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1 INTRODUCTIE 

 

Ondernemingen dienen op een weldoordachte manier om te gaan met de middelen die ze ter 

beschikking hebben. Over een teveel aan middelen beschikken dan nodig voor de gewone 

bedrijfsvoering biedt voor een onderneming verschillende mogelijkheden. Ze leveren de vrijheid om te 

experimenteren en risico te nemen (Nohria en Gulati, 1996; O'Brien, 2003), wat in deze tijdsperiode erg 

belangrijk is. De gebeurtenissen in de multimediasector bijvoorbeeld, tonen aan dat ondernemingen die 

niet continu ontwikkelen en vernieuwen erg snel achterop raken. Een teveel aan middelen beschermt 

ook tegen fluctuaties in de omgeving (Cyert en March, 1963; Thompson, 1967). Hier tegenover kan een 

grote buffer de efficiëntie verlagen (Baker en Nelson, 2005). ‘Just-in – time -’ en leanmanagement 

hebben al meermaals hun nut bewezen, en worden steeds meer gebruikt. Buffermiddelen kunnen ook 

voor spanningen tussen de agent en de principaal van een onderneming zorgen (Jensen en Meckling, 

1976). Verschillende auteurs (bv. Bradley et al., 2011; George, 2005; Love en Nohria, 2005; Tan, 2003; 

Tan en Peng, 2003) hebben dan ook kunnen aantonen dat een buffer aan middelen aanvankelijk een 

positief effect zullen hebben op de performantie. Vanaf een bepaald punt zal deze relatie echter negatief 

worden. De relatie zal dus een concave vorm hebben.  

 

De relatie tussen buffermiddelen en de performantie van een onderneming, alsook de factoren die deze 

relatie beïnvloeden, kan op verschillende niveaus worden bestudeerd. Op het niveau van het bedrijf zelf 

werden reeds een aantal beïnvloedende factoren onderzocht. Zo vonden George (2005) en Sharfman et 

al. (1988) dat de leeftijd en grootte van een onderneming een bepalende rol speelt voor deze relatie. 

Kim et al. (2008) onderzochten het effect van eigendomsstructuur, Peng et al. (2010) de mate waarin 

CEO-dualiteit het verband tussen een buffer aan middelen en de ondernemingsperformantie beïnvloedt 

en Bradley et al. (2010) de link met ondernemingsgerichtheid van managers. Ook op industrieniveau 

werd al wat onderzoek vericht. De industrie waarin een bedrijf zich bevindt heeft een invloed om de 

buffer-performantierelatie (Wefald et al., 2010), alsook de winstgevendheid en grootte van de 

competitie (George, 2005), de mate waarin een omgeving munificent is (Mishina et al., 2004; Sharfman 

et al., 1988) en de dynamische en vijandige aard van een industrie (Bradley et al., 2011). Voor zover we 

weten, werd het verband tussen buffermiddelen en performantie echter nog nooit op een institutioneel 

niveau onderzocht. De rechtsoorsprong beïnvloedt de organisatie van de kapitaal- (bv. Leuz et al., 2003; 
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La Porta et al., 1997) en de arbeidsmarkten (Botero et al., 2004), en de mate waarin financiële en 

menselijke middelen beschikbaar zijn hebben een effect op de resultaten van de (Pfeffer en Salancik, 

1978). De onderzoeksvraag van deze masterproef luidt dan ook als volgt: zal een verschil in institutionele 

context de relatie tussen een buffer aan middelen en de performantie van een onderneming beïnvloeden 

en in welke mate zal deze beïnvloed worden? 

 

Buffermiddelen kunnen in een bedrijf meerdere vormen aannemen, gaande van laag tot hoog 

discretionair (Bourgeois, 1981; Sharfman et al., 1988). Verschillende auteurs richtten zich reeds op het 

onderzoeken van de relatie tussen financiële buffermiddelen en de performantie van een onderneming 

(bv. Bradley et al., 2011; George, 2005; Tan, 2003), terwijl menselijke buffermiddelen en stuk minder aan 

bod komen. Enkele onderzoekers (Mellahi en Wilkinsons, 2010; Mishina et al., 2004; Voss et al., 2008; 

Welbourne et al., 1999) definieren personeel als een apart buffermiddel, maar vele auteurs beschouwen 

enkel de ruime SG&A kost (bv. Bourgeois, 1981; Bromiley, 1991; Love en Nohria, 2005). Werknemers 

vervullen nochtans een belangrijke rol in ondernemingen, en dragen bij tot groei (bv. Simsek et al., 2007; 

Wiklund en Shepherd, 2003). Een bekend voorbeeld hiervan is het ‘Innovation Time Off’ project van 

Google, waardoor werknemers de toestemming krijgen twintig procent van hun tijd te besteden aan 

individuele projecten. Google stimuleert innovatie en experimentatie, en dit met succes. Dankzij dit 

inititief zag Gmail bijvoorbeeld het daglicht (Mediratta, 2007). We beschouwen daarom in wat volgt 

personeel als een afzonderlijk buffermiddel. 

 

Voor deze masterproef werd de VICO-databank gebruikt. De database levert gegevens over jonge 

bedrijven in hoogtechnologische sectoren in 6 verschillende landen. Ze bevat bedrijven gefinancierd met 

durfkapitaal en bedrijven zonder deze financieringsbron, en loopt van 1993 tot en met 2008. We 

selecteerden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (VK), gezien hun duidelijk verschil in rechtsoorsprong. 

We beschouwen enkel de private bedrijven omdat het gevoerde personeelsbeleid (Boyne et al., 1999) en 

het beslissingsproces (Nutt, 2000) verschillen naargelang een bedrijf publiek of privaat genoteerd is. Ook 

onderzoeken we overwegend jonge ondernemingen. Een aantal auteurs voerden reeds onderzoek rond 

buffermiddelen bij grote bedrijven (bv. George, 2005; Greenley en Oktemil, 1998; Love en Nohria, 2005; 

Mishina et al., 2004). Zoals Bradley et al. (2010) echter beschrijven, kan er een link worden gelegd tussen 

buffermiddelen en entrepreneurship, waardoor deze een belangrijke rol spelen bij startende bedrijven. 

Tot slot dragen hoogtechnologische onderneming sterkt bij tot innovatie en werkgelegenheid (Autio en 

Parhankangas, 1998; Autio en Ylio-Renko, 1998). Hierdoor vormen ze een belangrijk onderzoeksobject. 
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Dit onderzoek toont aan dat dat de institutionele context wel degelijk een invloed heeft op de relatie 

tussen buffermiddelen en ondernemingsperformantie. Een toenemende aanwezigheid aan hoog-

discretionaire financiële buffermiddelen (kasmiddelen) heeft in het VK een sterker negatief effect dan in 

Frankrijk. Naarmate de laag-discretionaire middelen (schuldcapaciteit) afnemen, zullen de prestaties in 

het VK sneller toenemen dan in Frankrijk. Een onderneming met een groeiende menselijk buffer zal in 

Frankrijk zijn performantie sterker negatief zien worden in vergelijking met een onderneming actief in 

het VK. 

 

In wat volgt bespreken we eerst het theoretisch kader waarrond de hypothesen worden opgebouwd. 

Vervolgens lichten we de methode toe, waarna we onze analyses bespreken. Tot slot formuleren we een 

algemeen besluit, waarin we de beperkingen van ons onderzoek, implicaties en mogelijkheden voor 

verder onderzoek formuleren.  
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2 THEORIE EN HYPOTHESEONTWIKKELING 

 

 

2.1 EEN BUFFER AAN MIDDELEN 

 

Een buffer aan middelen kan men definiëren als middelen die kunnen worden omgezet of hergebruikt 

om de doelstellingen van een onderneming te bereiken (George, 2005). Deze buffermiddelen vormen 

het verschil tussen de middelen die het bedrijf ter beschikking heeft, en de middelen nodig voor de 

huidige operaties (Mishina et al., 2004). 

