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Summary in Dutch 
OVER CUCLZCITEIT, AANPASSkPIJG EN 
BEDRIJFSaSESLTLTAAT 

Het onderzoek naar de verklarende factoren van hiiedrijfsresulta~it neemt 
een prominente plaats in binnen het vakgebied var1 de 
organisatiestudies. Bedrij,vcn zijn enerzijds vrij in hun beslissimgeru en 
worden anderzijds beperkt in hian invloed door omgevirigslactoren. 
Inzicht de effectiviteit van strategische beslissingen, inaar ook begrip 
valx her. samenspel van ~rngeyring en bedrijf, dragen bij aidn cea 

gefundeerd beleid en bestuur. 
Dit psoefscliriir. heeft de wederzijdse invloed wan 

undememringsprestatie en cycllclteit onderzocht. De verschillende 
empirisclie studies in dit boek rnaken gebruik van de iïizernationiale 
pulp- en papierindustrie als réichrergrolzd. Het onderzoek, zoals dar 111 
dit proefschrift is gepresenteerd, is gebaseerd op gegevens uit de 
interiia~ionale gulp- en papierindustrie die verzxmeld zij11 over een 
pcriode van 24 jaar (1974-1997). De verschillende onderzoeken passen 
wisselende perspectieven toe en de resultaten dragen bij aan de 
bestaande literatuur. Deze Nederlandstalige samenvat~bng geelt de 
hoofdvragen en de gevonden empirische restillaten uit het onderzoek 
weer. Wij zullen hier niet uitgebreid refereren aan de gebruikte 
onderliggende theorieën noch alternatieve verklaringeru aandragen 
aangezien dit in de inslividuele hoofrlstukken is gebeurd. 



Dit proefschrift gaat over economische cycli, het 
aanpasshgsgedrag van ondenlerningen onderhevig aan deze cycli ei1 de 
Invloed van aanpassingsroutines op de bedrijhresultaten, We hebben 
gekozen voor de internationale pulp- en papierindustrie als 
onderzoeksachtergrond. 

De onderzoeksvragen zijn ontstaan vanuit een verwondering 
over de regelmatige en voortdiliread cyclische beweging van 
winstgevendheid in de pulp- en papierindustrie. Boveridien is de 
industrie eet1 van de oudste die onze samenleving kent. Daarnast is de 
pHp- en papierindustrie een goed voorbeeld van een volwassen 
industrie die gekenmerkt wordt door weinig groei. Waarom verkeert 
een industrie die zo oud is en waar ogenschijnlijk de rek uit is niet in 
ren soort equilibrium? En, gegevein de cycliciteit, hoe kan een 
individueel bedrijf zich nu het beste opstellen in het licht wan zijn 
oingeving, die een permanente golfbeweging laat zien? Deze twee 
algenienc vragen hebben aanleiding gegeven tot de volgende 
onderzoeksvragen. 

l. Wnr: ve~oorzaakr qdic2ter;t tn volwdsseni industrieien? 
2. Hoe beinwloeden g~l f imegingen  op verschiL/mdli qgregdrimiveac~s her 

g l i d ~ . ~  vIin onrdernemingm? 
3, I$oe beinvloedt de rndnaer. vdn yengeren op qcliciteif her indrvzdaek 

Er~riri~firesr~lrr31at? 

De liier ger~lpportmrde lristorische gegevcrisondeszoekei~ moeten 
geplaatst worden in her kader van individuele bedrijfst~kstudies, met 
roep~ssirig van versclzillende onderzoekstechnielren. We hebben data 
verzameld van individuele bedrijven in dc pulp- en papierindustrie over 
versclaiillende indicatoren die de periode 19741997 overspannen. Door 
het datagedreven karakter van dit proefschrift, ligt de nadruk vooral op 
kwantit~tieve dnalysetechnieken met als doel betekenisvolle relaties te 
ontdekken. In de verschillende hoofdstukken worden telkens andere 
technieken -die in &e situatie het meest geschikt leken- toegepast. Zo 
maakt Hoofdstuk 3 gebruik wan systeem dpaanische simulatie om de 
reciprociteitsrelatie tussen investeringen en cycJiciteit te onderzoeken. 
Vervolgens hebben we in J--looidst~k 4 logistischc regressie toegepast 



om groei of daling van prodilictiefactopen van individziiele 

o~derneisnini~en re verklaren. De wìn~tgevendieidsh~~otheses uit 
hoofdstuk 5, tenslotte, zijn getest met behulp van een regressietechniek 
die bekend staat als 'generajized least sqziares"(GLS). 

In hoofdstuk 2 wordt de pulp- en papierindustrie beschreven 
alsook de dataset. De gegevens die we gebruikt hebben voor het 
onderzoek, dekken ongeveer 70 procent van de totale weneYdomzet. 
Ook hebben we in dit hoofdstuk de industrie geanalyseerd aan de hand 
van eer1 industriële-organisatieraamwerk. Vervalgeas draagt hoofdstuk 
2 argumenten aari voor lzet gebruik van simulatleteclrnieken in de 
sociale wetenschappen. 

