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Inleiding 

 

In de huidige situatie van economische en financiële crisis klinkt de roep naar innovatie steeds 

luider en luider. Zowel opinieleiders op gebied van strategisch management (Shiller, 2010, 

Kitching, Blackburn, Smallbone en Dixon, 2009) als wereldleiders (Barack Obama in zijn 

Strategy for American Innovation) benadrukken het belang van innovatie om het competitief 

voordeel van ondernemingen te behouden en te vergroten. Om te kunnen innoveren moeten er 

evenwel enkele belangrijke factoren aanwezig zijn in een onderneming. Niet in het bijzonder zal 

de aanwezigheid van voldoende financiële middelen en menselijk kapitaal van groot belang zijn 

om creatieve ideeën te helpen ontwikkelen tot competitieve voordelen.  

 

Vorige onderzoeken met betrekking tot deze materie toonden echter aan dat ondernemingen 

voorzichtig moeten zijn met de hoeveelheid middelen die ze aanhouden. Vooral de hoeveelheid 

aan overtollige middelen die een onderneming bezit en de invloed hiervan op innovatie zijn 

reeds lange tijd het onderwerp van menige discussies in de academische wereld. Om de 

verschillende meningen met elkaar te verzoenen werd er gewag gemaakt van een omgekeerd 

U-vormige relatie tussen slack1 en innovatie (Bourgeois, 1981, Nohria en Gulati, 1996, Geiger 

en Cashen, 2002, Herold, Narayanan en Narayanaswamy, 2006). Concreet houdt deze relatie in 

dat zowel een tekort aan slack als een te grote hoeveelheid slack een nefaste invloed zullen 

uitoefenen op innovatie. Het streven naar een optimale hoeveelheid slack is dan ook van 

essentieel belang.  

  

Voorgaand onderzoek is evenwel niet allesomvattend en bevat enkele belangrijke 

tekortkomingen. Een eerste tekortkoming betreft de gebruikte maatstaven om innovatie te 

meten. Deze vertonen vaak een gebrek aan objectiviteit (Grilliches, 1990, Herold et al., 2006). 

Om dit te vermijden wordt in deze studie gebruik gemaakt van patentdata, die aanzien worden 

als een meer betrouwbare indicator voor innovatie (Grilliches, 1990).  

 

Een tweede fundamentele tekortkoming is het feit dat er vooral data uit één en hetzelfde land 

gebruikt worden. Dit terwijl er reeds aangetoond is dat er belangrijke institutionele verschillen 

zijn tussen landen (Bruton, Filatotchev, Chahine en Wright, 2010, La Porta, Lopez-De-Silanes, 

Shleifer en Vishny, 1997). Ons onderzoek is op dit gebied vernieuwend omdat er een 

                                                           
1
 Slack zal in dit onderzoek verwijzen naar buffermiddelen. 



2 

 

onderscheid gemaakt wordt tussen enerzijds het gewoonterecht2 (Verenigd Koninkrijk) en 

anderzijds het civiel recht (Frankrijk). Het grote verschil tussen de gewoonterecht landen en de 

civielrechtelijke landen is het rechtssysteem: gewoonterecht werd vooral vanuit de praktijk 

opgesteld, waarbij men keek naar vroegere rechtspraak, terwijl civiel recht vanuit de theorie is 

opgesteld (La Porta et al., 1997, David en Brierley, 1985). Elk van beide systemen heeft een 

impact gehad op de ontwikkeling en organisatie van kapitaal- en arbeidsmarkten. 

Gewoonterecht landen beschikken over grotere kapitaalmarkten waardoor de ondernemingen, 

actief in deze landen, gemakkelijk kapitaal kunnen aantrekken (La Porta et al. 1997, Lerner en 

Schoar, 2005). Civielrechtelijke landen worden daarentegen gekenmerkt door een beperktere 

toegang tot financiële middelen, waardoor ze genoodzaakt zijn efficiënter om te gaan met het 

aangetrokken kapitaal. Met betrekking tot de arbeidsmarkt steunen gewoonterecht landen meer 

op contracten en de wet van vraag en aanbod. De markt wordt er gekenmerkt door flexibiliteit 

en een beperkte overheidsregulatie. In civielrechtelijke landen is het omgekeerde waar te 

nemen, namelijk inflexibiliteit en een sterke overheidsregulatie (Djankov, La Porta, Lopez-De-

Silanes en Shleifer, 2002)3. Dit alles leidt ertoe dat  werknemers in het civielrecht beter 

beschermd zijn tegen ontslag in vergelijking met het gewoonterecht (Botero et al., 2004, Nickel, 

1997).  

Op basis van deze grote verschillen tussen beide rechtssystemen verwachten we dat de relatie 

tussen slack en innovatie hierdoor beïnvloed zal worden. Het doel van dit onderzoek is dan ook 

om na te gaan, aan de hand van patentdata, of de relatie tussen slack en innovatie beïnvloed 

wordt door de institutionele context. Om dit te onderzoeken werd er gebruik gemaakt van de 

VICO dataset die vooral bestond uit jonge en innovatieve ondernemingen. Deze bevatte 3386 

bruikbare ondernemingen, uit zowel het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk, die goed waren voor 

23279 ondernemingsjaren. 

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er een positief lineair verband is tussen de 

verschillende slackmaatstaven en innovatie. Voor de omgekeerd U-vormige relatie werden 

weinig tot geen bewijzen gevonden. Belangrijker zijn de resultaten die de institutionele context 

in beschouwing nemen. Voor zowel financiële slack als slack in menselijk kapitaal werden er 

significante verschillen gevonden tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Zoals verwacht 

had financiële slack een positievere invloed op innovatie in Frankrijk, vergeleken met het 

Verenigd Koninkrijk. De relatieve schaarste en de moeilijkere verkrijgbaarheid van kapitaal voor 

                                                           
2
 Gewoonterecht is de vertaling voor de Engelse term common law, civiel recht  is de vertaling van civil law. 

3
 Vanuit het principe van civiel recht probeert men het falen van markten te voorkomen door directe supervisie 

van de overheid 
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Franse ondernemingen zorgen er voor dat de beschikbare financiële middelen op een 

efficiëntere manier gebruikt moeten worden. Dit zal een positieve invloed hebben op innovatie. 

De resultaten voor slack in menselijk kapitaal waren dan weer verwonderlijk. Hier verwachtten 

we dat de inflexibiliteit van zowel arbeid als de Franse arbeidsmarkt ervoor zouden zorgen dat 

een teveel aan slack in menselijk kapitaal nefaste gevolgen zou hebben op innovatie. Dit blijkt 

niet het geval te zijn. Integendeel, het aanhouden van meer slack in menselijk kapitaal heeft  

een positievere invloed in Frankrijk dan in het Verenigd Koninkrijk. Mogelijke verklaringen 

hiervoor zijn de aanwezigheid van vakbonden, de overdracht van impliciete kennis en de 

onzekerheid in flexibele arbeidsmarkten. 

 

Dit onderzoek werd in vijf delen opgesplitst. Het eerste deel beschrijft kort de verschillende 

theorieën betreffende de relatie tussen slack en innovatie. Het tweede deel geeft de 

belangrijkste verschillen weer tussen gewoonterecht en civiel recht en legt uit hoe deze 

verschillen een invloed zullen hebben op de relatie tussen slack en innovatie. Het hierna 

volgende deel beschrijft de data, alsook de variabelen en de gebruikte econometrische 

technieken. Het vierde deel bevat de resultaten van ons empirisch onderzoek. Eindigen doen we 

met een bespreking van de resultaten en een conclusie. 
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Hoofdstuk 1: Theoretische omkadering: de begrippen ‘slack 

resources’ en innovatie 

Alvorens van start te gaan met dit onderzoek is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben 

van wat slack en innovatie precies inhouden. Zoals zal blijken worden er in de literatuur 

verschillende definities gehanteerd voor beide grootheden. De verschillende definities mogen 

dan wel in essentie veel gelijkenissen vertonen, toch is het belangrijk om duidelijkheid te 

scheppen over hoe slack en innovatie in dit werkstuk aanzien zullen worden. 

In wat volgt worden eerst de begrippen ‘slack middelen’ en innovatie kort uitgelegd, waarna de 

relatie tussen beide grootheden besproken wordt aan de hand van de verschillende stromingen 

in de management literatuur. 

1.1. Wat is slack? 

Slack kan gedefinieerd worden als een buffer aan overtollige middelen die de organisatie 

toelaten om zich aan te passen aan zowel externe als interne krachten en de onderneming in 

staat stellen om zich flexibel in de markt te kunnen bewegen (Bourgeois, 1981). 

Naast de definitie van Bourgeois (1981) zijn er in de literatuur verschillende andere definities 

terug te vinden van slack. Een belangrijke opmerking hierbij is dat slack aanschouwd moet 

worden als middelen die een onderneming niet nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar 

huidige productie (Cyert en March, 1963 en March en Simon, 1958).  

Conform met bovenstaande omschrijvingen, blijkt dus dat slack een buffer kan vormen van 

zowel huidige als potentiële middelen. Deze middelen kunnen allerlei vormen aannemen gaande 

van financiële middelen en overhead tot zelf werknemers (Geiger en Cashen, 2002, Herold et 

al., 2006,  Bourgeois en Singh, 1983, Singh 1986). Naargelang de karakteristieken van de 

aangewende middelen verschillen, spreekt men dan ook over een ander soort slack. In de 

literatuur vindt men verschillende categorieën van slack terug gaande van sociale, menselijke 

en financiële slack tot de meer abstractere termen zoals ‘transient slack’ (George, 2005), 

geabsorbeerde en potentiële slack (Bourgeois en Singh, 1983). Deze studie focust vooral op 

financiële slack en slack in menselijk kapitaal. Andere soorten van slack zullen ook een invloed 

hebben op innovatie van ondernemingen, maar vorige studies hebben reeds aangetoond dat 

het bezitten van menselijk kapitaal en financiële middelen van essentieel belang zijn voor jonge, 

innovatieve ondernemingen om te kunnen overleven, te groeien en te innoveren (Cooper, 

Gimeno en Woo, 1994, Chandler en Hanks, 1994). 
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1.2. Financiële slack en slack in menselijk kapitaal 

Financiële slack is een buffer aan financiële middelen die zich situeert boven het niveau dat 

nodig is om aan de minimale output te voldoen (Mishina, Pollock en  Porac, 2004). 

Deze definitie toont aan dat financiële slack in essentie een overschot aan financiële middelen is 

die een onderneming bezit en die niet voor productieve doeleinden gebruikt worden. Voor 

menselijke slack geldt dezelfde definitie, met dien verstande dat het hier om een overschot aan 

werknemers gaat. 

  

Financiële slack en slack in menselijk kapitaal kunnen worden ingedeeld aan de hand van 

middelenschaarste en middelenabsorptie (Voss, Sirdeshmukh en Voss, 2008, Mishina et al., 

2004). Middelenschaarste geeft weer hoe zeldzaam de middelen zijn en middelenabsorptie 

maakt duidelijk of het type slack al opgenomen is in een bepaalde ondernemingsactiviteit of 

niet. Figuur 1 toont dat financiële slack een lage middelenschaarste heeft, omdat het vaker 

voorkomt, en een lage middelenabsorptie omdat het vrij beschikbaar is in de onderneming. Bij 

slack in menselijk kapitaal neemt men het omgekeerde resultaat waar, het is minder 

voorkomend en het is reeds toegewezen aan bepaalde projecten.  