 

De verschillende buffermiddelen kunnen worden ingedeeld volgens de mate waarin ze discretionair zijn 

(Bourgeois, 1981; Sharfman et al., 1988). Dit komt overeen met de indeling van (Penrose, 1959), aan de 

hand van de ‘stickiness’ van middelen. De laag-discretionaire buffermiddelen kunnen moeilijk worden 

omgezet of hergebruikt, waardoor ze minder flexibel zijn voor de manager. Dit zijn onder meer de 

middelen uit de huidige operaties (George, 2005). In deze categorie kan men ook de menselijke 

buffermiddelen plaatsen, gezien deze meestal verbonden zijn met bepaalde taken, en afhankelijk zijn 

van de context (Knorr-Cetina, 1999; Nonaka, 1994). Ook schuldcapaciteit is hier een voorbeeld van 

(Bradley et al., 2011). Hoog-discretionaire financiële buffermiddelen kan men makkelijk voor 

verschillende doeleinden gebruiken waardoor ze een hulpmiddel kunnen zijn bij onvoorziene 

omstandigheden. Ze zorgen er voor dat bedrijven flexibel kunnen opereren (Nohria en Gulati, 1996). 

Hieronder vallen onder andere de kasmiddelen (George, 2005).  

 

Het belang en de aanwending van een buffer zal voor jonge bedrijven anders zijn dan voor meer ervaren 

bedrijven (George, 2005; Porter, 1980). Het opstarten van een bedrijf brengt veel risico’s met zich mee, 

waar jonge bedrijven zich tegen moet beschermen (Carroll en Hannan, 2000). Ook zorgt een buffer er bij 

jonge ondernemingen voor dat de omgeving het bedrijf als stabiel en legitiem ziet (Baum, 1996), wat 

mogelijkheden biedt voor toekomstige projecten. Jonge bedrijven hebben nood aan een flexibele buffer 

om te kunnen inspelen op verschillende opportuniteiten, terwijl ondernemingen in een verder 

levenstadium meer belang zullen hechten aan laag-discretionaire middelen (Sharfman et al., 1988). Ook 
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het gevoerde personeelsbeleid kan verschillen (Hayton, 2003). Jonge ondernemers zullen vooral 

werknemers zoeken die passen binnen de ondernemingscultuur (Heneman et al., 2000) en zullen 

experimentatie en het nemen van risico’s aanmoedigen (Block en MacMillan, 1993). 

 

De hoeveelheid en hoedanigheid van buffermiddelen dienen te worden afgesteld op de omgeving 

waarin de onderneming opereert (Katila en Shane, 2005). Hayton (2003) stelt dat kleine en middelgrote 

ondernemingen in competititeve, hoogtechnologische omgevingen de organisatie van hun 

personeelsdienst hieraan moeten aanpassen. Sharfman et al. (1988) stellen dat middelen vaak moeilijk 

te verkrijgen zijn in dit soort omgevingen, waardoor het aangewezen is om over een buffer te 

beschikken. Dit wordt echter tegengesproken door Baker en Nelson (2005) die argumenteren dat het 

soms opportuun kan zijn om in dit soort omgeving over beperkte middelen te beschikken, omdat dit de 

onderneming aanspoort om bootstrap-technieken toe te passen (Baker en Nelson, 2005).  

 

 

2.2 EEN BUFFER AAN MIDDELEN EN ZIJN RELATIE MET 

ONDERNEMINGSPERFORMANTIE 

 

De relatie tussen een buffer aan middelen en de ondernemingsperformantie kan op verschillende 

manieren beschreven worden. Eerst worden de financiële buffermiddelen besproken, daarna komen de 

menselijke buffermiddelen aan bod. 

 

De gedragstheorie ziet een bedrijf als een coalitie van politieke actoren, waar de deelnemers tevreden 

moeten gesteld worden (Cyert en March, 1963). Dit wordt gefaciliteerd door een buffer omdat ze het 

beslissingsproces makkelijker maakt (Yasai-Ardekani, 1986). Onderzoekers breidden dit uit door te 

stellen dat een buffer aan middelen innovatie en verandering mogelijk maakt (bv. Greve, 2003; Nohria 

en Gulati, 1996; O'Brien, 2003). Onderzoekers de kans krijgen meer risicovolle projecten op te starten 

(Bourgeois, 1981; Jelinek en Schoonhoven, 1990), nieuwe producten te ontwikkelen of nieuwe markten 

te betreden (Thompson, 1967). Naast een middel om de politieke actoren van een organisatie te dienen, 

zorgt de buffer ervoor dat turbulente tijden gefinancierd kunnen worden (Sharfman et al., 1988), en 

beschermt deze tegen willekeurige fluctuaties in de omgeving of bij de leverancier of klant (Cyert en 

March, 1963; Thompson, 1967). Bradley et al. (2010) konden aantonen dat het positief verband tussen 
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financiële buffermiddelen en ondernemingsperformantie ook voor startende bedrijven opgaat. Ze zorgt 

er voor dat een bedrijf kan experimenteren (Simsek et al., 2007). Ook Cooper et al. (1994) ondersteunt 

deze stelling. Voldoende startkapitaal levert ondernemingen de ruimte ambitieuze projecten op te 

starten, en om initiële problemen te doorstaan.  

 

Naast de gedragstheorie kan ook de principaal-agent-theorie (Fama, 1980) toegepast worden bij het 

onderzoek naar de relatie tussen buffermiddelen en de ondernemingsperformantie. De principaal- agent 

theorie stelt dat een buffer ervoor kan zorgen dat de agent in eigenbelang handelt, in plaats van de 

wensen van de principaal na te streven (Jensen en Meckling, 1976). De agent zal middelen opbouwen 

om zijn eigen projecten te financieren, die niet altijd zullen bijdragen tot de waarde van het bedrijf 

(Jensen, 1986; Williamson, 1963). De ‘resource constraint’-theorie stelt dan ook dat een onderneming 

met minder middelen ze efficiënter zal gebruiken (Baker en Nelson, 2005). Ze zal manieren vinden om te 

besparen en alsnog de performantie te verbeteren (Bromiley, 1991). Een te grote buffer zal leiden tot 

een gevoel van onkwetsbaarheid bij managers (Chandrashekaran et al., 1999), waardoor de reactie op 

externe gebeurtenissen vertraagt (Cheng en Kesner, 1997; Thompson, 1967). Ze zal strategische 

problemen onderschatten (Debruyne et al., 2010) en hierdoor minder uitdagingen aangaan (Kim et al., 

2008) of het investeringsplan wijzigen (Debruyne et al., 2010). Patzelt et al. (2008) vonden dat managers 

financiële buffermiddelen en het vormen van allianties als een substituut voor elkaar zagen, wat 

aantoont dat de strategie van een bedrijf wijzigt wanneer de buffer toeneemt. Leibenstein (1969) stelt 

dat een financiële buffer kan leiden tot X-inefficiëntie, wat betekend dat er een verschil is tussen de 

maximale en de effectieve output van een bedrijf, bij een gelijke input (Nohria en Gulati, 1996). Het 

efficiënt inzetten van middelen kan verbonden worden met entrepreneurship van managers. De mate 

waarin een manager zich als een entrepreneur gedraagt is negatief gerelateerd met de aanwezigheid van 

buffermiddelen (Bradley et al., 2010; Mishina et al., 2004). Naarmate de financiële buffer toeneemt, 

zullen de managers minder als een entrepreneur opereren, en risicoavers gedrag vertonen (Stevenson 

en Jarillo, 1986). 

 

Uit voorgaande theorieën blijkt dat een financiële buffer aan middelen zowel een positief als een 

negatief effect kan hebben op de ondernemingsperformantie. Verschillende auteurs (bv. Bradley et al., 

2011; George, 2005; Love en Nohria, 2005; Tan, 2003; Tan en Peng, 2003) hebben deze relatie reeds 

empirisch onderzocht, en konden dan ook een concaaf verband vaststellen. Een financiële buffer heeft 
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aanvankelijk een positief effect op de performantie tot ze een optimaal punt bereikt. Vanaf dit punt 

wordt de relatie tussen de buffer en de prestaties negatief. 

