken, diensten aan ondernemingen 
en verzekeringen (zie Figuur 3). Daar staat tegenover dat Belgische 
71 lnllrlcs ondervertegen-ri:~~rdigd zijn in een aantal c=:e techno!=- 
gieen zoals electronica, burotica, automobiel en de chemie, die tra- 
ditioneel sterk vertegenwoordigd zijn in cooperatieve activiteiten (zie 
b.v. Schakenraad en Hagendoorn (1990), Mytelka (1991), de Woot 
(1990)). Het zijn vooral allianties met Ameriliaanse en Japanse on- 
dernemingen die oververtegenwoordigd zijn in deze core technolo- 
gieen. 

Dit significant verschillend sectorpatroon weerspiegelt voor een 
groot deel het comparatief nadeel dat Belgie heeft in de zogenaam- 
de core-technologieen, zeker ten opzichte van haar Arnerikaanse en 
Japanse concurrenten. In het kader geschetst door Sleuwaegen en 
Vanden Houte (1990), kunnen a1 de sectoren waar Belgie onder- 
vertegenwoordigd is in allianties, gekenmerkt worden door een tech- 
nologisch concurrentie-nadeel, zoals blijkt uit een negatieve MTA 
(Multinational Technological Advantage). 

Aangezien de globale steekproef een significant sterkere voor- 
keur voor samenwerkingsakkoorden over joint ventures in de diens- 
tensector aan het licht bracht (Veugelers (1992)), kan de hogere fre- 
quentie van diensten-allianties in de Belgische steekproef opnieuw 
gecorreleerd worden met de hogere preferentie voor samenwerking- 
sakkoorden van Belgische allianties. Deze preferentie lian verklaard 
worden door de intensere conjunctuurgevoeligheid van diens- 
tensectoren die de grotere flexibiliteit die samenwerkingsakkoorden 
bieden boven een joint venture structuur, tot een belangrijk voor- 
deel maakt. 

Wanneer de Belgische allianties worden uitgesplitst naar hun natio- 
naal versus internationaal karakter, blijken banken en verzekerin- 



FIGUUR 3 
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gen even belangrijk in allianties die grensoverschrijdend dan we1 lou- 
ter lokaal zijn. Dit is een weerspiegeling van de herstructureringen 
die zich in deze sectoren afspelen ten gevolge van de '1992' regle- 
menteringsaanpassingen welke zowel nationale als internationale stra- 
tegische antwoorden vergen. De louter lokale Belgische allianties zijn 
sterk oververtegenwoordigd in de sector diensten aan ondernemin- 
gen. Gegeven de technische know-how opgebouwd in multinationa- 
le ondernemingsomgevingen en andere capaciteiten zoals talenken- 
nis, is de competitieve positie van de Belgische ondernemingen in 
deze sector zeker niet slecht te noemen. De kostenefficienties en 
marktcontrole die allianties meebrengen, kunnen deze positie ver- 
der versterken en eventueel ook de internationale expansie van deze 
sector ondersteunen. 

Met uitzondering van de chemische sector, situeren de Belgische 
allianties die de landsgrenzen niet overschrijden zich iets meer uit- 
gesproken in core technologieen in vergelijking met de internatio- 



nale Belgische allianties. Deze observatie doet vermoeden dat Bel- 
gische ondernemingen relatief minder gebruik maken van allianties 
om technologische know-how te importeren van competitief sterke- 
re internationale partners. Geen van deze verschillen tussen natio- 
nale en internationale Belgische allianties blijken evenwel statisti- 
sche significant wanneer aanvaardbare significantieniveaus worden 
gehanteerd. 

D. Teclznologische relaties tussen partners in allianties 

Een onderzoek naar de relatie tussen de technologische origines van 
de partners kan een beter zicht leveren op de motieven die onder- 
cemingen nzstreven via allianties. Eer, inter-industrie alliantie heeft 
een meer uitgesproken gerichtheid op het exploiteren of transfere- 
ren van complementaire know-how die belangrijke synergievoorde- 
len kunnen opleveren, waar een intra-industrie alliantie naast tech- 
nologische motieven ook gedreven kan worden door afzetmarktge- 
richte motieven. Een alliantie wordt gedefinieerd als zijnde intra- 
industrie of horizontaal wanneer de partners in dezelfde technolo- 
gie opereren, zoals weerspiegelt wordt in bun NACE 3 digit code. 
Een verticale alliantie is tussen partners in technologieen die voor- 
waarts of achtenvaarts in de bedrijfskolom verbonden zijn. 