 

Figuur 1: Indeling van slack aan de hand van 'middelenschaarste' en 'middelenabsorptie'. (Voss, Sirdeshmukh en Voss, 2008, 

p. 149) 
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1.3. Innovatie 

Net als voor slack is het moeilijk om een éénduidige definitie te vinden voor innovatie. Volgende 

opsplitsing werd bekomen aan de hand van de werken van Damanpour (1991), Damanpour en 

Evan (1990), Daft (1978), Knight (1967) en Wan, Huat Ong en Lee (2005): technische en 

administratieve innovatie, product  en proces innovatie en radicale en incrementele innovatie. 

Tussen deze drie categorieën kan er evenwel overlap bestaan. 

1. Technische en administratieve innovatie: enerzijds focust men zich hier op nieuwe 

ideeën betreffende het productieproces en anderzijds het oplossen van administratieve 

problemen (Daft, 1978). 

2. Product en proces innovatie: net zoals bij technische innovatie focust proces innovatie 

zich grotendeels op het verbeteren en introduceren van het productieproces. Product 

innovatie daarentegen gaat over het ontwikkelen van nieuwe producten of het 

verbeteren van bestaande producten.  

3. Radicale en incrementele innovatie: Radicale innovatie kan men het best vergelijken met 

bedrijfsproces verbeteringstechnieken4, terwijl incrementele innovatie eerder gaat over 

kaizen: het continu verbeteren van het bestaande productieproces. 

1.4. De relatie tussen slack en innovatie 

De gedragsmatige theorie5 stelt dat slack positief is omdat het de doelstellingen, van de 

verschillende partijen binnen de onderneming, kan verzoenen (Cyert en March, 1963). 

Aangezien slack een soort van overtollige middelen is, kan men deze gebruiken om te 

investeren in het innovatieproces. 

Een eerste studie die effectief een empirisch onderzoek deed naar de relatie tussen slack en 

innovatie, was een studie van Nohria en Gulati (1996). Zij begonnen hun werk met een 

opsomming van de bestaande theorieën die bespreken hoe slack en innovatie zich ten opzichte 

van elkaar verhouden.  

De positieve relatie tussen slack en innovatie kan worden verklaard doordat de overtollige 

middelen in de onderneming kunnen worden aangewend voor het opstarten van innovatieve 

projecten. Aangezien slack een soort buffer is, beschermt het de onderneming tegen een 

mogelijk falen van innovatieprojecten en kan men een cultuur van experimenteren creëren 

(Bourgeois, 1981). Slack kan er verder voor zorgen dat ondernemingen gemakkelijker kunnen 

                                                           
4
 Business process re-engineering 

5
 Gedragsmatige theorie is de vertaling van behavioral theory of the firm 
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experimenteren met nieuwe strategieën, zoals het aanbieden van nieuwe producten (Hambrick 

en Snow, 1977, Moses, 1992). Ten laatste zal de aanwezigheid van slack er ook voor zorgen 

dat managers gemakkelijker nieuwe, al dan niet innovatieve, projecten zullen aanvaarden 

(Cyert en March, 1963). 

Andere stromingen in de literatuur staan sceptischer tegenover slack en omschrijven het vooral 

als verspilling, incompetentie of een weerspiegeling van het eigenbelang van het management 

(Jensen en Meckling, 1976). Dit laatste komt vaak voor in de agency literatuur waar managers 

(agent) en aandeelhouders (principaal) te maken hebben met asymmetrische informatie. In 

dergelijke situaties zouden managers eerder geneigd zijn om de overtollige middelen aan te 

wenden in hun eigen voordeel, in plaats van ze te investeren in innovatieve projecten (Jensen, 

1986). Cheng en Kessner (1997) wezen er ook op dat wanneer er slack aanwezig is in de 

onderneming, men vaker voorstellen zal goedkeuren die, in afwezigheid van slack, nooit 

goedgekeurd zouden worden.  

Ook de resource constraint theory stelt dat te veel slack een negatieve invloed op innovatie zal 

hebben. Meer nog, deze theorie toont aan dat wanneer ondernemingen weinig middelen ter 

beschikking hebben ze innovatiever zullen zijn. Ondernemingen met te veel slack worden te 

optimistisch en kennen vaak een gevoel van saturatie waardoor hun wil tot experimenteren en 

risicobereidheid afneemt (Kim, Kim en Lee, 2008). Dit staat in schril contrast met 

ondernemingen die over weinig middelen beschikken. Deze worden uitgedaagd om met de 

weinige beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te werken, wat innovatie ten goede zal 

komen (Baker en Nelson, 2005). 

 
Bovenstaande tegenstrijdige theorieën hebben Nohria en Gulati (1996) er toe aangezet om de 

relatie tussen slack en innovatie anders te beschouwen. Zij verwierpen de idee van een lineaire 

relatie tussen beide grootheden en argumenteerden dat er een omgekeerde U - vormige relatie 

bestaat tussen slack en innovatie. Zowel voor - als tegenstanders van slack zijn het erover eens 

dat slack aanzet tot het zoeken naar nieuwe, innovatieve, projecten. Alleen over de motieven 

voor, en de resultaten van dit investeren in innovatie, zijn de verschillende theorieën het niet 

eens (Nohria en Gulati, 1996). 

Algemeen kwamen Nohria en Gulati (1996) tot de conclusie dat wanneer de hoeveelheid aan 

slack toeneemt dit een positieve invloed heeft op innovatie. Bij stijgende slack zullen 

ondernemingen meer experimenteren wat leidt tot innovatie. Deze relatie blijft geldig tot men 

een bepaald optimaal punt bereikt heeft, alwaar extra mogelijkheden tot innovatie zullen 

afnemen bij toenemende slack. Dit laatste gebeurt doordat er minder discipline is in het nemen 
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van beslissingen of het uitvoeren van opdrachten. Zo kan een verminderde discipline op twee 

manieren een negatieve invloed hebben op innovatie: of slechte projecten worden aanvaard, of 

goede projecten worden stopgezet omdat men er geen zin meer in heeft. Ondernemingen die 

daarentegen gekenmerkt worden door veel discipline zijn vaak ondernemingen die weinig slack 

bezitten en die zich dus eerder zullen focussen op resultaten op korte termijn in plaats van te 

experimenteren en te innoveren (Nohria en Gulati, 1996). 

Dit alles gaf aanleiding tot volgende figuur: 

 

Figuur 2: De relatie tussen slack en innovatie volgens Nohria en Gulati (1997, pagina 605) 

Andere studies verifieerden of deze omgekeerd U-vormige relatie tussen slack en innovatie 

geldig bleef als er meerdere controlevariabelen in het model werden opgenomen (Herold et al., 

2006, Geiger en Cashen, 2002).  

De studie van Herold et al. (2006) bevat evenwel enkele verschillen met die van Nohria en 

Gulati. Zo werd de relatie tussen slack en innovatie op het niveau van de organisatie bekeken, 

daar waar Nohria en Gulati data op departementaal niveau gebruikten. Ten tweede werd in 

Herold et al. gebruik gemaakt van patentstatistieken om innovatie te meten, wat bij Nohria en 
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Gulati niet het geval was.6 Desondanks deze verschillen in onderzoeksopzet vonden beide 

studies duidelijke bewijzen van de omgekeerde U- vormige relatie tussen slack en innovatie.  

Andere studies die de relatie onderzocht tussen slack en innovatie focusten vooral op de inputs 

van het innovatieproces. Zo werd vooral O&O gebruikt als maatstaf voor innovatie (Geiger en 

Cashen, 2002). Ook uit deze studies bleek dat er omgekeerd U – vormige relaties bestonden 

tussen bepaalde soorten slack en innovatie7. Dit alles leidt tot volgende hypotheses: 

Hypothese 1a: De relatie tussen financiële slack en innovatie is omgekeerd U-vormig. 

Hypothese 1b: De relatie tussen slack in menselijk kapitaal en innovatie is omgekeerd U-

vormig. 

Hoofdstuk 2: De institutionele context en haar invloed op de 

relatie tussen slack en innovatie  

Bij onderzoek naar de relatie tussen slack en innovatie moet er rekening gehouden worden met 

de grote verschillen die er tussen landen kunnen bestaan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat 

landen die over dezelfde normen, waarden en cultuur beschikken en bovendien geografisch niet 

ver van elkaar liggen, toch grote institutionele verschillen vertonen (Bruton et al., 2010, Nickell, 

1997). In dit onderzoek wordt hierdoor een opsplitsing gemaakt tussen de gewoonterecht 

landen (Verenigd Koninkrijk) en de civielrechtelijke landen (Frankrijk). Het grote verschil tussen 

deze landen is het rechtssysteem: gewoonterecht werd vooral vanuit de praktijk opgesteld, 

waarbij men keek naar vroegere rechtspraak, terwijl het civiel recht vanuit de theorie is 

opgesteld (La Porta et al., 1997, David en Brierley, 1985).  

Uit vorige onderzoeken is gebleken dat gewoonterecht en civiel recht een invloed hebben op 

het zakendoen, zo zijn bijvoorbeeld minderheidsaandeelhouders en schuldeisers in het Verenigd 

Koninkrijk beter beschermd dan in Frankrijk (Bruton et al., 2010). Belangrijker evenwel voor het 

onderzoek naar de relatie tussen slack en innovatie is dat er ook verschillen zijn in de kapitaal- 

en arbeidsmarkten tussen het gewoonterecht en het civiel recht. Deze verschillen kunnen 

verklaard worden door gebruik te maken van de ‘legal theory’. Deze stelt dat de historische 

oorsprong van het rechtssysteem van een land zal bepalen in welke mate de verschillende 

markten gereguleerd worden. Zo zal de arbeidsmarkt in het gewoonterecht meer steunen op 

                                                           
6
 Innovatie in Nohria en Gulati 1997 werd gemeten aan de hand van vragenlijsten en interviews met medewerkers 

van verschillende departementen.  
7
 Desondanks deze curvilineaire resultaten op basis van O&O, vond Greve (2003) in een studie over Japanse 

schepenbouwers bewijzen voor een positief lineaire relatie tussen slack en innovatie. 
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contracten en de wet van vraag en aanbod, terwijl dit in civielrechtelijke landen meer zal 

gebeuren door overheidsregulatie (Djankov et al., 2002)8. Kortom, in het gewoonterecht 

worden werknemers minder beschermd tegen ontslag dan civielrechtelijke landen (Botero et al., 

2004, Nickel, 1997). Onderstaande figuur 3 toont aan dat de gewoonterecht landen (Verenigde 

Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Nieuw Zeeland en Australië) een veel lagere Employment 

Protection Legislation index (EPL) hebben dan de civielrechtelijke landen. 

 

Figuur 3: Mate waarin werknemers beschermd zijn tegen ontslag in verschillende landen. (Bron: Danielle Venn (2009), 

“Legislation, collective bargaining and enforcement: Updating the OECD employment protection indicators”, 

www.oecd.org/els/workingpapers) 

Doordat in civielrechtelijke landen werknemers beter beschermd zijn worden ondernemingen in 

deze landen, ceteris paribus, gekenmerkt door beperktere mogelijkheden om werknemers te 

ontslaan. Anders geformuleerd, is het dus moeilijker om van slack in menselijk kapitaal af te 

raken, waardoor bedrijven in civielrechtelijke landen over het algemeen minder slack in 

menselijk kapitaal zullen aanhouden.  