 

Naast financiële middelen beïnvloeden ook menselijke buffermiddelen de ondermeningsperformantie op 

verschillenden manieren. Lévi-Strauss (1967) argumenteert dat menselijk kapitaal steeds bruikbaar zal 

zijn, ook al wordt er niet steeds aangeworven voor een specifieke taak. Dit wordt ondersteund door 

(Zhou en Özsomer, 1999), die kon aantonen dat een flexibele taakinhoud een positief verband heeft met 

onderzoek en ontwikkelingen. Ook Mishina et al. (2004) en Welbourne et al. (1999) erkennen het belang 

van een menselijke buffer om groei te creëren. Over een beperkte hoeveelheid buffermiddelen 

beschikken kan echter ook een voordeel zijn. Baker en Nelson (2005) suggereren dat dit in competitieve 

omgevingen soms opportuun kan zijn omdat het bedrijven aanzet bootstrap-technieken toe te passen. 

Dit kan in unieke oplossingen resulteren. De auteurs onderstrepen hierbij wel dat het gebruik van 

bootstrap-technieken aangewezen is voor individuele situaties en innovatieve projecten. Indien deze 

structureel worden gebruikt en deel uitmaken van de strategie, dreigt het effect op groei negatief te 

worden. Baker en Nelson (2005) benadrukken echter wel dat het vinden van bootstraptechnieken een 

sociaal en interactief gebeuren is, wat het belang van menselijk kapitaal onderstreept. Dergelijk duaal 

verband kon ook door Voss et al. (2008) worden opgetekend. Men vond een positief verband tussen 

menselijke buffermiddelen en de efficiëntie van het productieproces, terwijl men een negatieve relatie 

met onderzoek en innovatie kon vaststellen. Mishina et al. (2004) erkent de tegengestelde effecten door 

te stellen dat hoewel menselijk kapitaal moeilijk imiteerbaar is (Barney, 1991) en dus een competitief 

voordeel kan opleveren, ze ook moeilijk om te vormen is, indien de strategie dit vraagt (Penrose, 1959). 

 

Zoals Bradley et al. (2010) beschrijven, is het effect van menselijke buffermiddelen op de 

ondernemingsperformantie een mes dat snijdt aan twee kanten. Initieel zal een teveel aan personeel de 

performantie positief beïnvloeden. Love en Nohria (2005) bevestigen deze stelling. Hun onderzoek toont 

dat bedrijven die beslissen in te krimpen een groter effect zien op hun prestaties indien ze over een 

grote hoeveelheid laag-discretionaire middelen beschikken, tegenover bedrijven met een laag niveau 

aan buffermiddelen. Het effect van buffermiddelen op de performantie zal dan ook een omgekeerde U-

vorm krijgen.  
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2.3 EEN BUFFER AAN MIDDELEN IN EEN INSTITUTIONELE CONTEXT 

 

De manier waarop bedrijven omgaan met buffermiddelen kan beïnvloed worden door de institutionele 

context. Het VK en Frankrijk kennen een verschillende rechtstraditie, respectievelijk het gewoonterecht 

en het burgerlijk recht (Watson, 1974). Dit zal een invloed hebben op zowel het verkrijgen van 

financiering, als op het personeelsbeleid. In wat volgt bespreken we de mogelijke invloed van een 

institutionele context op de relatie tussen buffermiddelen en de ondernemingsperfomantie. Ten slotte 

lichten we het effect op het verband tussen menselijke buffermiddelen en de performantie van een 

onderneming toe. 

 

 

2.3.1 De invloed van institutionele factoren bij financiële buffermiddelen  

 

Frankrijk en het VK hebben een andere rechtsoorsprong (Watson, 1974). La Porta et al. (1998) konden 

aantonen dat hierdoor de wetten zullen variëren tussen beide landen. Ook de juridische handhaving 

ervan zal verschillend zijn. Landen met een gewoonterecht hebben een betere juridische handhaving dan 

landen met een Frans burgerlijk rechtssysteem (La Porta et al., 1998; Leuz et al., 2003). Zowel de wetten 

als de juridische handhaving, zorgen ervoor dat investeerders in het VK beter beschermd worden in 

vergelijking met Frankrijk (La Porta et al., 1998). Dit wordt bevestigd door de ‘anti-directors index1’, de 

‘creditorsindex2’ en de maatstaf van de Wereldbank3 voor investeerdersbescherming (La Porta et al, 

1998; Worldbank2008). Ook de rapporteringstandaarden zijn anders naargelang het land. Ze zijn 

kwalitatief beter in het VK (Ball et al., 2000; Bushman et al., 2004; Guenther en Young, 2000; Jaggi en 

Low, 2000) waardoor investeerders hun potentiële projecten op een meer onderbouwde manier kunnen 

beoordelen. Hierdoor kunnen we voorspellen dat de kapitaalmarkten beter ontwikkeld zullen zijn in het 

                                                             

1 De ‘anti directors index’ kan variëren van nul tot vijf, hoe hoger de waarde, hoe beter de bescherming van de 

investeerder is. Het VK krijgt de waarde vier en Frankrijk de waarde twee (La Porta et al.,1998). 

2 De ‘creditors index’ kan variëren van nul tot vijf, hoe hoger de waarde hoe beter de bescherming van de 

schuldeiser is. Het VK krijgt de waarde vier en Frankrijk de waarde twee. (La Porta et al., 1997). 

3 Het VK krijgt op deze index de waarde zeven en Frankrijk de waarde vijf. Ook deze index is te interpreteren als hoe 

hoger hoe beter de bescherming van de investeerder (Worldbank, 2008). 
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VK dan in Frankrijk (La Porta et al., 1997). Dit heeft zijn gevolg voor zowel de durfkapitaalmarkt als de 

markt voor schuldfinanciering. In wat volgt worden beiden besproken.  

 

De sterkere kapitaalmarkten in het VK hebben een invloed op de mate waarop bedrijven durffinanciering 

verkrijgen (Bottazzi et al., 2004). Het financieel systeem in het VK is marktgeoriënteerd in tegenstelling 

tot het Franse financiële systeem, waar banken de centrale rol spelen (Allen en Galle, 2000). Hierdoor zal 

de eigendomsstructuur verschillen. In het VK zijn deze onafhankelijke instituties met als belangrijkste 

bronnen pensioenfondsen, verzekeringsbedrijven en andere institutionele beleggers (Kaplan et al., 

2007). In Frankrijk zijn de durfkapitaalinvesteerders voornamelijk dochterondernemingen van financiële 

instellingen (Mayer et al., 2005). Deze verschillende eigendomstructuur heeft zijn invloed op de 

gehanteerde evaluatieperiode door de durfkapitaalinvesteerders. Robbie et al. (1997) stellen dat Franse 

durfkapitaalinvesteerders een kortere evaluatieperiode hanteren doordat hun moederschappij, een 

financiële instelling, hun jaarlijks beoordeelt. Daartegenover worden de projecten van Britse 

durfkapitaalinvesteerders beoordeeld op hun ganse duur. Globaal gezien zullen 

durfkapitaalinvesteerders in het VK hun projecten ook beter opvolgen dan in Frankrijk (Sapienza et al., 

1996). Door de grotere beschikbaarheid aan durfkapitaal (Bottazzi en Da Rin, 2002)4 en de 

evaluatiemethoden, kunnen we stellen dat Britse ondernemingen in het VK sneller een beroep kunnen 

en zullen doen op durfkapitaal. 