Het merendeel van de allianties wordt gesmeed tussen partners 
met gelijkaardige technologieen (zie Figuur 4). Hoewel Belgische al- 
lianties een ietwat sterkere voorkeur voor dit soort intra-industrie 
allianties vertonen, blijken de verschillen met de niet-Belgische steek- 
proef niet voldoende groot. Het relatief frequenter voorkomen van 
intra-industrie allianties in de Belgische steekproef kan opnieuw ge- 
correleerd worden tot de grotere geneigdheid tot samenwerkingsak- 
koorden. De uitgesprokener focus van inter-industrie allianties op 
het realiseren van synergievoordelen, verklaart waarom allianties van 
dit type een grotere voorkeur vertonen voor een joint venture struc- 
tuur waarin deze voordelen beter gekapitaliseerd kunnen worden 
(Veugelers (1992)). 

Het sterker horizontaal karakter in de Belgische steekproef kan 
men vooral terugvinden in de internationale allianties van Belgische 
ondernemingen en minder in de nationale allianties, een statistisch 
significant verschil. Deze observatie dient in verband gebracht te wor- 
den met de sterkere vertegenwoordiging van de sector diensten aan 
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ondernemingen. Uit de globale steekproef blijkt immers dat vooral 
deze sector zich leent tot inter-industrie allianties. 

E.  Enkele andere kenmerken van Belgische allianties 

Voor de allianties waar de overeenkomst een participatie of in de 
joint venture of in de partner specifieert, blijken Belgische allianties 
meer met een gelijke participatie te worden opgericht : 51% versus 
41% voor de niet-Belgische allianties, een verschil dat evenwel niet 
statistisch significant is. Deze gelijke participaties komen sterker uit- 
gesprolten in locale allianties voor: 69% versus slechts 44% in de 
Belgische allianties met buitenlandse partner. Dit verschil is statis- 
tisch significant wanneer een significantieniveau van 10% wordt ge- 
hanteerd. 

Een interessant gegeven met betrekking tot het participatiepa- 
troon in allianties is de positie van Japanse ondernemingen. Slechts 
28% van alle Japanse allianties worden op gelijke basis opgericht, 
tenvijl dit cijfer 47% is voor niet-Japanse allianties. In 15% van de 
Japanse allianties kan er een dominante Japanse onderneming aan- 
geduid worden. Voor de Belgische allianties is dit slechts 10%. Ge- 



geven dat onderzoek heeft aangetoond dat allianties met dominante 
partners een grotere stabiliteit vertonen (ailing (1988)), dient de 
positie van de Belgische allianties op dit vlak met aandacht gevolgd 
te worden. 

De Belgische partners die in allianties geengageerd zijn, behoren 
tot de klasse van grote, multinationale of multidivisionele onderne- 
mingen. 67% van de Belgische ondernemingen in de steekproef be- 
horen tot de Trends Top 500. De ondernemingen uit de Top 10 
maken reeds 34% van de observaties uit. 42% van de Belgische deel- 
nemers zijn multinationale ondernemingen. Gegeven dat onderzoek 
voor de industriele sectoren in Belgie heeft aangetoond dat in 1985 
slechts 13.6% van de Belgische ondernemingspopulatie multinatio- 
nale ondernemingen zijn (Vanden Houte en Veugelers (1989)), blijkt 
deze beperkte groep zich actiever in allianties te engagerell dan uni- 
nationale Belgische ondernemingen. 

De aanwezigheid van grote, multinationale ondernemingen, een 
gegeven dat nog sterker uitgesproken is voor de niet-Belgische deel- 
nemers in de steekproef, is niet zo venvonderlijk. Het brede spec- 
trum van technologieen en markten die dit soort ondernemingen be- 
strijken, betekent dat ze vaak meer te winnen hebben binnen allian- 
ties. Bovendien zijn het ook gegeerde partners, niet enkel omdat dit 
soort ondernemingen meer te bieden hebben, maar ook omdat al- 
lianties met zulke partners stabieler zijn. Deze ondernemingen heb- 
ben reeds vanuit een geschiedenis van allianties een reputatie van 
betrouwbaarheid weten op te bouwen. Vanuit een mogelijk verlies 
aan deze waardevolle reputatie, zullen deze ondernemingen minder 
geneigd zijn om de alliantie in gevaar te brengen door opportunis- 
tisch gedrag. 