Een ander kenmerk van slack in menselijk kapitaal is dat de waarde ervan contextafhankelijk is: 

een werknemer die in een bepaald productieproces tewerkgesteld is, is in de meeste gevallen 

                                                           
8
 Vanuit het principe van civiel recht probeert men het falen van markten te voorkomen door directe supervisie 

van de overheid 
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moeilijk inzetbaar in een ander proces omdat hij niet over de juiste vaardigheden en kennis 

beschikt. In ondernemingen die zich focussen op productexpansie en innovatie9 zal slack in 

menselijk kapitaal dus eerder als een kost aanschouwd worden, dan dat het als gunstig voor 

innovatie aanzien wordt (Mishina et al., 2004). Een gevolg hiervan is dat overtollige 

werknemers ontslagen zullen worden en de onderneming op zoek zal gaan naar werknemers 

die wel over de juiste vaardigheden beschikken. In civielrechtelijke landen, waar het moeilijker 

is om werknemers te ontslaan, zal dit de innovativiteit als volgt beïnvloeden: als de omgeving 

verandert, is er vaak nood aan nieuwe en andere vaardigheden van het personeel. Door de 

inflexibiliteit van zowel de Franse arbeidsmarkt, als de buffer aan menselijk kapitaal zal het voor 

Franse ondernemingen moeilijker zijn om aan de nieuwe behoeften in menselijk kapitaal te 

voldoen. Het aanhouden van te veel slack in menselijk kapitaal zal de innovativiteit van Franse 

ondernemingen negatief beïnvloeden. 

Rekening houdende met het curvilineair verband tussen slack en innovatie definiëren we 

volgende hypothese: 

Hypothese 2: De waarde van slack in menselijk kapitaal zal voor innovatie minder belangrijk 

zijn in Frankrijk vergeleken met het Verenigd Koninkrijk. 

Met betrekking tot de kapitaalmarkten hebben vorige studies aangetoond dat er ook hier 

verschillen zijn tussen het gewoonterecht en het civiel recht (La Porta et al., 1996, Glaeser, 

Johnson en Shleifer, 2001, Lerner en Schoar, 2005). Vooral de ‘law en finance’ literatuur heeft 

onderzoek verricht naar de redenen waarom in bepaalde landen de kapitaalmarkten minder 

sterk ontwikkeld zullen zijn dan in andere landen. Net zoals bij de arbeidsmarkt blijkt dat de 

verschillen tussen sterk en minder sterk ontwikkelde kapitaalmarkten mede bepaald worden 

door de verschillende rechtssystemen (Girma en Shortland, 2007). Zo is het Engelse 

gewoonterecht geëvolueerd naar een rechtssysteem dat het privé bezit van haar inwoners 

moest helpen beschermen tegen de toenmalige monarchie, wat de ontwikkeling van de 

financiële markten enkel ten goede kwam (North en Weingast, 1989). Het Franse civielrecht, 

onder leiding van Napoleon, focuste zich daarentegen meer op de rechten van de overheid en 

minder op privé bezit, waardoor het opstellen en afsluiten van financiële contracten bemoeilijkt 

werd (Mahoney, 2001). Een tweede verklaring voor het verschil in ontwikkeling van 

kapitaalmarkten handelt over de mate waarin een rechtssysteem zich kan aanpassen aan een 

                                                           
9
 Het bezitten van slack in menselijk kapitaal kan weliswaar gunstig zijn indien de onderneming tot doel 

heeft nieuwe markten te veroveren met een bestaand product.(Mishina et al., 2004) 
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veranderende omgeving (Beck, Demirgüç – Kunt en Levine ,2001). Zo zullen rechtssystemen 

die snel de kloof, tussen wat nodig is in de economie en wat het rechtssysteem kan aanbieden, 

proberen te verkleinen beter bijdragen tot financiële ontwikkeling (Johnson, La Porta, Lopez-de-

Silanes en Shleifer, 2000). Doordat de rechtspraak in het gewoonterecht gebaseerd is op een 

‘geval per geval studie’ is deze veel dynamischer en flexibeler dan het civiel recht.  

In de praktijk leidt dit tot een aantal verschillen tussen het gewoonterecht en het civiel recht. 

Eerst en vooral kan men de kapitaalmarkten opsplitsen in aandelenmarkten en 

schuldenmarkten. Uit de aandelenmarkt bleek dat landen met betere bescherming van zowel 

minderheidsaandeelhouders als schuldeisers (gewoonterecht) over bredere en hoger 

gewaardeerde kapitaalmarkt zullen beschikken dan de civielrechtelijke landen (La Porta et al., 

1997). Uit verschillende onderzoeken met betrekking tot de aandelenmarkten kwam naar voor 

dat de marktkapitalisatie door minderheidsaandeelhouders relatief tot het bruto nationaal 

product groter was in het gewoonterecht. Verder bezitten landen uit het gewoonterecht een 

hoger aantal binnenlandse beursgenoteerde bedrijven relatief tot de bevolkingsgrootte. Ook het 

aantal beursintroducties relatief tot de populatie is groter  in het gewoonterecht dan in het civiel 

recht (Beck et al., 2001, Levine, Loayza en Beck, 2000). Onderzoek naar het verschil in 

schuldenmarkten tussen de verschillende landen waren inconclusief, enerzijds vond men dat de 

landen met een gewoonterecht systeem over een hogere schuldgraad beschikken (in percent 

van het BNP), anderzijds vond men geen significant verschil tussen deze landen (La Porta et al., 

1997). Bovenstaande factoren zorgen ervoor dat men, makkelijker kapitaal zal kunnen 

aantrekken in het Verenigd Koninkrijk dan in Frankrijk. Dit laatste geldt zeker en vast voor 

Franse jonge en innovatieve ondernemingen, die een groot deel van onze data zullen beslaan. 

Vorig onderzoek toont namelijk aan dat jongere ondernemingen heel erg weinig gebruik maken 

van schuldfinanciering (Hall, 2002). De redenen hiervoor zijn dat deze ondernemingen vooral 

immateriële vaste activa zoals kennis en patenten ontwikkelen. Deze kunnen moeilijker als 

onderpand gebruikt worden, wat voor jonge ondernemingen van groot belang is om aan 

schuldfinanciering te kunnen doen (Berger en Udell, 1990, O’Brien, 2003, Long and Malitz, 

1985). Ook de structuur van een leningscontract past moeilijker bij ondernemingen met 

onzekere en volatiele inkomsten (Stiglitz, 1985). Bijgevolg zal innovatie vooral met de beperkte, 

interne kasstromen of met geld van op de kapitaalmarkten moeten gefinancierd worden 

(Brown, Fazzari en Petersen  2009). Daar Frankrijk een financieel systeem kent dat vooral op 

banken gebaseerd is en over minder ontwikkelde kapitaal- en durfkapitaalmarkten beschikt, 

zullen jonge en innovatieve Franse ondernemingen moeilijker aan financiële middelen raken dan 

hun tegenhangers uit het Verenigd Koninkrijk. 
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Deze relatieve schaarste van kapitaal voor Franse ondernemingen zal er voor zorgen dat de 

beschikbare financiële middelen op een efficiëntere manier gebruikt moeten worden ten 

voordele van innovatie. In het Verenigd Koninkrijk zal dit minder het geval zijn, net omwille van 

de gemakkelijke toegankelijkheid tot financiële middelen. Als de omgeving dan verandert is het 

eenvoudiger om deze financiële buffer aan te passen aan de nieuwe kapitaalbehoeften. We 

verwachten dan ook dat: 

Hypothese 3: De waarde van financiële slack zal voor innovatie minder belangrijk zijn in het 

Verenigd Koninkrijk vergeleken met Frankrijk. 

Hoofdstuk 3: Empirisch onderzoek 

Het doel van deze studie is na te gaan of de institutionele context een invloed heeft op de 

relatie tussen slack en innovatie. Zoals reeds vermeld is deze relatie reeds onderzocht en de 

conclusies hiervan toonden aan dat er een omgekeerd U – verband is tussen slack en innovatie. 

Onze allereerste hypothese is dan ook: 

Hypothese 1a: De relatie tussen financiële slack en innovatie is omgekeerd U-vormig. 

Hypothese 1b: De relatie tussen slack in menselijk kapitaal en innovatie is omgekeerd U-

vormig. 

Bepaalde landen, die geografisch dicht bij elkaar liggen, kunnen gekenmerkt worden door 

fundamenteel verschillende rechtssystemen. Om na te gaan of de relatie tussen slack en 

innovatie beïnvloed wordt door de institutionele context maakt deze studie een opsplitsing 

tussen enerzijds gewoonterecht, en meer bepaald het Verenigd Koninkrijk, en anderzijds civiel 

recht, Frankrijk in dit geval. We veronderstellen dat 

Hypothese 2: De waarde van slack in menselijk kapitaal zal voor innovatie minder belangrijk 

zijn in Frankrijk vergeleken met het Verenigd Koninkrijk. 

Hypothese 3: De waarde van financiële slack zal voor innovatie minder belangrijk zijn in het 

Verenigd Koninkrijk vergeleken met Frankrijk. 
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3.1. Dataverzameling 

Om de nodige informatie te vinden betreffende slack en innovatie werd er gebruik gemaakt van 

de VICO dataset. Deze database is een onderzoeksproject uitgevoerd door negen 

onderzoekscentra uit zeven verschillende landen (België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Verenigd 

Koninkrijk, Finland en Italië) met de bedoeling om de invloed van durfkapitaal en privé 

kapitaal10 op de economische prestaties van entrepreneurs te meten. Dit werd gedaan aan de 

hand van verschillende maatstaven zoals groei, efficiëntie en innovativiteit (Bertoni en Pellón, 

2011). 

Bij de selectie van de data werden drie criteria gebruikt. Bedrijven opgenomen in de VICO 

database moesten: 

- Jonger zijn dan 20 jaar 

- Actief zijn in hoog technologische sectoren 

- Onafhankelijk zijn van andere ondernemingen 

Een belangrijk kenmerk van de VICO dataset is dat deze een opsplitsing maakt tussen enerzijds 

met durfkapitaal gefinancierde ondernemingen en anderzijds niet met durfkapitaal 

gefinancierde ondernemingen. Voor het meten van innovatie is dit onderscheid belangrijk 

omdat bedrijven die met durfkapitaal gefinancierd zijn een hogere innovatie kennen en 

gekenmerkt worden door meer patentaanvragen en verkregen patenten (Bertoni en Pellón, 

2011). Een tweede onderscheid dat werd gemaakt tussen de verschillende ondernemingen in 

de dataset omvatte dit tussen de overlevende en de falende bedrijven.  

Uit de initiële dataset werden de ondernemingen uit Duitsland, België, Finland, Spanje en Italië 

verwijderd, dit omdat ons onderzoek zich vooral toespitst op Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk. Ook de jaren 2008 en 2009 werden verwijderd omdat er voor deze jaren geen 

patentdata voor handen was. Uiteindelijk leverde dit alles ons 3386 ondernemingen op die 

stonden voor 23279 ondernemingsjaren, wat overeenkomt met gemiddeld 6,86 

ondernemingsjaren per bedrijf. 

 

 

 

                                                           
10

 Durfkapitaal verwijst naar venture capital, privé kapitaal naar private equity. 
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 Aantal ondernemingen 
per land 

Aantal ondernemingsjaren per 
land 

Frankrijk 1708 50,44% 10714 46,00% 

Verenigd 
Koninkrijk 

1678 49,66% 12565 54,00% 

Totaal 3386 100,00% 23279 100,00% 

Tabel 1: Aantal ondernemingen en ondernemingsjaren per land 

Uit tabel 1 blijkt dat er geen over- of ondervertegenwoordiging is van bedrijven en 

ondernemingsjaren, van een bepaald land, in onze data: de percentages liggen telkens tussen 

45 en 55 procent van het totale aantal bedrijven en ondernemingsjaren. 