 

Naast durfkapitaalfinanciering is ook schuldkapitaal een belangrijke bron voor jonge ondernemingen 

Berger en Udell (1998). Ook de schuldeisers genieten een grotere bescherming in het VK (La Porta et al., 

1998), wat gepaard gaat met een groter aanbod aan schuldfinanciering5 (La Porta et al., 1997; La Porta et 

al., 2000; Qian en Stahan, 2007). Doorgaans zullen leningen in het VK een langere duurtijd en lagere 

interestkosten kennen (Qian en Stahan, 2007) en zullen kapitaalverstrekkers minder onderpand eisen 

(Davydenko en Franks, 2008). Dit kan voor jonge, minder kapitaalkrachtige ondernemingen een barrière 

vormen. Onderzoek toont aan ondernemingen gevestigd in het VK sneller hun financiële structuur zullen 

aanpassen dan Franse bedrijven (Wazenried, 2006). Ze zullen bijvoorbeeld de overschakeling maken naar 

                                                             

4 Durfkapitaalinvesteerders investeerden in 2006 voor 27,5 biljoen euro in het VK 27,5 en voor 10,2 biljoen euro in 

Frankrijk. (Grant Thornton, 2009). 

5 Het gemiddelde van de bankschulden van de private sector en van de uitstaande niet financiële obligaties ten 

opzichte van het BBP bedraagt in 1994 1,13 in het VK en 0,96 in Frankrijk. (La Porta et al.,1997) 
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langetermijnschuld, indien de risicopremie voor eigen vermogen te groot wordt, terwijl Franse bedrijven 

hier minder rekening mee houden (Antoniou et al., 2006). Gezien de schuldmarkten in het VK meer 

toegankelijk zijn en er meer aandacht wordt besteed aan de optimale kapitaalstructuur, stellen we dat 

ondernemingen in het VK sneller schuldkapitaal kunnen en zullen aantrekken. 

 

Bourgeois (1981) stelt dat het aanhouden van buffermiddelen een strategische beslissing is. Zowel een te 

weinig als te veel aan middelen heeft een negatief effect (George, 2005). Een onderneming dient dus te 

bepalen hoeveel buffermiddelen ze zal opbouwen, en in welke vorm ze dit zal doen. Deze afweging kan 

beïnvloed worden door de institutionele context. Bedrijven in het VK hebben makkelijker toegang tot 

durfkapitaal en schuldfinanciering omdat deze markten kwalitatief beter ontwikkeld zijn (La Porta et al., 

1997). We veronderstellen dan ook dat ondernemingen in het VK minder financiële buffermiddelen 

zullen aanhouden in vergelijking met Frankrijk. We formuleren dus de volgende hypotheses. 

 

Hypothese 1: het effect van een hoog-discretionaire financiële buffer op de ondernemingsperformantie 

zal in het Verenigd koninkrijk meer negatief zijn dan in Frankrijk.  

 

Hypothese 2: het effect van een laag-discretionaire financiële buffer op de ondernemingsperformantie 

zal in het Verenigd koninkrijk meer negatief zijn dan in Frankrijk. 

 

 

2.3.2 De invloed van institutionele factoren bij menselijke buffermiddelen 

 

De menselijke buffermiddelen van een onderneming worden beïnvloed door het gevoerde 

personeelsbeleid (Heneman et al., 2000). De flexibiliteit waarover een bedrijf in deze beschikt, hangt op 

zijn beurt samen met de arbeidswetgeving (Gooderham et al., 1999).  

 

Door de origine van het recht zijn er in Frankrijk en het VK verschillen in de arbeidswetgeving en de 

handhaving (Botero et al., 2004). Het arbeidsrecht kan in drie soorten worden onderverdeeld namelijk 

het individuele arbeidsrecht, het collectieve arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Telkens zijn ze 

uitgebreider in Frankrijk en geldt daar een grotere bescherming voor werknemers (Botero et al., 2004). 

Verder geldt in Frankrijk een algemene verplichting tot het raadplegen van vakbonden en het 
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verstrekken van informatie wanneer beslissingen worden genomen met betrekking tot de werknemers 

(Gospel en Pendleton, 2003; Rogers en Streeck, 1994; Wedderburn, 1986). Het verschil in handhaving 

zorgt ervoor dat arbeidsrechtbanken in het VK over een grotere vrijheid beschikken bij het uitvaardigen 

van vonnissen (Von Mehren en Gordley, 1957). Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat rechters bij het 

uitspreken zich zullen laten leiden door omgevingsfactoren zoals een recessie (Marinescu, 2011). 

Hefeker en Neugart (2010) konden aantonen dat een grotere onafhankelijkheid van rechters gepaard 

gaat met het creëren van meer werkgelegenheidsvriendelijke wetgeving, waardoor ondernemingen een 

grotere vrijheid hebben om personeel aan te nemen en te ontslaan in het VK (Djankov et al., 2001). Deze 

resultaten werden bevestigd door het ‘Global Competitiveness Report’ (Schwab et al., 2001-2002) 

 

Voor jonge bedrijven is de mogelijkheid om een flexibel personeelsbeleid te voeren erg belangrijk 

(Sharfman et al., 1988). Het nut van buffermiddelen is afhankelijk van de omgeving (Katila and Shane, 

2005) en kan dus ook wijzigen. Gezien menselijke middelen moeilijk aanpasbaar zijn (Penrose, 1959), 

dient een onderneming een afweging te maken tussen de positieve en de negatieve gevolgen van het 

aanhouden van een personeelsbuffer. Rekening houdend met de institutionele context, veronderstellen 

we dat bedrijven in het VK meer menselijke buffermiddelen zullen aanhouden. Ze hebben minder moeite 

om nieuwe werknemers aan te werven en beschikken over de vrijheid om af te slanken, indien nodig. 

Het personeelsbestand van Frankrijk zal kleiner zijn, omdat personeel er duurder is en moeilijker af te 

danken, als ze voor het bedrijf minder noodzakelijk worden. De hypothese is dan ook als volgt.  

 

Hypothese 3: het effect van een menselijke buffer op de ondernemingsperformantie zal in het Verenigd 

koninkrijk minder negatief zijn dan in Frankrijk. 
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3 METHODE  

 

3.1 GEGEVENSVERZAMELING 

 

De dataset voor dit empirisch onderzoek is verzameld op basis van de VICO-databank. Deze werd door 

verschillende Europese onderzoekcentra samengesteld, met als doel na te gaan wat de rol is van 

durfkapitaal in hoogtechnologische ondernemingen in verschillende landen. In de databank zijn er zes 

landen te onderscheiden, België, Frankrijk, het VK, Spanje, Italië en Finland. In deze masterproef wordt 

er gefocust op het VK en Frankrijk, vanwege hun hiervoor besproken verschil in rechtsoorsprong. We 

nemen enkel de private bedrijven op. De database bestaat uit een groep met bedrijven waar met 

durfkapitaal is geïnvesteerd en een controlegroep, waar geen dergelijke investering plaatsvond. De 

gegevens lopen van 1993 tot en met 2009. Alle bedrijven zijn jonger dan twintig jaar, en maximum 10 

jaar indien er een investering van durfkapitaal plaatsvond. De ondernemingen zijn actief in een van de 

volgende hoogtechnologische sectoren: farmaceutica, internet, software, biotechnologie, robotica, 

ruimtevaart, telecommunicatie, webpublicatie en de informatie en communicatie technologie. Bedrijven 

kunnen in faling zijn gegaan, overgenomen zijn, operationeel zijn of inactief om andere reden zijn, 

waardoor er geen vertekening omwille van overleving kan zijn (Brown et al., 1992). De dataset bevat 

3381 bedrijven en 27426 jaarobservaties. 

 

 

3.2 VARIABELEN 

 

3.2.1 Afhankelijke variabelen 

 

In navolging van George (2005) meten we de prestaties van de onderneming d.m.v. de toegevoegde 

waarde. Dit wordt berekend door de directe productiekosten van de omzet af te trekken. In tegenstelling 
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tot bv. nettowinst wordt deze maatstaf niet beïnvloedt door het verschil in boekhoudkundige regels 

tussen het VK en Frankrijk. 