De sterke aanwezigheid van grote Belgische ondernemingen in 
allianties neemt niet weg dat, in vergelijking met andere nationali- 
teiten, Belgische allianties toch meer met onervarenheid van de deel- 
nemers te kampen heeft. In 49% van de Belgische allianties, komen 
beide partners slechts CCn maal voor in de steekproef. Voor niet- 
Belgische allianties is dit in slecht 34.5% van de observaties, een 
verschil dat statistisch significant is met een significantieniveau van 
0.1%. Deze onervarenheid is nog sterker uitgesproken wanneer bei- 
de partners Belgische ondernemingen zijn : 62.5% van de nationale 
Belgische allianties bevatten partners die slechts CCnmaal in de steek- 
proef voorkomen. Voor internationale Belgische allianties is dit 44%, 



een verschil dat opnieuw statistisch significant is met een significan- 
tieniveau van 2.7%. 

IV. BESLUIT 

Een eerste vogelvlucht over een steekproef van Belgische allianties 
leverde een profielbeeld op dat voor een aantal belangrijke kenmer- 
ken significante verschillen aan het licht bracht met niet-Belgische 
allianties. De grotere geneigdheid tot samenwerkingsakkoorden eer- 
der dan joint venture overeenkomsten werd gerelateerd tot de gro- 
tere vertegenwoordiging in de dienstensectoren, zoals banken, ver- 
zekeringen en diensten aan ondernemingen, een intenser 0 & 0  ka- 
rakter en een grotere geneigdheid tot intra-industrie allianties. 

Samenwerkingsakkoordeii ais lossere vorm van alliaiities heeft het 
voordeel van flexibiliteit maar mist de intensiteit van verbondenheid 
die de stabiliteit van de alliantie ten goede komen. Een instabiele 
relatie kan de lange termijn exploitatie van complementariteiten in 
gevaar brengen. Dit mogelijk probleem van samenwerlungsakkoor- 
den is het meest zorgwekkend voor het Belgische bedrijfleven in de 
sterkere geneigdheid tot allianties in 0 & 0  met internationale part- 
ners. Een meer gedetailleerde analyse van de sectoren en organisa- 
tiemechanismen van deze allianties dient uit te maken of er een ge- 
vaar is voor opportunistisch gedrag van buitenlandse ondernemin- 
gen, dat voor de Belgische economie een netto uitwaartse techno- 
logietransfer impliceert. 

Alhoewel Belgische ondernemingen, en dan vooral de grotere inter- 
nationaal gerichte groepen, goed vertegenwoordigd zijn in horizon- 
tale samenwerkingen in dienstensectoren met partners uit geogra- 
fische nabije ruimten, blijven er toch belangrijke opportuniteiten on- 
benut. Allianties met een vertikaal karakter, in core technologieen 
en met meer ervaren partners vooral uit Japan en de V.S. zijn een 
voorlopig weinig uitgebuite mogelijkheid voor het versterken van de 
competitieve positie van Belgische bedrijven. Maar opdat Belgische 
ondernemingen in dit soort allianties als netto winnaars kunnen ver- 
schijnen, dienen ze de hogere risico7s van opportunisme op te van- 
gen met een zorgvuldige selectie van partners en organisatievorm. 
Precies op dit laatste punt, evenals met betrekking tot maatstaven 
van succes van allianties dient de gegevensbank aangevuld te wor- 
den met meer gedetailleerde gegevens via enquGtes. Ook een verder 
doorgedreven analyse van de alliantie-intensieve industrieen en de 



competitieve voordelen van Belgische ondernemingen relatief t.0.v. 
hun partners is voonverp van verder onderzoek. 

NO TEN 

1. Dit hoge percentage is niet velwonderlijk gegeveil dat het merendeel van de obser- 
vaties uit de Belgische pers slam1 en wijat geenszins uit dat Belgische onderilerningen 
meer dan andere nationaliteiten allianties aangaan. 

2. Daarnaast kunnen allianties ook voorkomeil in de vorm van overnames. Maar ander 
ondel-zoek (b.v. Sleuwaegen en Vanden Houte (1990). Veugelers en D e  Bondt (1992)) 
heeft aangetoond clat overnames een duidelijk ander patroon vertonen dan joint veil- 
tures en samenwerking. Aangezien andere motieven dan samenwerking meestal aan de 
basis liggen van overnames en daar het zeer moeilijk is overnames te onderscheideil 
naargelang hun motieven, werd deze vorm dan ook nit de databank geweerd. 

3. D e  chi-kwadraatwaarde bedraagt 23.3 en is groter dan de kritische chi-kwadraatwaarde 
met een significantieniveau van 5%, wat een verwerping inhoudt van de hypothese van 
onafhankelijkheid tussen de orgailisatievorm en het a1 dan niet deelnemen van een 
Belgische ondernemingen. 

4. Een bijkoniende reden voor het minder frequent voorkomen van 0 & O  aiiianties ltan 
gevonden worden in het minder frequent voorkomen in de pers van dit soort alliailties 
die vaker gedijen in minder publieke belangstelling. 
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