 

 Frankrijk Verenigd Koninkrijk 

 
Aantal bedrijven 
per industrie 

Aantal 
ondernemingsjaren 

per industrie 

Aantal bedrijven 
per industrie 

Aantal 
ondernemingsjaren 

per industrie 
Luchtvaart- en 
ruimtevaart 

7 0,41% 38 0,35% 11 0,66% 96 0,76% 

Biotechnologie 94 5,50% 516 4,82% 243 14,48% 1873 14,91% 

ICT  215 12,59% 1514 14,13% 209 12,46% 1753 13,95% 

Farmaceutische 
industrie 

30 1,76% 212 1,98% 28 1,67% 238 1,89% 

Robotica 17 1,00% 109 1,02% 37 2,21% 253 2,01% 

Software 820 48,01% 4958 46,28% 736 43,86% 5428 43,20% 

Telecommunicatie 31 1,81% 193 1,80% 117 6,97% 760 6,05% 

Webpublishing 123 7,20% 878 8,19% 217 12,93% 1636 13,02% 

Internet 73 4,27% 486 4,54% 79 4,71% 516 4,11% 

Andere 298 17,45% 1810 16,89% 1 0,06% 12 0,10% 

Totaal 1708 100,00% 10714 100,00% 1678 100,00% 12565 100,00% 

Tabel 2: Opsplitsing data naar industrie 

Bij de opsplitsing volgens industrie (tabel 2) valt de aanwezigheid van softwarebedrijven op: 

zowel voor Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk is meer dan 40% van de ondernemingen actief 

in de software industrie. Anderzijds constateren we ook een tekort aan lucht– en ruimtevaart 

bedrijven (0,41% en 0,66%). Algemeen gesproken zijn er vrij veel gelijkenissen tussen beide 

landen, wel is er een verschil in de categorie “andere11”: het Verenigd Koninkrijk heeft in deze 

categorie slechts één observatie, waar er in Frankrijk maar liefst 298 ondernemingen tot deze 

categorie behoren. 

                                                           
11

 Deze categorie bevat: energiebedrijven, nanotechnologie en andere O&O ondernemingen. 
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Bovenstaande data werden vervolgens gelinkt aan de, in de VICO database aanwezige, patent-

data. Uit tabel 3 blijkt dat van de 3386 aanwezige ondernemingen er 404 ooit een patent- 

aanvraag ingediend hebben, wat overeenkomt met 11,93%. Verder waren deze 404 

ondernemingen goed voor in totaal 2546 patentaanvragen, wat overeenkomt met gemiddeld 

6,30 patentaanvragen per onderneming. Van de in totaal 2546 patentaanvragen werden er in 

totaal maar 732 goedgekeurd, goed voor 28,75% van de aanvragen. 

 Aantal 

bedrijven dat 

ooit een 

patent heeft 

aangevraagd 

Totaal aantal 

patentaanvragen 

per land 

Aantal 

goedgekeurde 

patenten per 

land 

Totaal aantal 

citaties per 

land 

Gemiddeld 

aantal citaties 

per 

aangevraagd 

patent 

Frankrijk 242 1361 379 1733 

 

1,2733 

 

Verenigd 

Koninkrijk 
162 1185 353 1219 

 

1,0287 

 

Totaal 404 2546 732 2952 

 

1,1595 

 

Tabel 3: Patentstatistieken in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

 

3.2. Variabelenselectie 

3.2.1. Afhankelijke variabele 

Vorige studies vonden dat patentdata een belangrijke rol kunnen spelen in het meten van 

innovativiteit (Grilliches, 1990, Herold et al., 2006). In deze studie werd dan ook gebruik 

gemaakt van de patentdata aanwezig in de VICO database. Aan de hand van patentdata kan 

men innovatie op verschillende manieren meten: vooreerst kan het aantal patentaanvragen 

gemeten worden. Deze hebben als voordeel dat ze niet onderhevig zijn aan veranderende 

patentwetgevingen en ze de belangrijkheid van de uitvinding voor de investeerders weergeven 

(Basberg, 1987). Het ijkpunt voor patentaanvragen was de prioriteitsdatum, zijnde de dag 

waarop men de eerste aanvraag indient.  

Om evenwel ook de kwaliteit van verkregen patenten te meten werd er ook gebruik gemaakt 

van patentcitatie gegevens. Zo zullen belangrijke patenten vaker geciteerd worden 

(Trajtenberg, 1990). De vaak geciteerde patenten worden meer beschermd door 

ondernemingen, wat wijst op de kwaliteit van het patent (Lanjouw en Schankerman, 1997) en 

vaak geciteerde patenten zullen een grotere invloed hebben op toekomstige innovaties (Deng, 
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Levand en Narin, 1999). De kwaliteit van een patent werd gemeten door de som te nemen van 

passieve en actieve citaties van een bepaald patent. Het ijkpunt hier was het jaar van de citatie. 

Voor beide maatstaven van innovatie werd de waarde verhoogd met één om hier vervolgens 

het natuurlijk logaritme van te nemen. Als laatste werd er ook rekening gehouden met een 

verdisconteringsfactor van 15%, wat vaak gebruikt wordt in de literatuur (Bertoni en Tykvová, 

2011, Grilliches, 1992).12 

3.2.2. Onafhankelijke variabelen 

Voor de onafhankelijke variabele financiële slack werd gebruik gemaakt van hoge discretie 

financiële slack. Dit werd gemeten aan de hand van de ratio cash/totaal actief, gecorrigeerd 

met de mediaan van de overeenkomstige industrie waar het bedrijf zich in bevindt (George, 

2005, Sharfman, Wolf, Chase en Tansik, 1988). Om de invloed van extreme waarden te 

beperken werd hoge discretie financiële slack vervolgens gewinsorized. Deze onafhankelijke 

variabele werd ook telkens één periode in de tijd teruggebracht om wederzijdse beïnvloeding 

tussen innovatie en slack uit te sluiten. Een andere reden voor het gebruiken van deze 

“teruggeschroefde” waarden is dat slack tijd nodig heeft om te kunnen inwerken op de 

organisatie en de resultaten ervan (innovatie) slechts op langere termijn zichtbaar zullen zijn 

(Herold et al., 2006). Om curvilineaire effecten te kunnen meten werd tenslotte ook financiële 

slack in het kwadraat berekend (Nohria en Gulati, 1997). 

Slack in menselijk kapitaal werd gemeten als het totaal aantal werknemers van een 

onderneming ten opzichte van de totale verkopen van dat bedrijf (Mishina et al., 2004). Net 

zoals bij financiële slack werd deze maatstaaf gecorrigeerd naargelang de industrie, werd deze 

ratio gewinsorized (Love en Nohria, 2005, Paeleman, Vanacker en Devigne, 2011) en werd 

telkens de teruggeschroefde waarde berekend (Herold et al., 2006). Om uiteindelijk ook 

mogelijke curvilineaire effecten te berekenen werd slack in menselijk kapitaal in het kwadraat 

berekend (Nohria en Gulati, 1997). 

De institutionele context is de laatste onafhankelijke variabele die in deze studie gebruikt werd. 

Eerst en vooral zullen de landen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als dummy in de regressie 

geïntroduceerd worden. Om effectief de invloed van de institutionele context en de 

verschillende soorten slack op innovatie te meten werd gebruik gemaakt van interactie - 

effecten. Deze zijn: ‘dummy land x financiële slack’, ‘dummy land x slack in menselijk kapitaal’ 

en hun kwadraten. 

                                                           
12

 Een voorbeeld van de berekening kan gevonden worden in bijlage 
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3.2.3. Controlevariabelen 

Een eerste controlevariabele is de leeftijd van de onderneming omdat bedrijven vaak 

gekenmerkt worden door positieve leereffecten. Deze factor werd berekend aan de hand van 

het verschil tussen het boekjaar en de oprichtingsdatum van de onderneming. Een tweede 

controlevariabele is industrie, dit omdat onderzoek heeft aangetoond dat de relatie tussen slack 

en patenteren gevoelig verschilt van industrie tot industrie (Herold et al. 2006, Zhong, 2011). 

Bijvoorbeeld, industrieën waar een groter belang gehecht wordt aan patenten zullen de relatie 

tussen slack en innovatie positief beïnvloeden (Herold et al., 2006). Aangezien uit de 

beschrijvende statistiek ook het groot aantal softwarebedrijven naar voor kwam, zal deze als 

referentiepunt gebruikt worden in de regressie. Ook het groeipotentieel van een onderneming 

wordt opgenomen als controlevariabele. Dit gebeurde aan de hand van de ratio immaterieel 

vast actief/totaal actief (Villalonga, 2004, Vanacker en Manigart, 2010). Deze variabele werd 

één periode teruggeschroefd omdat het groeipotentieel van het huidig jaar pas tot uiting zal 

komen in latere jaren. De resultaten van deze studie worden ook gecontroleerd, aan de hand 

van een jaar dummy, voor economische trends. Het is bijvoorbeeld gebleken dat het aantal 

patentaanvragen lager is gedurende depressies en wereldoorlogen (Griliches, 1990). Een vierde 

variabele controleert of de onderneming gefinancierd is met durfkapitaal of niet. Kosten om 

patenten aan te vragen en te verdedigen zijn voor kleine bedrijven zonder durfkapitaal te groot, 

terwijl ondernemingen die met durfkapitaal gefinancierd zijn meer mogelijkheden hebben om 

patenten aan te vragen en te verdedigen (Cohen, Nelson en Walsh, 2000). Ten tweede zijn 

durfkapitalisten actief betrokken bij het bedrijf (Gorman en Sahlman, 1989) en zijn ze ervaren 

in het verdedigen van hun investeringen, waardoor strakkere discipline verwacht wordt van de 

bedrijfsleiders. Deze strakkere discipline zal dan weer tot meer innovatie leiden (Sahlman, 1990, 

Gompers, 1995, Kaplan en Stromberg, 2003 en 2004). De invloed van durfkapitaal op innovatie 

werd gemeten aan de hand van een durfkapitaal dummy. Verder is het ook belangrijk om te 

controleren op grootte van ondernemingen. Zo zullen grotere bedrijven meer fondsen ter 

beschikking hebben om aan O&O te doen en zullen de kosten voor patentaanvragen minder 

doorslaggevend zijn in het beslissingsproces. Deze variabele werd berekend als het natuurlijk 

logaritme van de totale activa van een onderneming, gecorrigeerd voor inflatie. Ook de 

winstgevendheid van de verschillende industrieën werd opgenomen als een controlevariabele. 

Sterk winstgevende industrieën kunnen namelijk zorgen voor de generatie van slack (George, 

2005). Deze laatste werd berekend als het natuurlijk logaritme van de mediaan 

winstgevendheid van een bepaalde industrie. Een andere controlevariabele is lage discretie 

financiële slack. Deze werd gemeten als schulden/eigen vermogen (George, 2005), waarbij ook 

deze ratio gecorrigeerd werd naargelang de industrie: 
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Schulden/eigen vermogen van een onderneming in een bepaalde industrie – mediaan 

schulden/eigen vermogen ratio van alle bedrijven in diezelfde industrie. 

Net zoals bij hoge discretie financiële slack werd deze variabele gewinsorized en een periode in 

de tijd teruggeschroefd. Een laatste controlevariabele is het aantal patentaanvragen of 

patentcitaties die het bedrijf het vorige jaar had. Vorige prestaties met betrekking tot patenten 

kunnen ook voor een deel verklaren hoeveel aanvragen en citaties de onderneming in de 

toekomst zal hebben (Ahuja and Katila, 2001, Bertoni, Croce en D’adda, 2010). Ook deze 

variabele werd eerst verhoogd met één om vervolgens het natuurlijk logaritme te nemen.  