 

 

3.2.2 Onafhankelijke variabelen 

 

Hoog-discretionaire financiële buffer (een buffer aan kasmiddelen). We berekenen dit aan de hand van 

het cashniveau van dat jaar (Bradley et al., 2011; George, 2005; Voss et al., 2008). Door cash te delen 

door het totaal actief linken we cash met het nodige bedrag (Bromiley, 1991). Miller en Leiblein (1996) 

konden aantonen dat buffermiddelen anders correleren met ondernemingsperformantie naargelang de 

industrie waarin ze zich bevinden. Zoals George (2005) en Bradley et al. (2011) stellen we dan ook dat er 

sprake is van een buffer indien het cashniveau het industriegemiddelde overschrijdt. We berekenen 

daarom de mediaan van het cashniveau en delen dit door de mediaan van het totaal actief, per industrie 

per land. Dit wordt dan in vermindering gebracht van het cashniveau op totaal actief van het individuele 

bedrijf.  

 

Laag-discretionaire financiële buffer (een buffer aan schuldcapaciteit). Deze maatstaf wordt vaak 

gemeten door de ratio schuld op eigen vermogen te nemen (bv. Bradley et al. 2011; Bromiley, 1991; 

George, 2005; Greve, 2003). Gezien onze database zowel bedrijven bevat waar geïnvesteerd werd met 

durfkapitaal, als bedrijven zonder deze investering, delen wij schuld door totaal actief om de laag-

discretionaire financiële buffer te meten. Om de schuldcapaciteit te meten, maken we deze variabele 

negatief. We vergelijken deze ratio met de industrie waar het bedrijf actief in is. Dit doen we op dezelfde 

manier als hierboven beschreven. 

 

Buffer aan menselijk kapitaal. Dit wordt berekend door het aantal werknemers te delen door de omzet 

(Mellahi en Wilkinsons, 2010; Mishina et al., 2004; Welbourne et al., 1999). In tegenstelling tot een 

aantal auteurs (bv. Bromiley, 1991; Greve, 2003; Kim et al. 2008; Love en Nohria, 2005;) kozen we er niet 

voor om SG&A-kosten te nemen. Gezien wij enkel geïnteresseerd zijn in het effect van een buffer aan 

personeel, zou het gebruik hiervan een vertekend beeld kunnen geven. Op dezelfde manier als reeds 

beschreven vergelijken we deze ratio met de andere spelers in de industrie. 
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Interactieterm buffermiddelen met landdummy. Om het effect van een buffer aan middelen op de 

performantie van een onderneming tussen VK en Frankrijk te kunnen vergelijken maken we gebruik van 

interactietermen. We creëerden een dummy variabele die de waarde nul aanneemt indien het bedrijf in 

Frankrijk is gevestigd, één als het bedrijf zijn hoofdzetel in het VK heeft. Deze variabele werd 

vermenigvuldigd met de drie vormen van buffermiddelen die we onderzoeken, waardoor er drie 

interactietermen gevormd werden.  

 

 

3.2.3 Controlevariabelen 

 

Binnen het bedrijf controleren we voor leeftijd, grootte en groeipotentieel. De leeftijd wordt gemeten 

door het aantal jaar sinds oprichting (George, 2005;Kim et al., 2008). Grootte stellen we vast aan de hand 

van de vaste activa (Bradley et al., 2010). Hiervan namen we telkens de natuurlijke logaritme om het 

effect van randwaarden te minimaliseren (Mishina et al., 2004). De ratio immateriële activa op totaal 

actief wordt gebruikt om het groeipotentieel te meten (Villalonga, 2004). We controleren ook voor een 

ander vorm van buffermiddelen. Geabsorbeerde buffer wordt, rekening houdend met onze database, 

gemeten door de voorraden op totaal actief (Bradley et al., 2011). Deze maatstaf wordt gewinsorizeerd 

opgenomen.  

 

Gezien de industrie een effect kan hebben op de prestaties (Mishina et al., 2004; Sharfman et al., 1988) 

brengen nemen we de winstgevendheid van de industrie (Bradley et al., 2011; George, 2005) en de 

grootte van de competitie (Bradley et al., 2010; Bradley et al., 2011; George, 2005) op. De 

winstgevendheid wordt berekend door de mediaan van de nettowinst per industrie per land te nemen. 

De grootte wordt bepaald door de mediaan van het aantal werknemers per industrie. Beide variabelen 

worden gewinsorizeerd. Ook nemen we een dummy variabele op per industrie (George, 2005; Kim et al., 

2008). 

 

Voor elk jaar werd er een dummy gecreëerd om het jaareffect (George, 2005; Kim et al., 2008) 

in rekening te brengen. We nemen 2000 als basisjaar om het effect van de internetzeepbel te kunnen 

capteren. 
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We introduceren ook een landdummy (Bruton et al., 2010). Gezien in onze database Frankrijk het 

meeste aantal bedrijven telt, krijgt dit land de waarde nul. Ondernemingen in het VK hebben de waarde 

één. Ten slotte controleren we, gezien onze database, voor durfkapitaal. Hiertoe maakten we een 

dummy die veranderd indien er met durfkapitaal werd geïnvesteerd. 

 

 

3.3 ANALYSE 

 

Onze dataset werd samengesteld voor de periode 1993 tot en met 2008. Gezien de waarnemingen bij 

paneldata gecorreleerd zullen zijn, is de kleinstekwadratenmethode niet aangewezen (Neter et al., 

1996). In navolging van George (2005) gebruiken we dan ook de feasible generalized least squares 

(FGLS)-methode. Hierbij wordt gecontroleerd voor heteroscedasticiteit en autocorrelatie (Wooldridge, 

2002). 

 

De buffermiddelen, de performantiemaatstaf en twee controlevariabelen werden gewinsorizeerd op het 

5de en 95ste percentiel om het effect van uitschieters te verminderen. Ook werden de buffermiddelen 

telkens een jaar vertraagd opgenomen, waardoor het risico op omgekeerde causaliteit verminderd 

wordt.  

 

De descriptieve statistieken worden in tabel 1, tabel 2 en tabel 3 weergegeven.  

 

Tabel 1 toont dat de toegevoegde waarde in het VK en stuk hoger ligt dan in Frankrijk. Voor de 

industriewinstgevendheid kan hetzelfde worden opgemerkt. Deze laatste variabele meet de mediaan 

van de nettowinst per industrie, die in beide landen negatief is. Ook zijn de ondernemingen een stuk 

groter in het VK. De verschillende buffermiddelen, behalve de geabsorbeerde buffer, zijn gemiddeld 

groter in het VK. De mediaan is echter telkens nul, wat aantoont dat de verschillen erg klein zijn. Tabel 2 

geeft een overzicht van de bedrijven per sector. Hieruit kan worden afgelezen dat de software-industrie 

in onze dataset in beide landen met voorsprong het grootst aantal ondernemingen kent. Er werden 1674 

ondernemingen opgenomen voor het VK, 1707 voor Frankrijk. 
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Om de mate waarin de variabelen correleren met elkaar te controleren, berekenen we de ‘variance 

inflation factor’ (VIF) (Kutner et al., 2004). Gezien deze waarde rond en boven 10 is, ortogonaliseren we 

de landdummy, de laag-en hoog-discretionaire financiële buffermiddelen, de menselijke buffermiddelen 

en de drie interactietermen. Door deze transformatie zijn de variabelen nog steeds gecorreleerd met de 

afhankelijke variabele, maar niet meer met elkaar (Cohen en Cohen, 1983). Wanneer we de VIF-scores 

berekenen met de geortogonaliseerde variabelen, vinden we een gemiddelde VIF-score van 1,82, en ligt 

de maximale waarde 4,63 ver beneden 10. Tabel 3 geeft de correlatiematrix weer nadat de hierboven 

genoemde variabelen werden geortogonaliseerd. De toegevoegde waarde is het hoogst gecorreleerd 

met het totaal actief (0,73). De onafhankelijk- en de controlevariabelen zijn onderling laag gecorreleerd, 

zoals ook de VIF-scores aantonen. 