Hoofdstuk 3 behandelt de eerste ondcrzoeksvraag en daarniee 
$e oorzaken van industriecycli. Traditioncel wordt de oorzaak van 

economisch cycli in een industrie toegeschreven aai1 invloeden van 

buiten de industrie, zoals grondstofprijzen, vraagbewegingen en de 

algemene inacro-economisclie situatie. Hooidsruk 3 breekt een lnmis oni 
naast deze exrerne verklaringen het gedachtegoed aan te vullen met de 
idee van een interne verklaring. Dat wil zeggen dat de cycliclteit. zou 
kunnen ontstaan vanuit het samenspel van aanbieders binnen de 
iiidustrie. In Hooidstuk 3 passen we een. model ontwikkeld voor de 
agrarische industrie aan aan de karakteristieken van de papierindustrie. 
De resultaten van het gevalideerde model geven aan dat de endogene 
causalirelie van cycliciteit plausibel. is. Uiteraard spelen exogene iactoren 
een rol, maar ceteris paribus kan de golfbewegisig verklaard worden 
door de Iii~vesteringsacties van de aanbieders binnen de iridustrie. Naas1 
het zoeken van endogene verklaringen voor de 'boom-and-bust' cyclus 
van de papierinidustrie, hebben wc ook gekeken naar de invlocd van 
twee parameters birrnesi het model: grocesiechniek en voolrraadbehcer. 
Voor beiden zijn duidelijke trends waarneembaar. Proccsscn blijken 
flexibeler te worden en de vooruitgang in techniek verkort de 
bouwduur van nieuwe rnackiines en heeft dus invloed op de 
vertragingsstructuur binnen de industrie. Tegelijkcnijd maakt 
voortschrijdende voorraadbehecrsin~ec1'1no1ogie het steeds 
aanlokkelijker om voorraden te minimaliseren. Simulatie van bet 
model met verschillende waarden voor deze twee parameters laar zien 
dat ptoces- en productietechnologie een gunstig elkct heeft 



op de amplitude en duur van de gol&eweging. Vermindering van de 
voorraden, daarentegen, versterkt $e cyclus zowel in amplitude als tijd 
(kaner). De conclusie van dit onderzoek opent de weg naar andere &11 
traditionele aplossingeri voor de cycliciteit in de papierindustrie. Zo 
ZOU het bijvoorbeeld voor de industrie weldadig kunnen zijn om 
grotere voorraden aan tt: houdcl1 om zo vraagductuaties cap te vangen. 

In hoofdstuk 4 wordt de invloed van cycli op her 
aanpassingsgedrag van ondernemingen bekeken. Verschillende 
aggregatieniveaus van golfbewegingen zijn onder de loep genomen om 
het verband tussen cyîlusfase en aanpassingsrichting (investeren en 
desinvesteren) te verklaren. Uit de verschillende tests blijkt dat 
ondernemingen de neiging hebben zich symmetrisch te gedragen ten 
opzichte van de cyclus. Dat wil zeggen, In opgaande cyclusbeweging 
investeren en in neergaande beweging desinvesteren. Het gevonden 
verband voor de productiefactor kapitaal wordt echter sterk 
gemodereerd door in het verleden behaaldc winsten. Interessant genoeg 
werd &t effect niet gevonden bij de arbeid. Hoewel de 
resultaten aangcven dar bedrijven over het algemeen de neiging hebben 
zich symrnetri~îh aan te passen -en dus op zoek zijn naar 'srrategic fit'-, 
zwijgen ze over de invloed van deze reactie op de winstgevendheid. 

Hoofdstuk 5 behandelt de vraag of bo~envermelde 
syrtrmetrische acties uiteindelijk tot een beter bedrijkresultaat leiden. 
Daanoe hebben we de syrninetrische reacties van ondernemingen over 
dr gehele periode bekeken. Op basis van deze inibrrnatie, hebben we 
drie downslzzng rotrtrna gedefinieerd. hls eerste noemen we de 
tts~wgho~detzde routine. Bedrijven die deze routine hanteren laten zich 
niet snel verleiden ten opzichte vara de andere bedrijven in de dataset 
tot het nemen vdn negatieve correcties var1 hun productiefactoren. Aan 
de andere kant vm het s p e c t m  hebben we de sne/le aanpassers 

Vervolgens hebben we het bedsijfsresulit~at van deze twee 
groepen aigezen. tegen een derde groep: inconsistente aanpasserS. Her 
blijkt dat. de ten1igS~oudcnde downstzen beter presteren, zowel financieel 
als qua marktpositie, dan de inconsistente of de snelle ,ianpassers. 

I12 hooMstuk 6 tenslotte, worden de voornuamste conclusies uit 
de voorgaande hoofdstukken samengevat. Naast een aantal 



me~hodolo~ische overwegingen gevrin we de aanzet tot \iet.des 
onderzoek. 

Dit proefschrift draagt op verschillende manieren bij aain het 
denken over bedrijfsprestaties binnen het osganisanlevakgebied. 
Allereerst hebben we een serie fdictoren bestudeerd die bepalend 

kunnen zijn voor bedrijfsresultaten binnen de pnpieslndustrie voor een 

periode van 24 jaar. Industrieslt~~$ies van deze orde stellen de 
onderzoeker in staat om patronen van dynarrailsche interactie te 
bekijken. Ten tweede wordt in dit proefs~l~riit gekeken naar reacties 
wan bedrijven op golfbewegingen in hun omgeving cn draagt d a ~ r n ~ e e  
bij awr de discussie over syinmerrisch dan wel asyrnrnetriscla reagereiu 
op deze fenomenen. Dddr~~aast hebben are theorie onirwikkeld waarin 

we een verbaild leggen tussen de aard van de aanpassingsrowtine eri bet 
lange termijn bedrijfsresulitaat. Ten vierde dragen dc bevindingen bij 
aan het klassieke structuur-gedrag-pre~~atieparadigma door te 
beargiimenteren dat endogene c~cliciteit belangrijk is voor het 
verklaren wan industriebrede ~erschijnselen. Sen slotte draagt iedere 
individuele empirische studie bij aan de literatuur waarin deze ingeBcd 
is. 