3.3. Bespreking van de econometrische technieken 

 
De data in onze studie bestaat uit gegevens van verschillende bedrijven over meerdere jaren. 

Omdat we geconfronteerd worden met deze longitudinale data is het gebruik van gewone 

statistische technieken niet mogelijk. Dit omdat er een te hoge correlatie zal zijn binnen de 

observaties in onze dataset. Wanneer er een te hoge correlatie is binnen de objecten in de 

longitudinale data leidt dit tot een incorrecte specificatie van de parameters van de regressie 

(bèta’s) (Ballinger, 2004). Om dit probleem op te lossen werd er gebruik gemaakt van een GEE 

(Generalized Estimating Equation). Er werd geopteerd voor een GAUSS distributie en een 

overeenkomende identity link functie met een AR 1 autocorrelatie. 

Als laatste werd de correlatie tussen de verschillende proxy’s voor slack bekeken. Deze bleken 

sterk gecorreleerd te zijn (VIF>10). Om deze hoge collineariteit weg te werken werden deze 

variabelen georthogonaliseerd en ingevoerd als een nieuwe variabele in de regressie, ditzelfde 

gebeurde voor de variabele dummy V.K. De regressies zelf gebeuren stapsgewijs en evolueren 

van een eenvoudig model naar een complex model. Model 1 bevat enkel de controlevariabelen, 

model 2 bevat naast de controlevariabelen ook de slackvariabelen en hun kwadraten, model 3 

tenslotte bevat zowel controle- en slackvariabelen alsook interactie-effecten. Tevens werd ook 

de regressie uitgevoerd aan de hand van een FGLS als sensitiviteitsanalyse, dit om te 

controleren of dezelfde resultaten bekomen worden als bij een GEE. De resultaten hiervan 

werden opgenomen in model 4. 
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3.4. Resultaten 

3.4.1. Model met als afhankelijke variabele het aantal aangevraagde patenten 

In wat volgt worden de resultaten van deze studie gepresenteerd. Tabel 5 toont de resultaten 

van de regressie met als afhankelijke variabele het aantal patentaanvragen. Van deze variabele 

werden eerst alle waarden verhoogd met één, om er daarna het natuurlijk logaritme van te 

nemen (Bertoni en Tykvová, 2012). Naast de resultaten van de gebruikte GEE analyse worden 

ook die van een FGLS weergegeven om de sensitiviteit na te gaan.  

Startende bij de controlevariabelen, dan valt op dat volgende variabelen een significante invloed 

hebben op het aantal patentaanvragen: leeftijd van de onderneming, grootte van de 

onderneming, aanwezigheid van durfkapitaal, winstgevendheid industrie, groeipotentieel en 

dummy V.K.  

Globaal gesproken zijn de resultaten van de controlevariabelen logisch: grotere ondernemingen 

(β=0,0027; p<0,001) hebben meer middelen, kunnen betere werknemers aantrekken en 

kunnen op die manier meer patenten ontwikkelen. De dummy van het Verenigd Koninkrijk toont 

aan dat ondernemingen uit Frankrijk meer patenten aanvragen dan Engelse bedrijven (β=-

0,0036; p<0,01). Dit kon reeds afgeleid worden uit de beschrijvende statistieken: waar het 

aantal aangevraagde patenten voor Frankrijk beduidend hoger lag dan voor het Verenigd 

Koninkrijk.  De aanwezigheid van durfkapitaal heeft een positieve invloed op de hoeveelheid 

aangevraagde patenten (β=0,0473; p<0,001). Dit  omdat durfkapitalisten meer discipline eisen 

van de bedrijfsleiders en ze meer mogelijkheden bieden om patenten aan te vragen, te 

ontwikkelen en te verdedigen (Cohen et al., 2000, Gorman en Sahlman, 1989). Verder zullen 

durfkapitalisten eerst een grondige studie maken van een onderneming alvorens er in te 

investeren. Ondernemingen die in dit opzicht over meerdere patenten beschikken zullen 

bijgevolg vaker over durfkapitaal kunnen beschikken (Haeussler, Harhoff en Müller, 2009). Het 

groeipotentieel van een onderneming heeft dan weer een negatieve invloed op de hoeveelheid 

patent aanvragen (β=-0,0117; p<0,10). Een reden hiervoor kan zijn dat deze ondernemingen 

vaak middelen investeren in onderzoek die maar op langere termijn resultaten oplevert. 

Daarnaast zullen ook oudere ondernemingen gekenmerkt worden door een lagere hoeveelheid 

patentaanvragen (β=-0,0008; p<0,01). Oudere ondernemingen kunnen zich moeilijker 

aanpassen aan nieuwe omgevingen en zijn vaak ook minder flexibel dan jongere, wat dan weer 

een negatieve impact op hun innovatie kan hebben (Kanter, 1988, Danneels, 2008). Indien de 

industrie een hoge winstgevendheid heeft zal dit een positieve invloed hebben op het aantal 

aangevraagde patenten (β=0,0007; p<0,01). Een laatste vaststelling met betrekking tot de 
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controlevariabelen is dat er ook tussen de verschillende jaartallen en industrieën verschillen zijn 

met betrekking tot het aantal aangevraagde patenten. 

Vervolgens wordt de relatie tussen slack en innovatie geanalyseerd. De relatie tussen hoge 

discretie financiële slack en innovatie is positief en significant (β=0,0044; ρ<0,001), dit geldt 

ook voor de coëfficiënt van slack in menselijk kapitaal (β=0,0060; p<0,001). De 

gekwadrateerde termen daarentegen waren in beide gevallen niet significant wat tegenstrijdig 

is met hypothese 1a en 1b. Algemeen zien we dus dat de resultaten met betrekking tot de 

relatie slack – innovatie positief zijn, wat conform is met de gedragsmatige theorie. Het bezitten 

van overtollige middelen zal volgens deze theorie ondernemingen er meer toe aanzetten om te 

experimenteren. Dit omdat de onderneming beschermd is door een buffer en waardoor het 

falen van innovatieve projecten minder desastreuze gevolgen zal hebben (Bourgeois, 1981). 

Ook een aantal vorige studies vonden een positief verband tussen slack en innovatie. Zo bleek 

geabsorbeerde slack, wat slack in menselijk kapitaal omvat, een positieve invloed te hebben op 

de intensiteit van onderzoek en ontwikkeling van grote Japanse schepenbouwers. Dit kwam 

doordat deze meer mogelijkheden hadden tot experimentatie en hun oversten minder 

controleerden op performantie. Het geduld van het management en de vrijheid van de 

werknemers zorgden ervoor dat er meer aan innovatie gedaan werd (Greve, 2003). Financiële 

slack had dan weer een positieve invloed op O&O investeringen in Zuid - Koreaanse 

familiebedrijven (Kim et al., 2008). Tevens heeft een hogere hoeveelheid financiële slack een 

positieve invloed op het aantal nieuwe producten dat een bedrijf zal ontwikkelen. Product- 

ontwikkeling, wat een deel is van innovatie, is complex en onvoorspelbaar. Financiële slack is 

flexibel in haar gebruik wat er voor zorgt dat management snel op nieuwe opportuniteiten kan 

inspelen en onvoorziene moeilijkheden bij de ontwikkeling van nieuwe producten sneller kan 

oplossen (Mishina et al., 2004). 
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Tabel 4: Descriptieve Statistieken en Correlaties 

Gem. S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Aantal patenten 0,0969 0,3030 1 

2. Aantal goedgekeurde patenten  0,0667 0,2946 0,7020 1,0000 

3. Totaal aantal citaties 0,1224 0,5548 0,6722 0,7595 1,0000 

4. Hoge discretie slack 0,0681 0,2434 0,0678 0,0436 0,0328 1,0000 

5. Lage discretie slack 57,6721 164,3012 0,0626 0,0259 0,0266 -0,1385 1,0000 

6. Slack in menselijk kapitaal 0,5096 1,5182 0,1674 0,0777 0,0700 0,1090 0,0363 1,0000 

7. Dummy Verenigd Koninkrijk 0,5398 0,4984 -0,0538 -0,0191 -0,0338 0,0424 0,0817 0,0223 1,0000 

8. Leeftijd onderneming 7,1202 5,0290 -0,0554 -0,0075 0,0019 -0,0571 -0,0500 -0,1940 0,0461 1,0000 

9. Dummy durfkapitaal 0,0846 0,2783 0,2863 0,1409 0,1541 0,0657 0,1525 0,1500 0,0711 -0,1102 1,0000 

10. Grootte van de onderneming 6,5689 2,3146 0,2237 0,2381 0,2175 -0,1906 0,0736 -0,2679 -0,0006 0,1478 0,1071 1,0000 

11. Winstgevendheid industrieën -1,5054 6,1349 -0,0977 -0,0778 -0,0694 -0,0014 -0,0218 -0,0284 0,0043 0,1251 -0,0650 -0,0379 1,0000 

12. Immateriële vaste activa/totaal actief (t-1) 0,0850 0,1638 0,0636 0,0466 0,0190 -0,2516 0,0393 0,0816 -0,0390 -0,1116 0,0021 0,2325 0,0041 1,0000 

13. Aantal aangevraagde patenten (t-1) 0,0982 0,3095 0,9373 0,7078 0,6759 0,0552 0,0654 0,1559 -0,0514 -0,0545 0,2842 0,2278 -0,0881 0,0703 1,0000 

14. Aantal goedgekeurde patenten (t-1) 0,0689 0,3030 0,6555 0,9711 0,7440 0,0353 0,0286 0,0706 -0,0195 -0,0080 0,1406 0,2399 -0,0746 0,0495 0,7137 1,0000 

15. Totaal aantal citaties (t-1) 0,1220 0,5568 0,6256 0,7491 0,9592 0,0259 0,0305 0,0584 -0,0335 -0,0010 0,1504 0,2152 -0,0656 0,0222 0,6796 0,7636 1 

                                    

Correlaties significant op 0,05 zijn uitgedrukt in het vet . Industrieën en jaartallen zijn niet gerapporteerd. 
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Bewijzen voor de negatieve relatie tussen  slack en innovatie werden niet gevonden, wat 

tegenstrijdig is met de agency literatuur, de resource constraint theory en deels in strijd met de 

resultaten van vorig onderzoek (Nohria en Gulati, 1996, Herold et al., 2006, Geiger en Cashen, 

2002).  

Op basis van het aantal aangevraagde patenten is er dus enkel een verklaring voor de positieve 

effecten van slack op innovatie en geen voor de negatieve en curvilineaire verbanden. 

Als laatste wordt de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk beschouwd. Om deze 

ingewikkelde interactie - effecten beter te kunnen analyseren werden grafieken opgesteld met 

op de X–as twee keer de standaardafwijking van het gemiddelde van enerzijds slack in 

menselijk kapitaal en anderzijds financiële slack en op de Y-as innovatie. 

Uit de regressie blijkt dat de coëfficiënt van dummy V.K. x slack in menselijk kapitaal kwadraat, 

(β=-0,0020; p<0,01) negatief significant is. Het interactie - effect van zowel de dummy V.K. en 

financiële slack, als haar kwadraat, waren negatief maar niet significant. 