 

Tabel 1: Gemiddelde, mediaan en standaardafwijking 

 
        

  VK   Frankrijk  

  Gem. Med St.Afw. Gem. Med St.Afw. 

Toegevoegde waardee,I,j 2,36 0,72 2,93 1,03 0,38 1,73 

Leeftijd 8,08 7,00 5,40 7,59 7,00 5,28 

Totaal Actief 19673,10 866,60 174242,00 5577,36 669,41 39340,00 

Groeipotentieel 0,08 0,00 0,17 0,09 0,01 0,16 

Industrie winstgevendheide -427,03 -272,81 1222,54 -256,88 -33,26 640,90 

Grootte van de concurrentene 106,41 102,54 31,57 44,85 44,75 19,06 

Geabsorbeerde buffere,g 0,02 0,00 0,07 0,03 0,00 0,07 

Buffer aan kasmiddelenc,e,g 0,08 0,00 0,27 0,06 0,00 0,21 

Buffer aan schuldcapaciteitd,e,g -0,04 0,00 0,40 -0,02 0,00 0,31 

Menselijke buffere,g 0,54 0,00 1,54 0,44 0,00 1,46 

Opmerkingen: 

      a. n=27426; aantal bedrijven= 3381    

   b. Industrie en landdummies niet getoond   

   c. Hoog-discretionaire buffermiddelen   

   d. Laag-discretionaire buffermiddelen   

   e. Gewinsorizeerd    

   f. Natuurlijk logaritme    

   g. Het jaar voor performantie    

   i. Maatstaf voor performantie    

   j.In miljoenen euro's    
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Tabel 2: Overzicht bedrijven per sector 

         

Overzicht aantal bedrijven per sector VK   Frankrijk    

 Absoluut Procentueel Absoluut Procentueel 

Ruimtevaart 11 0,01 7 0,00 

Biotechnologie 243 0,15 94 0,06 

ICT 206 0,12 215 0,13 

Farmaceutica 27 0,02 30 0,02 

Robotica 37 0,02 17 0,01 

Software 737 0,44 820 0,48 

Telecommunicatie 116 0,07 31 0,02 

Webpublicatie 217 0,13 123 0,07 

Internet 79 0,05 72 0,04 

Nanotechnologie, energie en andere O&O 1 0,00 298 0,17 

Totaal 1674 1 1707 1 

 

Tabel 3: Correlatiematrix 

                      

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.Toegevoegde waardec,d,g 1 
         2.Leeftijd 0,15 1 

        3.Totaal actiefh 0,73 0,09 1 
       4.Groei Potentieel 0,14 -0,12 0,27 1 

      5.Industrie winstgevendheidg 0,00 0,13 -0,08 0,01 1 

     6.Grootte van de Concurrenteng 0,28 0,09 0,09 0,00 0,03 1 
    7.Geabsorbeerde bufferg,i 0,05 0,06 0,04 -0,07 0,00 -0,03 1 

   8. Buffer aan kasmiddelene,g,i,j -0,21 -0,03 -0,18 -0,06 -0,01 0,02 -0,25 1 
  9.Buffer aan schuldcapaciteitf,g,i,j 0,10 0,04 0,20 0,06 -0,01 -0,01 -0,03 0,02 1 

 10.Menselijke bufferg,i,j 
-0,27 -0,19 -0,20 0,03 -0,05 -0,05 -0,08 -0,01 0,01 1 

Opmerkingen  

         a. n= 27426; aantal bedrijven: 3381 

        b. Industrie-en landdummies niet getoond      

    c. Maatstaf voor performantie       

    d. In miljoenen euro's       

    e. Hoog-discretionaire buffermiddelen      

    f. Laag-discretionaire buffermiddelen      

    g. Gewinsorizeerd       

    h. Natuurlijk logartime       

    i. Het jaar voor performantie       

    j. Geortogonaliseerd       
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3.4 RESULTATEN 

 

De resultaten van de regressie worden in tabel 4 weergegeven. Model 1 bevat enkel controlevariabelen, 

in model 2 worden de buffermaatstaven toegevoegd en in model 3 worden ook de interactietermen 

opgenomen. Naarmate de complexiteit van het model verhoogt, stijgt ook de verklaringskracht 

significant. Model 1 heeft een chi-kwadraat waarde van 72119,50 (p < 0,001), model 2 de waarde 10 

1512,32 (p < 0,001) en model 3 levert de waarde 106162,91 (p < 0,001). In wat volgt vermelden we 

telkens de coëfficiënten uit model 3. Het verband tussen buffermiddelen en performantie, afhankelijk 

van het land waarin een bedrijf opereert, wordt aan de hand van grafiek 1,2 en 3 geïllustreerd. Voor een 

optimale interpretatie werd de performantie in het VK en Frankrijk gelijkgesteld.  

 

De resultaten geven aan dat alle ingevoerde controlevariabelen significant zijn en blijven in de drie 

modellen, behalve de maatstaf voor een niet-gekwadrateerde geabsorbeerde buffer in model 2. De 

coëfficiënt van de gekwadrateerde term is negatief, wat aantoont dat de relatie tussen de 

geabsorbeerde buffer en de ondernemingsperformantie een omgekeerd u – vorm heeft. Dit is consistent 

met vorige studies (bv. Bradley et al., 2011; George, 2005; Love en Nohria, 2005; Tan, 2003; Tan en Peng, 

2003). De leeftijd ( = 0,025; p < 0,001) en de grootte van een bedrijf hebben een positief effect hebben 

op de performantie. Groeipotentieel ( = -0,280; p < 0,001) heeft een sterk negatief verband. De 

industriewinstgevendheid ( = 0,000; p < 0,001) en de grootte van de concurrenten ( = 0,001; p < 0,001) 

zijn significant, maar de magnitude van hun effect is verwaarloosbaar. De industrie (niet weergegeven) 

zelf heeft een significante impact. Alle industrieën behalve ruimtevaart en webpublicatie leveren 

mindere goede prestaties in vergelijking met de software-industrie. De landdummy ( = 0,518; p < 0,001) 

toont dat de performantie hoger zal liggen in het VK dan in Frankrijk. Opmerkelijk is dat ondernemingen 

waar een durfkapitaalinvestering plaatsvond een lagere performantie kennen dan bedrijven zonder 

dergelijke investering ( = -0,782; p < 0,001). De jaardummies (niet weergegeven) zijn vanaf 2001 meer 

negatief gerelateerd met performantie ten opzichte van het basisjaar 2000. Dit kan verklaard worden 

door het plaatsvinden van de internetzeepbel.  

 

In lijn met wat andere auteurs reeds konden aantonen (bv. Bradley et al., 2011; George, 2005; Love en 

Nohria, 2005; Tan, 2003; Tan en Peng, 2003), zullen zowel de laag-( = -0,111; p < 0,001) als de hoog-( = 
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0,154; p < 0,001) discretionaire financiële buffermiddelen als de menselijke buffermiddelen ( = -0,030; p 

< 0,001) een concaaf verband met de ondernemingsperformantie hebben. De coëfficiënt van de 

maatstaf schuldcapaciteit is hier positief omdat de variabele negatief werd gemaakt om de 

schuldcapaciteit te meten. 

 

De eerste hypothese wordt bevestigd. De lineaire en de gekwadrateerde interactieterm voor de hoog-

discretionaire financiële buffer (resp.  = -0,024;  = -0,024; p < 0,001) geeft een meer negatieve relatie 

met de performantie in het VK in vergelijking met Frankrijk aan. Grafiek 1 verduidelijkt dit effect. 

