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Deze samenvatting introduceert het onderwerp van dit proefschrift en beschrijft de data 

die zijn gebruikt voor de empirische analyse. Het geeft vervolgens een beknopte 

weergave van de resterende hoofdstukken. 

Het tweede hoofdstuk poogt het concept van complementariteit te begrijpen en 

beschouwt eerdere studies over innovatie in de bestaande literatuur die de 

complementariteit benadering toepassen. Het geeft een inzichtelijke interpretatie weer 

van complementariteit tussen paarsgewijze economische activiteiten door een 

hiërarchische classificatie te gebruiken. Complementariteit wordt over het algemeen 

ingedeeld in twee categorieën die gebaseerd zijn op al of geen inkadering in een 

specifieke objectieve afhankelijkheidsrelatie: objectieve complementariteit en 

gedragsbepalende complementariteit. Een nadere classificering in de lagere hiërarchie 

wordt tevens gedefinieerd. Naast het uitwerken van verschillende typen 

complementariteit introduceert hoofdstuk 2 ook de benaderingen zoals die in empirische 

studies worden toegepast om complementariteit en substitutie te toetsen. Drie 

benaderingen worden onderscheiden: CORR (correlatie benadering), MP (Miravete en 

Pernías benadering) en PROD (productie benadering). Bovendien komt uit de 

bestudering van de studies, die complementariteit in innovatieprocessen trachten te 

onderzoeken, de problemen en beperkingen naar voren die thans in de literatuur bestaan. 

Het hoofdstuk betrekking hebbende op het literatuuroverzicht verstrekt een 

gedetailleerde discussie over deze problemen en beperkingen. Het verklaart ook op welke 

wijze deze in dit proefschrift zullen worden behandeld. 

Hoofdstuk 3 onderzoekt het bestaan van complementariteit tussen in-house R&D en 

externe technologische acquisitie door panel data van Chinese productiebedrijven te 

gebruiken. Het tracht het effect te onderzoeken van interne en externe technologie 
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inkoop op de bedrijfsinnovatie en productiviteit in kleine en middelgrote Chinese 

productiebedrijven. Het voorspelt in het bijzonder de opbrengst van R&D en de 

aankoop van externe technologie en de mogelijke complementariteit of substitutie 

ertussen. Dat doet het door onderscheid te maken tussen twee prestatiemaatstaven, te 

weten innovatie in producten of processen en arbeidsproductiviteit. Omdat grootte in dit 

geval relevant is, schatten wij afzonderlijk de relaties voor bedrijven met minder dan 100, 

tussen 100 en 300 en meer dan 300 werknemers. De resultaten laten zien dat in-house 

R&D de assimilatie van externe knowhow lijkt te versnellen terwijl de inkoop van 

externe technologie de efficiëntie van in-house innovatie versterkt. De resultaten laten ook 

enig bewijs zien voor het bestaan van complementariteit van in-house R&D en de 

aankoop van externe technologie in de toename van de verkoop van nieuwe producten 

per werknemer in kleinschalige Chinese productiebedrijven tussen de 100 en 300 

werknemers, terwijl R&D en de aankoop van externe technologie substituten zijn als het 

gaat om de toename van de arbeidsproductiviteit. 

Het vierde hoofdstuk beschrijft een andere empirische studie die potentiële synergetische 

effecten tussen technologische strategieën toetst, gebruikmakend van cross-sectional data 

van bedrijven uit 24 ontwikkelings- en minst ontwikkelde landen. In dit hoofdstuk pogen 

wij factoren te identificeren die de keuze voor de inkoop van specifieke technologie 

bepalen alsmede factoren die potentiële complementariteit bevorderen. Het bestudeert 

de functies van interne R&D inspanningen en de inkoop van externe technologie met 

betrekking tot het bevorderen van de productiviteit van productiebedrijven. Drie 

benaderingen worden vergeleken en toegepast in de empirische analyse, zijnde CORR, 

PROD en MP (Miravete en Pernías benadering, zie hoofdstuk 4). De analyse benadrukt 

dat in een cross-sectional analyse de MP benadering ten opzichte van de andere twee 

benaderingen opvalt omdat het een structureel kader verschaft dat op effectieve wijze de 

afwijking corrigeert die veroorzaakt wordt door de correlatie tussen zgn. unobservables. De 

empirische bevinding laat de kritische rol zien van de acquisitie van externe technologie 

voor fabricage industrieën in ontwikkelingslanden en toont tekenen van 

complementariteit in alleen midden-inkomenslanden. De bevindingen geven ook aan dat 

verschillende benaderingen verschillende resultaten voortbrengen.  

Hoofdstuk 5 bediscussieert de verschillende vormen van multivariate eenzijdige 

hypothese gedefinieerd om paarsgewijze complementariteit tussen drie of vier activiteiten 

te toetsen. Dit hoofdstuk gebruikt gesimuleerde datasets om de validiteit en efficiëntie te 
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vergelijken van twee type hypothesen met verschillende modelspecificaties en 

steekproefgrootte. De simulatieresultaten bevestigen the potentiële afwijking die zou 

kunnen bestaan in het formuleren van een non-exhaustive hypothese. Conclusies die 

gebaseerd zijn op dergelijke hypothesen, neigen af te wijken indien geen rekening wordt 

gehouden met de aard van de ongelijkheden. Resultaten uit dit hoofdstuk suggereren ook 

dat het combineren van twee hypothesen altijd een meer accurate conclusie in het 

toetsen van complementariteit garandeert. In een enkele situatie, specifiek in het geval 

van een grote steekproefomvang en een hoge waarde van R-square voor lineaire 

modellen, kan ook het testen van slechts één hypothese adequate informatie geven voor 

het trekken van juiste conclusies.  

Teneinde de barrières voor innovatie beter te kunnen begrijpen, past hoofdstuk 6 de 

complementariteitsbenadering toe op bedrijfsniveau gegevens uit de Investment Climate 

Survey 2009 Eastern European and Central Asian countries (EECA) om te onderzoeken 

in hoeverre er complementariteit dan wel substitutie bestaat tussen vier categorieën van 

innovatie-obstakels in verschillende sectoren, over inkomensniveaus en groepsgrootte. 

De benadering van de paarsgewijze complementariteitstoets, indien er sprake is van meer 

dan twee activiteiten, is ontleend aan hoofdstuk 5. De resultaten uit dit hoofdstuk geven 

een duidelijke verklaring voor de complementariteit tussen barrières voor innovatie: de 

aanwezigheid van een obstakel verzacht het belemmerende effect van het andere 

obstakel voor innovatie. De bevinding suggereert dat beleidsmaatregelen die beide 

obstakels trachten aan te pakken, de voorkeur genieten. Beleid dat slechts één obstakel 

wegneemt, zal het tegenwerkende effect van de ander vergroten. Een substitutie relatie 

tussen obstakels, aan de andere kant, suggereert dat het verwijderen van één obstakel 

voldoende is omdat het niet wegnemen ervan de negatieve effecten veroorzaakt door het 

andere obstakel zou versterken. 

Het laatste hoofdstuk sluit dit proefschrift af met het duiden van enkele 

beleidsimplicaties en het adviseren over richtingen voor toekomstig onderzoek. 

 