Als eerste wordt figuur 4 van slack in het menselijk kapitaal besproken. Een eerste vaststelling 

is dat het aanhouden van meer slack in menselijk kapitaal in Frankrijk steeds tot een hoger 

aantal patentaanvragen zal leiden. Anders gesteld zal de innovativiteit van Franse 

ondernemingen steeds toenemen bij een stijgende hoeveelheid slack in menselijk kapitaal. In 

het Verenigd Koninkrijk stellen we het omgekeerde vast: een stijgende hoeveelheid slack in 

menselijk kapitaal zorgt voor een afname van de positieve effecten op innovatie. Dit is 

tegenstrijdig met hypothese 2 die stelt dat de waarde van slack in menselijk kapitaal minder 

belangrijk zal zijn voor innovatie in Frankrijk vergeleken met het Verenigd Koninkrijk.  

Een eerste mogelijke verklaring voor deze opvallende resultaten kan gelinkt worden aan de 

kenmerken van de vakbonden in deze landen. Globaal gezien zijn vakbonden in Frankrijk 

machtiger13 dan in het Verenigd Koninkrijk omdat een groter deel van de werknemers erdoor 

vertegenwoordigd worden (Blanchflower, 1996, Nickel, 1997). Omdat vakbonden de collectieve 

belangen van aangesloten leden moeten behartigen, zullen zij zich verzetten tegen 

kostendrukkingen die op het personeel verhaald worden en dus het management aanzetten om 

winstgevend te blijven door zich te focussen op innovatie (Michie en Sheehan, 2003, Machin en 

Wadhwani, 1991). 

 

                                                           
13

 De reden waarom vakbonden in Frankrijk machtiger zijn wordt verklaard in bijlage 
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Tabel 5: Resultaten regressie GEE met afhankelijke variabele totaal aantal aangevraagde patenten (model 4 sensitiviteit FGLS) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Coëff S.D. Coëff S.D. Coëff S.D. Coëff S.D. 

Dummy V.K. x hoge discretie financiële slack -0,0012 0,0010 -0,0030 ** 0,0013 

Dummy V.K. x hoge discretie financiële slack² -0,0005 0,0010 -0,0011 0,0010 

Dummy V.K. x slack in menselijk kapitaal -0,0007 0,0010 -0,0023 * 0,0013 

Dummy V.K. x slack in menselijk kapitaal² -0,0020 * 0,0010 -0,0033 ** 0,0012 

Hoge discretie financiële slack 0,0045 *** 0,0011 0,0044 *** 0,0011 0,0058 *** 0,0014 

Hoge discretie financiële slack² 0,0012 0,0010 0,0011 0,0010 0,0010 0,0011 

Slack in menselijk kapitaal 0,0061 *** 0,0011 0,0060 *** 0,0011 0,0094 *** 0,0014 

Slack in menselijk kapitaal² 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0019 † 0,0012 

Dummy Verenigd Koninkrijk -0,0038 ** 0,0011 -0,0036 ** 0,0011 -0,0036 ** 0,0011 -0,0086 *** 0,0021 

Leeftijd -0,0010 *** 0,0002 -0,0008 ** 0,0002 -0,0008 ** 0,0002 -0,0016 *** 0,0004 

Dummy durfkapitaal 0,0524 *** 0,0044 0,0478 *** 0,0044 0,0473 *** 0,0044 0,1153 *** 0,0079 

Grootte  0,0017 ** 0,0005 0,0027 *** 0,0005 0,0027 *** 0,0006 0,0073 *** 0,0009 

Winstgevendheid industrieën 0,0007 ** 0,0002 0,0007 ** 0,0002 0,0007 ** 0,0002 0,0001 0,0002 

Immateriële vaste activa/ totaal actief (t-1) -0,0121 † 0,0063 -0,0117 † 0,0066 -0,0117 † 0,0066 -0,0159 † 0,0096 

Lage discretie financiële slack 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 

Lage discretie financiële slack² 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Aantal aangevraagde patenten (t-1) 0,9052 *** 0,0033 0,9010 *** 0,0034 0,9006 *** 0,0034 0,6892 *** 0,0057 

Constante 0,0060 0,0044 -0,0018 0,0047 -0,0016 0,0047 -0,0223 ** 0,0072 

Industrie dummy Opgenomen Opgenomen Opgenomen Opgenomen 

Jaar dummy Opgenomen Opgenomen Opgenomen Opgenomen 

Wald Chi-Square    (30) 100962,08 (34) 101123,14  (38) 101087,23    (38) 21693,99 

         

Met † p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; éénzijdige test voor de hypotheses, twéézijdige test voor de controlevariabelen. 
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Een tweede verklaring kan gegeven worden aan de hand van de flexibiliteit van de 

arbeidsmarkt. Vorig onderzoek heeft aangetoond dat er een negatieve relatie bestaat tussen 

arbeidsmarktflexibiliteit en innovatie. In landen met flexibele arbeidsmarkten en een hoog 

werknemersverloop, zoals het Verenigd Koninkrijk, zullen ondernemingen namelijk minder snel 

geneigd zijn om te investeren in de opleiding van werknemers (Kleinknecht, 1998). Verder zal 

een hoog verloop van werknemers zorgen dat de belangrijke kennis de onderneming verlaat 

wat dan weer innovatie negatief zal beïnvloeden (Michie en Sheehan, 2003). 

Hier kort bij aansluitend wordt een derde verklaring gegeven voor de resultaten van figuur 4. 

De werknemers in een onderneming bezitten allemaal impliciete en/of stilzwijgende kennis14. 

Zeker bij jonge, innovatieve ondernemingen is deze nog in grote mate aanwezig omdat ze de 

tijd nog niet gehad hebben om hun kennis te expliciteren in procedures, processen en 

documentatie (Nooteboom, 1992). Er zal veel stilzwijgende kennis verloren gaan indien 

ondernemingen mensen ontslaan. Deze kennis kan niet meer worden aangewend voor 

toekomstige innovatieve projecten. Het beschikken over veel slack in menselijk kapitaal, en dus 

relatief gezien veel impliciete kennis, zal zeker niet automatisch leiden tot hogere innovatie. 

Integendeel, kennis is vaak macht en het delen van kennis met anderen zorgt ervoor dat de 

waarde ervan voor de oorspronkelijke kennisbezitter zo goed als waardeloos wordt. In 

competitieve omgevingen zoals het Verenigd Koninkrijk, waar het gemakkelijker is om van 

werknemers af te raken zullen werknemers impliciete kennis moeilijker prijsgeven omdat ze op 

die manier hun eigen positie binnen de onderneming verzwakken (Buelens en Willem, 2007). In 

Franse ondernemingen, waar werknemers moeilijker te ontslaan zijn en waar er meer relaties 

op lange termijn voorkomen tussen werkgevers en werknemers, kan het zijn dat werknemers 

makkelijker overgaan tot het delen van impliciete kennis met anderen wat innovatie ten goede 

komt (Guthrie en Datta, 2008, Wilkinson, Hill en Golan, 2001, Mellahi en Wilkinson, 2010). 

                                                           
14

 Stilzwijgende kennis is een vertaling voor tacit knowledge 
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Figuur 4: De relatie tussen slack in menselijk kapitaal en innovatie bij het aantal aangevraagde patenten 

Figuur 5 behandelt de relatie tussen financiële slack en het aantal aangevraagde patenten. Uit 

de regressie bleek dat noch de dummy V.K. x financiële slack noch haar kwadraat significant 

waren. De mate waarin kapitaalmarkten in een land ontwikkeld zijn hebben dus weinig tot geen 

invloed op de hoeveelheid aangevraagde patenten in Frankrijk en Engeland.  

In het geval van het aantal aangevraagde patenten wordt de derde hypothese dus niet 

ondersteund. Desondanks dat Engelse ondernemingen betere en gemakkelijkere toegang 

hebben tot de kapitaalmarkten zal de waarde van financiële slack voor innovatie niet lager zijn 

in het Verenigd Koninkrijk vergeleken met Frankrijk. Wel toont de grafiek aan dat de curve van 

Frankrijk boven die van het Verenigd Koninkrijk ligt, wat wel in lijn is met hypothese 3. 
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Figuur 5: De relatie tussen financiële slack en het aantal aangevraagde patenten 

 

3.4.2. Model met als afhankelijke variabele het aantal patentcitaties 

Vorig model bevatte als afhankelijke variabele het aantal patentaanvragen om innovativiteit te 

meten. Deze variabele meet echter vooral de kwantiteit van innovatie en niet de kwaliteit. Zo 

zullen bepaalde ondernemingen proberen tal van onbelangrijke ontwikkelingen te patenteren 

waardoor er een duidelijk hiaat ontstaat tussen kwantiteit en kwaliteit van uitvindingen. Om ook 

de kwaliteit van verkregen patenten te meten werd er gebruik gemaakt van patentcitatie 

gegevens. Zo zullen belangrijke patenten vaker geciteerd worden (Trajtenberg, 1990). De vaak 

geciteerde patenten worden meer beschermd door ondernemingen, wat wijst op de kwaliteit 

van het patent (Lanjouw en Schankerman, 1997) en vaak geciteerde patenten zullen een 

grotere invloed hebben op toekomstige innovaties (Deng et al., 1999). 

Voor de regressie met het aantal patentcitaties als afhankelijke variabele bekomen we ongeveer 

dezelfde resultaten als bij het aantal aangevraagde patenten (tabel 5). Enige verschillen worden 

gevonden voor de constante, die in tegenstelling tot bij het aantal aangevraagde patenten nu 

wel significant is. Verder is de variabele winstgevendheid van de industrieën nu niet meer 

significant. De mate waarin een industrie winstgevend is oefent dus geen invloed uit op de 

patentkwaliteit.  
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Ook de maatstaven voor slack hebben dezelfde kenmerken als in vorig model: de coëfficiënten 

van slack in menselijk kapitaal (β=0,0107; p<0,001) en financiële slack (β=0,0069; p<0,001 

zijn beiden positief significant. Hun kwadraten zijn niet significant. 

Opnieuw worden er grafieken geconstrueerd om de interactie-effecten beter te kunnen 

interpreteren. Uit de regressie blijkt dat de coëfficiënt van het interactie-effect tussen de 

dummy V.K. en financiële slack negatief significant was (β=-0,0036; p<0,05). De 

gekwadrateerde term was ook negatief, maar niet significant. Het interactie-effect tussen 

dummy V.K. x slack in menselijk kapitaal (β=-0,0046; p<0,01) en haar kwadraat (β=-0,0026; 

p<0,10) waren beiden negatief significant. 

Vooreerst wordt figuur 6 van slack in menselijk kapitaal besproken. Een eerste vaststelling is 

dat het aanhouden van meer slack in menselijk kapitaal in Frankrijk steeds tot een hogere 

patentkwaliteit zal leiden, terwijl dit in het Verenigd Koninkrijk niet het geval is. Deze resultaten 

zijn conform met diegene op basis van het aantal patentaanvragen. Net als bij het aantal 

patentaanvragen valt ook het min of meer omgekeerd U- vormig curvilineair verband tussen 

slack en innovatie in het Verenigd Koninkrijk op.  

 

Figuur 6: De relatie tussen slack in menselijk kapitaal en innovatie bij het aantal patentcitaties 

Voor financiële slack werd er ook een significant interactie-effect gevonden. Figuur 5 geeft de 

verschillende curves weer voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De curves voor Frankrijk en 

het Verenigd Koninkrijk hebben dezelfde vorm als bij slack in menselijk kapitaal. Voor Frankrijk 

is ze stijgend en voor het Verenigd Koninkrijk licht omgekeerd U – vormig. Dit is in lijn met 
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hypothese 3 die stelt dat de waarde van financiële slack minder belangrijk is voor innovatie in 

het Verenigd Koninkrijk in vergelijking met Frankrijk. Naarmate de aangehouden hoeveelheid 

financiële slack in het Verenigd Koninkrijk stijgt, zal deze een steeds minder positief effect 

uitoefenen op innovatie. 