Wanneer de buffermiddelen een bepaald niveau hebben bereikt, zal een toename aan kasmiddelen 

duidelijk meer negatieve gevolgen hebben voor de performantie in het VK. De resultaten leveren ook 

gedeeltelijk bewijs voor de tweede hypothese. Hoewel de lineaire interactieterm voor schuldcapaciteit ( 

= -0,022; p < 0,001) een negatiever effect heeft in het VK dan in Frankrijk, meet de gekwadrateerde 

variabele ( = 0,030; p < 0,001) een positiever verband op de performantie6 in vergelijking met Frankrijk. 

Wanneer grafiek 2 wordt uitgetekend, zal de performantie initieel sneller dalen in het VK, tegengesteld 

van wat werd verwacht. Na het buigpunt zal een toenemende schuldcapaciteit een sterker positief effect 

op de ondernemingsperformantie kennen. Dit laatste confirmeert de hypothese. Ten slotte vinden we 

ook voor hypothese 3 bewijs. Een stijgende menselijke buffer ( = 0,058; p < 0,001) zal de performantie 

minder negatief beïnvloeden in het VK ten opzichte van Frankrijk. Dit wordt geïllustreerd in grafiek 3.  

  

                                                             

6 Volgens hypothese 2 zou een hoog niveau aan laag–discretionaire financiële buffermiddelen (lage 

schuldcapaciteit) een negatiever effect hebben op de performantie in het VK in vergelijk met Frankrijk. Gezien deze 

variabele negatief werd gemaakt, verwachten we dat de coëfficiënt positief zal zijn. Een toename aan 

schuldcapaciteit zou dan immers een positiever effect moeten tonen in het VK om de hypothese te bevestigen. 
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Tabel 4: Overzicht coëfficiënten met FGLS 

       

Variabelen Model 1 Model2 Model3 

Leeftijd 0,027*** 0,025*** 0,025*** 

Totaal actieff 
0,790*** 0,806*** 0,798*** 

Groeipotentieel  -0,431***  -0,249***  -0,280*** 

Industriewinstgevendheidg 
0,000*** 0,000*** 0,000*** 

Grootte van de concurrenteng 
0,001*** 0,001*** 0,001*** 

Geabsorbeerde buffere,h 
1,328*** 0,324*** 0,337*** 

Geabsorbeerde buffer^2e,h 
 -6,137***  -4,389***  -4,381*** 

Landdummyg,k 
0,492*** 0,514*** 0,518*** 

Durfkapitaal effect  -0,923***  -0,797***  -0,782*** 

Buffer aan kasmiddelenc,e,g,h 

 
 -0,143***  -0,160*** 

Buffer aan kasmiddelen^2c,e,g,h 

 
 -0,106***  -0,111*** 

Buffer aan schuldcapaciteitd,e,g,h 

 
 -0,173***  -0,170*** 

Buffer aan schuldcapaciteit^2d,e,g,h 

 
 0,144*** 0,154*** 

Menselijke buffermiddelene,g,h 

 
 -0,164***  -0,166*** 

Menselijke buffermiddelen^2e,g,h 

 
 -0,046***  -0,030*** 

Landdummy*Buffer aan kasmiddelene,g,h 

  
 -0,024*** 

landdummy*Buffer aan kasmiddelen^2e,g,h 

  
 -0,024*** 

Landdummy*Buffer aan schuldcapaciteite,g,h 

  
 -0,022*** 

Landdummy*Buffer aan schuldcapaciteit^2e,g,h  
  

0,030*** 

Landdummy*Menselijke buffermiddelene,g,h 

  
 -0,007*** 

Landdummy*Menselijke buffermiddelen^2e,g,h 

  
0,058*** 

Constante  -3,844***  -3,879***  -3,822*** 

Verklaringskracht (Wald chi-square) 72119,500*** 101512,320*** 106162,910*** 

Opmerkingen 

   a. n=13919; aantal bedrijven= 2593 

   b. Industrie en landdummies niet getoond 

   c. Laag-discretionaire buffermiddelen 

 

  

d. Hoog-discretionaire buffermiddelen 

   e. Gewinsorizeerd 

   f. Natuurlijk logartime 

   g. Geortogonaliseerde variabelen 

   h. Het jaar voor performantie    

i. *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

   j. Jaar 1993 verwijderd wegens collinariteit 

   k. Landdummy krijgt voor het VK de waarde één, voor Frankrijk de waarde nul 
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Figuur 1: Relatie tussen een buffer aan kasmiddelen en performantie, methode FGLS 

 

 

 

Figuur 2: Relatie tussen een buffer aan schuldcapaciteit en performantie, methode FGLS 
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Figuur 3: Relatie tussen een menselijke buffer en performantie, methode FGLS 
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De controlevariabelen duiden dezelfde effecten aan dan wanneer FGLS wordt gebruikt. Dit geldt echter 

niet voor het groeipotentieel ( = 0,207; p < 0,001) van een bedrijf die, in tegenstelling tot hiervoor, een 

positief verband heeft met de performantie. De maatstaven voor de laag-en hoog-discretionaire 

financiële buffermiddelen en de menselijke buffermiddelen kennen een concaaf verband met de 

performantie van een onderneming, zoals ook de FGLS-methode aantoont.  

 

Hypothese 1 wordt ook hier bevestigd, maar enkel door de lineaire interactieterm ( = -0,035; p < 0,01). 

De gekwadrateerde term voor kasmiddelen is niet significant, wat bij FGLS wel het geval was. Gezien 

enkel de lineaire maatstaf voor schuldcapaciteit ( = -0,026; p < 0,05) significant en negatief is, kan 

hypothese 2 niet bevestigd worden. Ook hier kon de FGLS-methode wel een significant verband met de 

gekwadrateerde term tonen. Grafiek 5 toont dat de verschillen tussen Engeland en Frankrijk zeer klein 

zijn. Hypothese 3 wordt bewezen door de gekwadrateerde coëfficiënten ( = 0,034; p < 0,01), maar niet 

bevestigd door de lineaire term voor menselijke buffermiddelen ( = -0,051; p < 0,001). Deze laatste was 

in vorig model niet significant. De performantie zal in grafiek 6 initieel sneller dalen in het VK, in strijd 

met de hypothese. Na het buigpunt zal een toename aan menselijke buffermiddelen een positiever 

effect op de performantie tonen dan in Frankrijk, wat de voorspelling wel bevestigd.  
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Tabel 5: Overzicht coëfficiënten met GEE  

       

Variabelen Model 1 Model2 Model3 

Leeftijd 0,044*** 0,040*** 0,040*** 

Totaal actieff 
0,678*** 0,678*** 0,672*** 

Groeipotentieel 0,138***  0,220***  0,207*** 

Industriewinstgevendheidg 
0,021*** 0,000*** 0,000*** 

Grootte van de concurrenteng 
0,000*** 0,000*** 0,001*** 

Geabsorbeerde buffere,h 
2,089*** 1,272*** 1,263*** 

Geabsorbeerde buffer^2e,h 
 -8,359***  -6,221***  -6,245*** 

Landdummyg,k 
0,564*** 0,537*** 0,535*** 

Durfkapitaal effect  -0,371***  -0,302***  -0,312*** 

Buffer aan kasmiddelenc,e,g,h 

 
 -0,113***  -0,122*** 

Buffer aan kasmiddelen^2c,e,g,h 

 
 -0,051***  -0,051*** 

Buffer aan schuldcapaciteitd,e,g,h 

 
 -0,172***  -0,170*** 

Buffer aan schuldcapaciteit^2d,e,g,h 

 
0,113*** 0,113*** 

Menselijke buffermiddelene,g,h 

 
 -0,158***  -0,169*** 

Menselijke buffermiddelen^2e,g,h 

 
 -0,072***  -0,079*** 

Landdummy*Buffer aan kasmiddelene,g,h 

  
 -0,035*** 

Landdummy*Buffer aan kasmiddelen^2e,g,h 

  
0,002*** 

Landdummy*Buffer aan schuldcapaciteite,g,h 

  
 -0,026*** 

Landdummy*Buffer aan schuldcapaciteit^2e,g,h 

  
0,011*** 

Landdummy*Menselijke buffermiddelene,g,h 

  
 -0,051*** 

Landdummy*Menselijke buffermiddelen^2e,g,h 

  
0,034*** 

Constante  -3,110***  -3,087***  -3,064*** 

Verklaringskracht (Wald chi-square) 6000,660*** 6976,120*** 7036,210*** 

Opmerkingen 

   a. n=13919; aantal bedrijven= 2593 

   b. Industrie en landdummies niet getoond 

   c. Laag-discretionaire buffermiddelen 

 