 

Figuur 7: De relatie tussen financiële slack en het aantal patentcitaties 
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Tabel 6: Resultaten regressie GEE met afhankelijke variabele totaal aantal citaties (model 4 sensitiviteit FGLS) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Coëff S.D. Coëff S.D. Coëff S.D. Coëff S.D. 

Dummy V.K. x hoge discretie slack -0,0036 * 0,0016 -0,0032 * 0,0018 

Dummy V.K. x hoge discretie slack² -0,0015 0,0016 -0,0025 † 0,0016 

Dummy V.K. x human resource slack -0,0046 ** 0,0017 -0,0052 ** 0,0018 

Dummy V.K. x human resource slack² -0,0026 † 0,0016 -0,0035 * 0,0017 

Hoge discretie slack 0,0074 *** 0,0018 0,0069 *** 0,0018 0,0064 *** 0,0019 

Hoge discretie slack² 0,0005 0,0017 0,0004 0,0017 -0,0003 0,0017 

Human resource slack 0,0115 *** 0,0018 0,0107 *** 0,0018 0,0124 *** 0,0019 

Human resource slack² 0,0006 0,0017 0,0005 0,0017 0,0003 0,0018 

Dummy Verenigd Koninkrijk -0,0044 * 0,0019 -0,0039 * 0,0019 -0,0040 * 0,0019 -0,0048 * 0,0022 

Leeftijd -0,0012 ** 0,0004 -0,0008 * 0,0004 -0,0008 * 0,0004 -0,0008 † 0,0004 

Dummy durfkapitaal 0,0539 *** 0,0071 0,0435 *** 0,0073 0,0412 *** 0,0073 0,0517 *** 0,0082 

Grootte  0,0042 *** 0,0008 0,0061 *** 0,0009 0,0057 *** 0,0009 0,0072 *** 0,0011 

Winstgevendheid industrieën 0,0006 0,0004 0,0005 0,0004 0,0006 0,0004 0,0003 0,0004 

Immateriële vaste activa/ totaal actief (t-1) -0,0304 ** 0,0105 -0,0311 ** 0,0109 -0,0323 ** 0,0110 -0,0355 ** 0,0123 

Lage discretie slack 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 

Lage discretie slack² 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Aantal patent citaties (t-1) 0,9739 *** 0,0028 0,9721 *** 0,0028 0,9724 *** 0,0028 0,9397 *** 0,0033 

Constante -0,0077 0,0073 -0,0222 ** 0,0077 -0,0198 * 0,0078 -0,0295 ** 0,0085 

Industrie dummy Opgenomen Opgenomen Opgenomen Opgenomen 

Jaar dummy Opgenomen Opgenomen Opgenomen Opgenomen 

Wald Chi-Square   (30) 145752,72 (34) 146703,24 (38) 147266,46 (38) 95308,47 
 

  

Met † p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; éénzijdige test voor de hypotheses, twéézijdige test voor de controlevariabelen. 
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Samenvattend bekomen we volgende tabel 6: 

 Aangevraagde patenten Patent citaties 

 GEE GEE 

Relatie tussen slack in menselijk 

kapitaal en innovatie 
↗ ↗ 

Relatie tussen financiële slack en 

innovatie 
↗ ↗ 

Invloed slack in menselijk kapitaal 

op innovatie  
FR > V.K. FR > V.K. 

Invloed financiële slack op 

innovatie 
Geen verschil FR > V.K. 

Tabel 7: Samenvatting resultaten 

↗= positief stijgend verband 

FR > V.K.: waarde van de betreffende slackmaatstaaf heeft een positievere invloed in Frankrijk op 

innovatie vergeleken met het Verenigd Koninkrijk. 

 

3.4.3. Sensitiviteitsanalyse 

Om na te gaan of de gevonden resultaten stabiel blijven indien men een andere methode of 

afhankelijke variabele gebruikt, werden een aantal sensitiviteitsanalyses uitgevoerd. Als eerste 

wordt de invloed van de slackmaatstaven op de afhankelijke variabelen nog eens getest door 

gebruik te maken van een andere econometrische methode. Zowel voor patentaanvragen als 

patentcitaties werden de resultaten van een GEE besproken. De sensitiviteitsanalyse hiervan 

gebeurt op basis van een FGLS. 

Op basis van de resultaten van de FGLS van het aantal patentaanvragen zijn er een aantal 

verschillen op te merken met de GEE. Zo is slack in menselijk kapitaal in het kwadraat positief 

en marginaal significant (β=0,0019; p<0,10), wat voor de GEE niet het geval was. Met 

betrekking tot financiële slack werd er nu wel een verschil gevonden tussen het Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk (β=-0,0030; p< 0,01). Ook voor het interactie-effect van slack in 

menselijk kapitaal en de dummy Verenigd Koninkrijk werd er een negatief significant verband 

gevonden (β=-0,0023; p<0,05). Desondanks deze verschillen hebben de grafieken van de 

FGLS15 duidelijk dezelfde vorm als voor de GEE.  

De resultaten van de FGLS voor het aantal patentcitaties komt goed overeen met die van de 

GEE. Wel werd er een verschil gevonden bij het interactie-effect tussen dummy V.K. en hoge 

                                                           
15

 Hiervoor verwijzen we naar de bijlage. 
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discretie slack in het kwadraat, die nu wel significant is (β=-0,0025; p<0,10). Ook hier hebben 

de grafieken van de FGLS duidelijk dezelfde vorm als voor de GEE regressie. 

Op basis van deze resultaten stellen we vast dat een FGLS analyse op zowel het aantal 

patentaanvragen als het aantal patentcitaties duidelijk tot dezelfde kwalitatieve resultaten 

komen. 

Ten tweede werden dezelfde methodes, een GEE en een FGLS, ook toegepast op een derde 

afhankelijke variabele zijnde het aantal goedgekeurde patenten (Bertoni et al., 2010, Hall, Jaffe 

en Trajtenberg, 2000, Bertoni en Tykvová 2011). Deze variabele werd gebruikt om innovatie te 

meten zonder rekening te houden met triviale, waardeloze en zinloze patentaanvragen (Hall et 

al., 2000). Voor de goedgekeurde patenten was het ijkpunt het jaar van de aanvraag omdat er 

van uitgegaan kan worden dat de innovatie zich toen reeds in de onderneming bevond (Bertoni 

et al., 2010). Op deze variabele werd net zoals bij het aantal patentcitaties en het aantal 

aangevraagde patenten een verdisconteringsfactor van 15% toegepast. Ten slotte werd ook het 

natuurlijk logaritme genomen van de waarde plus één. 

De significante controlevariabelen hebben hetzelfde teken als bij het aantal patentaanvragen en 

het aantal citaties. Een groot verschil met voorgaande afhankelijke variabelen is dat er nu geen 

enkel interactie-effect significant is voor de GEE, waardoor er geen uitspraak kan gedaan 

worden over de institutionele context en de rol op innovatie aan de hand van goedgekeurde 

patenten. Ook voor de FGLS is enkel het interactie-effect dummy V.K. en slack in menselijk 

kapitaal in het kwadraat significant (β=-0,0014; p<0,05). De grafieken voor slack in menselijk 

kapitaal zijn wel opnieuw van dezelfde vorm als de vorige variabelen. De minder significante 

resultaten voor het aantal goedgekeurde patenten kunnen verklaard worden doordat er vaak 

veel tijd nodig is alvorens een patent goedgekeurd wordt door de bevoegde instanties. Ook 

zullen patentaanvragen voor gelijkaardige uitvindingen vaak enkel toegekend worden aan 

slechts één onderneming, dit terwijl de aanvraag voor de andere onderneming ook als een 

innovatie aanzien kon worden. Goedgekeurde patenten houden ook geen rekening met 

ondernemingen die faalden in de periode tussen de aanvraag en goedkeuring van het patent. 

Tenslotte is ook de plaats van de patentaanvraag belangrijk. Zo kunnen er verschillen bestaan 

tussen hoe patenten worden goedgekeurd in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

De resultaten van de sensitiviteitsanalyses tonen aan dat ondanks enkele verschillen tussen de 

verschillende methodes en afhankelijke variabelen er telkens weer tot kwalitatief gelijkaardige 

resultaten gekomen wordt. 
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Conclusie 

Deze masterproef heeft als doel een grondig inzicht te verschaffen over hoe de relatie tussen 

slack en innovatie zich verhouden, en hoe de institutionele context hier een invloed op 

uitoefent. Dit gebeurde aan de hand van patentdata van zowel Franse ondernemingen als 

ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk. Om deze data te verzamelen werd er gebruik 

gemaakt van de VICO dataset. Deze leverde ons 3386 ondernemingen op die goed waren voor 

23279 ondernemingsjaren. 

Daar deze studie zich vooral focust op innovatie, werden hoofdzakelijk financiële en menselijke 

slack onderzocht. De reden hiervoor is dat voor jonge innovatieve ondernemingen het bezitten 

van menselijk kapitaal en financiële middelen van essentieel belang zijn om te kunnen 

overleven, groeien en innoveren (Cooper et al., 1994, Chandler en Hanks, 1994). Vorige 

onderzoeken stelden dat de relatie tussen slack en innovatie een omgekeerd U-vormig verband 

vertoont (Nohria en Gulati, 1997). Hiervoor werden in dit onderzoek weinig tot geen bewijzen 

gevonden. Enkel bij de afhankelijke variabele ‘aantal patentcitaties’ kan men voor het Verenigd 

Koninkrijk een zeer licht omgekeerd U-vormig verband waarnemen, waardoor deze curve eerder 

lijkt op een degressief stijgende kromme met een optimum. Dit gold ook voor de 

sensitiviteitsanalyse van de afhankelijke variabele ‘patentcitaties’. Onze resultaten neigen meer 

naar de gedragsmatige theorie. Het aanhouden van zowel meer financiële slack als slack in 

menselijk kapitaal hebben een positieve invloed op innovatie. Dit werd ook in enkele vorige 

studies gevonden (Greve, 2003, Kim et al., 2008, Mishina et al., 2004).  

Vorig onderzoek hield tot op heden geen rekening met de invloed van institutionele factoren op 

deze relatie tussen slack en innovatie. Met deze variabele werd in dit onderzoek rekening 

gehouden door een onderscheid te maken tussen civiel recht en gewoonterecht. Meer bepaald 

werd het civiel recht vertegenwoordigd door Frankrijk, terwijl het Verenigd Koninkrijk de 

gewoonterecht landen representeerde. Een eerste hypothese hield in dat slack in menselijk 

kapitaal een positievere invloed op innovatie zou hebben in het Verenigd Koninkrijk vergeleken 

met Frankrijk. Deze hypothese werd bekomen op basis van de flexibiliteit (starheid) van de 

arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk (Frankrijk) (Botero et al., 2004, Nickel, 1997). De 

resultaten toonden aan dat er effectief een verschil was tussen beide landen, maar extra slack 

in menselijk kapitaal was in Frankrijk positiever, voor innovatie, dan in het Verenigd Koninkrijk. 

Deze eerste hypothese werd dus verworpen. Een eerste mogelijke verklaring hiervoor was de 

grotere macht van de Franse vakbonden. Deze zetten het management er toe aan om 

winstgevend te blijven, zonder aan de personeelskosten te raken. Een mogelijke oplossing 
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hiertoe is door zich te focussen op innovatie (Michie en Sheehan, 2003, Machin en Wadhwani 

1991). Ten tweede kan ook de flexibiliteit van de arbeidsmarkt een verklarende factor zijn. 

Meer flexibiliteit zorgt voor minder jobzekerheid en meer werknemersverloop. Dit kan aanleiding 

geven tot minder investeringen in de opleiding van werknemers, alsook het verlies van 

belangrijke kennis voor innovatie in het Verenigd Koninkrijk (Michie en Sheehan, 2003, 

Kleinknecht, 1998). De laatste verklaring sluit hier nauw bij aan. De werknemers in een 

onderneming bezitten allemaal impliciete en stilzwijgende kennis. Voor jonge en innovatieve 

ondernemingen is deze kennis nog van groot belang omdat ze nog niet geëxpliciteerd is in 

procedures, processen en documentatie (Nooteboom, 1992). In onzekere werkomgevingen, 

zoals het Verenigd Koninkrijk, zullen werknemers hun impliciete kennis moeilijker prijs geven 

omdat dit hun werkzekerheid kan bedreigen (Buelens en Willem, 2007). Doordat de 

werkzekerheid in Frankrijk hoger is, zullen werknemers er sneller overgaan tot het delen van 

deze kennis wat positief voor innovatie is (Guthrie en Datta, 2008, Wilkinson, Hill en Golan 

2001, Mellahi en Wilkinson, 2010). Voor financiële slack werd verwacht dat de waarde ervan 

een positievere invloed zou hebben op innovatie in Frankrijk. Deze hypothese is gebaseerd op 

de minder ontwikkelde kapitaalmarkten en dus ook de moeilijkere toegang tot kapitaal in 

Frankrijk (La Porta et al., 1997, Lerner en Schoar, 2005). Deze hypothese werd ondersteund 

door de resultaten van deze studie. Het aanhouden van meer financiële slack zorgde voor 

positievere effecten in Frankrijk, vergeleken met het Verenigd Koninkrijk. Ook de uitgevoerde 

sensitiviteitsanalyses kwamen tot dezelfde, kwalitatieve, conclusies. 

Dit onderzoek heeft enkele belangrijke implicaties voor zowel theorie als praktijk. Vooreerst 

toont ze duidelijk aan dat de relatie tussen slack en innovatie gevoelig kan verschillen 

naargelang de institutionele context. Alvorens conclusies te trekken kan het dus interessant zijn 

om de resultaten te kaderen en te verklaren aan de hand van het overeenstemmende 

rechtssysteem. Naar de praktijk toe geeft dit onderzoek meer duiding over hoeveel overtollige 

middelen een onderneming kan aanhouden om haar innovativiteit te vergroten. Franse 

ondernemingen kunnen zowel meer financiële slack als slack in menselijk kapitaal aanhouden 

omdat de meer-effecten ervan voor innovatie steeds groter zijn dan in het Verenigd Koninkrijk. 

Meer bepaald werd aangetoond dat de relatie tussen slack en innovatie lineair stijgend is in 

Frankrijk, terwijl dit in het Verenigd Koninkrijk stijgend maar degressief is. De baten van extra 

innovatie zullen bijgevolg minder lang in staat zijn om de kosten van extra slack te dekken in 

het Verenigd Koninkrijk. 

Net zoals andere studies is dit onderzoek onderworpen aan enkele beperkingen. Zo worden 

enkel data uit het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk opgenomen. Hoewel deze landen aan de 
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oorsprong liggen van het gewoonterecht en het civielrecht, zijn de resultaten moeilijk te 

generaliseren naar andere landen uit de desbetreffende rechtssystemen. Hier nauw bij 

aansluitend zorgen ook de kenmerken van de data voor problemen van veralgemeenbaarheid. 

Het betreft vooral jonge ondernemingen in hoogtechnologische sectoren. Er van uitgaande dat 

zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk ook beschikken over ondernemingen die niet aan 

deze voorwaarden voldoen, zijn de resultaten dan ook moeilijk te veralgemenen naar de 

volledige bedrijfspopulatie in deze landen. Een tweede beperking houdt verband met de wijze 

waarop innovatie gemeten werd. Desondanks dat patentdata een goeie vervanger zijn voor de, 

meestal geheime, informatie met betrekking tot innovatie, is ze toch onderworpen aan 

verschillende beperkingen. Zo meten patenten zeker en vast niet alle innovaties van een 

onderneming. De Europese wetgeving inzake patenten versterkt dit argument nog doordat het 

aanvragen van patenten vaak als duur aanzien wordt en de bescherming vrij beperkt en 

makkelijk omzeilbaar is (Arundel en Kabla, 1998).  Hierdoor beslissen ondernemingen vaak om 

hun uitvindingen te laten renderen door ze geheim te houden, of door ze zo snel mogelijk te 

commercialiseren. 

Met het oog op verder onderzoek is het aan te raden om na te gaan hoe de relatie tussen 

andere soorten slack en innovatie beïnvloed worden door de institutionele context. Daarnaast 

lijkt het interessant om na te gaan wat er voor zorgt dat het aanhouden van veel slack in 

menselijk kapitaal een positievere invloed heeft in Frankrijk dan in het Verenigd Koninkrijk. Ook 

het opnemen van interactie-effecten tussen financiële slack en slack in menselijk kapitaal 

kunnen in dit opzicht interessant zijn. 
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Appendix 

 

Bijlage 1: Wijze waarop patentaanvragen en goedgekeurde patenten berekend werden 

Berekening patentaanvragen onderneming FR0004: 

Onderneming Jaar van 

patentaanvraag 

Aantal aanvragen 

FR0004 2003 2 

FR0004 2005 1 

 

Onderneming + 

jaar 

Aantal 

patent 

aanvragen 

Verdisconteerde 

waarde 

Uitleg 

FR00041993 0 0  

FR00041994 0 0  

FR00041995 0 0  

FR00041996 0 0  

FR00041997 0 0  

FR00041998 0 0  

FR00041999 0 0  

FR00042000 0 0  

FR00042001 0 0  

FR00042002 0 0  

FR00042003 2 2 Het aantal aanvragen van vorige jaren 

verdisconteerd aan 15% (0*0,85) + aantal nieuwe 

aanvragen (2) =2 

FR00042004 0 1,7 Het aantal aanvragen van vorige jaren 

verdisconteerd aan 15% (2*0,85) + aantal nieuwe 

aanvragen (0) =1,7 

FR00042005 1 2,445 Het aantal aanvragen van vorige jaren, 

verdisconteerd aan 15% (1,7*0,85) + aantal 

nieuwe aanvragen (1)= 2,445 

FR00042006 0 2,07825 Idem 

FR00042007 0 1,766513 Idem 
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Bijlage 2: Uitleg vakbondsmacht tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 

Uit cijfers van de OESO is gebleken dat in het Verenigd Koninkrijk 27,1% (jaar 2008) van de 

betaalde werknemers deel uit maakte van een vakbond. In Frankrijk was dit slechts 7,6% (jaar 

2008)16. Deze cijfers geven evenwel geen correct beeld van de macht van de vakbonden in 

Frankrijk. Dit omdat de Franse nationale vakbonden over een soort monopolie beschikken en 

automatisch aanzien moeten worden als vertegenwoordigers van de werknemers (Bean en 

Holden, 1994). Meer dan 90% (cijfer voor 1997) van alle werknemers in Frankrijk vallen onder 

de vastgelegde CAO’s, terwijl dit in het Verenigd Koninkrijk maar 36,2%(cijfer voor 2000) was 

(Lawrence en Ishikawa, 2005). Doordat Franse vakbonden meer mensen vertegenwoordigen 

beschikken deze dus ook over meer onderhandelingsmacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 OECD stat extracts: trade union density: zie bronnenlijst voor link. 
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model 1 model 2 model 3 model 4  

coëff S.E. coëff S.E. coëff S.E. coëff S.E. 

Dummy V.K. x hoge discretie financiële slack -0,0004 0,0007 -0,0010 0,0009 

Dummy V.K. x hoge discretie financiële slack² 0,0000 0,0007 -0,0005 0,0007 

Dummy V.K. x slack in menselijk kapitaal -0,0002 0,0007 -0,0006 0,0009 

Dummy V.K. x slack in menselijk kapitaal² -0,0008 0,0007 -0,0014 * 0,0008 

Hoge discretie financiële slack 0,0023 ** 0,0008 0,0022 ** 0,0008 0,0018 * 0,0010 

Hoge discretie financiële slack² 0,0008 0,0007 0,0008 0,0007 -0,0004 † 0,0008 

Slack in menselijk kapitaal 0,0032 *** 0,0008 0,0031 *** 0,0008 0,0051 *** 0,0010 

Slack in menselijk kapitaal² 0,0005 0,0007 0,0005 0,0007 0,0011 0,0009 

Dummy Verenigd Koninkrijk -0,0016 † 0,0008 -0,0015 † 0,0008 -0,0015 † 0,0008 -0,0022 0,0014 

Leeftijd -0,0004 * 0,0002 -0,0003 † 0,0002 -0,0003 0,0002 -0,0004 0,0003 

Dummy durfkapitaal 0,0108 ** 0,0032 0,0078 * 0,0032 0,0076 * 0,0032 0,0214 *** 0,0052 

Grootte onderneming 0,0016 *** 0,0004 0,0021 *** 0,0004 0,0021 *** 0,0004 0,0043 *** 0,0006 

Winstgevendheid industrie 0,0005 ** 0,0002 0,0005 ** 0,0002 0,0005 ** 0,0002 0,0002 0,0002 

IMVA / totaal actief (t-1) -0,0077 † 0,0046 -0,0077 0,0048 -0,0077 † 0,0049 -0,0128 † 0,0067 

Lage discretie financiële slack 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Lage discretie financiële slack² 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Aantal goedgekeurde patenten (t-1)  0,9600 *** 0,0023  0,9588 *** 0,0023  0,9588 *** 0,0023  0,8740 *** 0,0039 

Constante  0,0012  0,0032  -0,0028  0,0034  -0,0028  0,0034  -0,0149 ** 0,0049 

Industrie dummy opgenomen opgenomen opgenomen opgenomen 

Jaar dummy opgenomen opgenomen opgenomen opgenomen 

Wald Chi-Square  (30) 213507,60  (34) 214740,98  (38) 214871,02  (38) 59869,43 

 Met † p<0,10; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; éénzijdige test voor de hypotheses, twéézijdige test voor de controlevariabelen

Bijlage 3: Resultaten regressie GEE met afhankelijke variabele het aantal goedgekeurde patenten 
 

Tabel 7 Resultaten regressie GEE met afhankelijke variabele aantal goedgekeurde patenten (model 4 sensitiviteit FGLS)  
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Bijlage 4: Grafieken regressie aantal goedgekeurde patenten (GEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

-2 -1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2

Verenigd

Koninkrijk

Frankrijk

Aantal 

goedgekeurde

patenten

Slack in menselijk 

kapitaal

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

-2 -1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2

Verenigd

Koninkrijk
Frankrijk

Financiële slack

Aantal

goedgekeurde 

patenten



XIII 

 

Bijlage 5: Grafieken sensitiviteitsanalyse (FGLS) van alle afhankelijke variabelen 

 Grafieken aantal aangevraagde patenten (sensitiviteitsanalyse) 
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 Grafieken aantal patentcitaties (sensitiviteitsanalyse) 
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Grafieken aantal goedgekeurde patenten (sensitiviteitsanalyse) 
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