  

d. Hoog-discretionaire buffermiddelen 

  

 

e. Gewinsorizeerd 

  

 

f. Natuurlijk logartime    

g. Geortogonaliseerde variabelen    

h. Het jaar voor performantie    

i. *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001    

j. Jaar 1993 verwijderd wegens collinariteit    

k. Landdummy krijgt voor het VK de waarde één, voor Frankrijk de waarde nul  
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Figuur 4: Relatie tussen een buffer aan kasmiddelen en performantie, methode GEE 

 

 

 

Figuur 5: Relatie tussen een buffer aan schuld capaciteit en performantie, methode GEE 
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Figuur 6: Relatie tussen een menselijke buffer en performantie, methode GEE 
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4 DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

 

De relatie tussen buffermiddelen en de performantie van een onderneming kan door verschillende 

factoren worden beïnvloed, zowel op bedrijf- als op industrieniveau. Ondernemingen opereren echter 

ook in verschillende institutionele kaders. Deze studie onderzocht de invloed van een verschillende 

institutionele context op de relatie tussen een buffer aan middelen en de performantie.  

 

Vooreerst geven de resultaten de omgekeerde U–vorm relatie tussen buffermiddelen en de 

performantie aan voor jonge bedrijven actief in hoog technologische sectoren. Dit geldt zowel voor de 

laag- als de hoog-discretionaire financiële buffermiddelen. Hiermee wordt additioneel bewijs geleverd, 

conform de reeds bestaande studies (bv. Bradley et al., 2011; George, 2005; Love en Nohria, 2005; Tan, 

2003; Tan en Peng, 2003). Ook werd een concaaf verband bij de menselijke buffermiddelen vastgesteld. 

Vorige studies (Mishina et al., 2004; Welbourne et al., 1999) die de relatie met groei onderzochten, 

konden enkel een positief verband vaststellen. 

 

Deze studie introduceert voor het eerst de institutionele context als een beïnvloedende variabele tussen 

de relatie van een buffer aan middelen en de performantie. Naargelang het institutioneel kader zullen de 

kapitaal- (La Porta et al., 1997) en arbeidsmarkten (Botero et al., 2004) op een andere manier worden 

georganiseerd in het VK, ten opzichte van Frankrijk. Dit heeft een invloed of de buffer-performantie 

relatie. Voor de hoog-discretionaire buffermiddelen tonen de resultaten aan dat een hogere hoeveelheid 

aan kasmiddelen in het Verenigd Koninkrijk een negatiever resultaat zal opleveren dan in Frankrijk. Voor 

de laag-discretionaire buffermiddelen geldt dat vanaf een bepaald niveau ondernemingen in het 

Verenigd Koninkrijk meer baat zullen hebben met een lagere hoeveelheid dan Franse bedrijven. Hiermee 

wordt bewezen dat de kapitaalmarkten een belangrijke rol spelen. Bedrijven met meer personeel dan 

nodig zullen hiervan sneller de negatieve effecten kunnen vaststellen in Frankrijk dan in het Verenigd 

Koninkrijk, wat de invloed van een anders werkende arbeidsmarkt aantoont.  

 

Dit onderzoek kan voor verschillende partijen van belang zijn. Ondernemers dienen zich er bewust van te 

zijn dat de manier waarop ze het best omgaan met middelen zal afhangen van het land waarin ze actief 

is. Ze moeten rekening houden met de desbetreffende wetgeving en werking van de kapitaal- en 
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arbeidsmarkt en de strategie rond het opbouwen van middelen hieraan aanpassen. In het VK hebben 

bedrijven de mogelijkheid minder financiële buffermiddelen aan te houden, gezien de externe 

beschikbaarheid van financieringsbronnen. In Frankrijk dienen ondernemingen hun personeelsbeleid op 

een weldoordachte manier te bepalen zodat ze op een efficiënte manier kan opereren. Ook voor 

beleidsmakers kan deze studie van belang zijn. De door hen bepaalde rechtsregels hebben een 

significante impact op de strategische beslissingen die ondernemingen zullen maken. Wanneer men de 

manier waarop de verschillende markten werken en de investeerders en werknemers beschermd 

worden willen aanpassen, dienen ze zich bewust te zijn van de gevolgen van dergelijke beslissing. Een 

wijziging tast de effectiviteit van bedrijfsstrategie aan en kan de performantie van een onderneming 

beïnvloeden.   

 

Deze studie kent een aantal beperkingen. Zo toont de sensitiviteitsanalyse dat niet alle resultaten 

robuust zijn, waardoor ze met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Als 

performantiemaatstaf werd de toegevoegde waarde gebruikt. Hierdoor worden de personeelskosten 

echter niet in rekening gebracht, zodat de gevolgen van een teveel aan menselijke middelen niet 

rechtstreeks verbonden kan worden met de performantie. Als maatstaf voor menselijke buffermiddelen 

kozen we voor het aantal werknemers. Door bijvoorbeeld scholingsgraad en ervaring zal de waarde van 

het personeel echter hoger liggen, wat hier niet in rekening wordt gebracht. Ook onderzoekt deze studie, 

gezien de tegengestelde hypotheses, het effect van financiële en menselijke buffermiddelen individueel. 

Het interactie-effect tussen financiële en menselijke buffermiddelen kan echter ook beïnvloed worden 

door de institutionele context. Verder vond tijdens de analyseperiode de internetzeepbel plaats, waarna 

de prestaties gedaald zijn. Deze gebeurtenis kan een invloed hebben gehad op de relatie tussen 

buffermiddelen en de ondernemingsperformantie, en dus ook de resultaten van ons onderzoek. Om dit 

na te gaan, zouden de modellen voor, tijdens en na de zeepbubbel vergeleken moeten worden. Ten 

slotte bestaat de database enkel jonge hoogtechnologische bedrijven, gesitueerd in Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk. De resultaten kunnen dan ook niet zomaar veralgemeend worden.  

 

De studie biedt, ook abstractie makend van de aangehaalde gebreken, ruimte voor verder onderzoek. 

Naast Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kan ook de institutionele context tussen andere landen 

vergeleken worden. La Porta et al. (1998) geeft aan dat op vlak van investeerdersbescherming het Duits 

en Scandinavisch recht minder ontwikkeld is dan in het VK, maar beter is in vergelijking met Frankrijk. De 

juridische handhaving in beschouwing nemend, scoort zowel het Duits als het Scandinavisch burgerlijk 
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recht beter dan het het gewoonterecht in het VK. Ook zou het effect van een recessie op de buffer-

performantierelatie in een institutionele context geanalyseerd kunnen worden. Zoals Park en Mezias 

(2005) bijvoorbeeld aantonen, zal de internetzeepbubbel een effect hebben op de mate waarin 

middelen beschikbaar zijn. Hierdoor kan de rol van de institutionele context wijzigen. Meer recent zou 

het effect van de kredietcrisis kunnen worden nagegaan. Gezien de database bedrijven gefinancierd met 

durfkapitaal en bedrijven zonder dergelijke financiering bevat, zou onderzocht kunnen worden wat de 

invloed van een durfkapitaalinvestering op de relatie tussen buffer-performantierelatie is binnen een 

institutioneel kader. De aanwezigheid van deze investeerder versterkt immers de legitimiteit van een 

onderneming, waardoor ze meer toegang kan krijgen tot externe middelen (Davila et al., 2003). Dit kan 

het effect van de institutionele context versterken of verzwakken. 
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