
Samenvatting

(Summary in Dutch)

Inleiding

Dit proefschrift gaat over het organiseren van transacties. Een transactie

betekent dat een goed of dienst een technologische grens overschrijdt, wat

het geval is als de ene activiteit ophoudt en de andere begint. Er zijn ver-

schillende structuren waarin activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Beide activiteiten die door een transactie met elkaar worden verbonden

kunnen bijvoorbeeld binnen �e�en en hetzelfde bedrijf worden onderge-

bracht, in welk geval de hi�erarchie binnen het bedrijf wordt gebruikt

om de transactie te organiseren. De beide activiteiten zouden, aan de

andere kant, ook over verschillende gespecialiseerde bedrijven kunnen

worden verdeeld, in welk geval de markt wordt gebruikt om de trans-

actie te organiseren. In wat bekendere terminologie moet een bedrijf

besluiten activiteiten uit te besteden of zelf uit te voeren, dat wil zeggen

om componenten zelf te maken of te kopen.

Hoofdstuk 1 beschrijft de theoretische achtergrond van het onderzoek.

Transactiekostentheorie (TCE voor Transaction Cost Economics) wordt

vaak gebruikt om het make-or-buy probleem te analyseren, maar ook voor

vele andere organisatieproblemen. Deze theorie is ontstaan uit de pu-

blicatie The Nature of the Firm door Coase (1937) en verder ontwikkeld

door, onder andere, Williamson (1975, 1985). Coase (1937, p. 390) vroeg

zich af \why a �rm emerges at all in a specialised exchange economy",
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en \why co-ordination is the work of the price mechanism in one case

and of the entrepreneur in another" (1937, p. 389). Volgens Coase en

de transactiekostentheorie in het algemeen, moet de onderneming niet in

isolement worden bestudeerd als een te optimaliseren productiefunctie,

maar moet de transactie eenheid van analyse worden gemaakt en moet

de onderneming worden beschouwd als �e�en van een aantal alternatieve

manieren om transacties te organiseren. Aan het organiseren van trans-

acties zijn kosten verbonden die vari�eren met de eigenschappen van trans-

acties. Aangezien verschillende organisatievormen in verschillende mate

in staat zijn op deze kosten te besparen, zijn sommige organisatievormen

voor het organiseren van transacties met bepaalde eigenschappen meer

geschikt dan (voor) andere.

Transactiekostentheorie gaat over het vinden van de meest geschikte|

dat wil zeggen de meest economische|organisatievorm, gegeven de eigen-

schappen van de transactie. Relevante eigenschappen zijn de frequen-

tie van de transactie, de mate waarin de transactie door onzekerheid is

omgeven en de transactiespeci�citeit van activa. In de analyse van op-

timale, economische organisatievormen, veronderstelt TCE dat mensen

beperkt rationeel zowel als mogelijk opportunistisch zijn. De eerste

veronderstelling houdt in dat mensen niet in staat zijn alle voor optimale

beslissingen benodigde informatie te verzamelen en te verwerken. De

tweede veronderstelling houdt in dat mensen niet slechts hun eigenbelang

nastreven, maar dat ze hierbij ook list en bedrog inschakelen, inclusief

\calculated e�orts to mislead, distort, disguise, obfuscate, or otherwise

confuse" (Williamson 1985, p. 47), en dat individuele betrouwbaarheid

moeilijk, zo niet onmogelijk vast te stellen is.

Motivatie

Op twee punten verschillen we met transactiekostentheorie van mening.

Het eerste is dat TCE stelt dat de optimale structuren die resulteren

uit haar rationele analyse ook de structuren zijn die in de werkelijkheid

voor het organiseren van transacties worden gebruikt, terwijl tegelijker-

tijd degenen die organiseren expliciet verondersteld worden niet in staat
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te zijn organisatievormen optimaal op de eigenschappen van transacties

af te stemmen. Op dit punt wordt in hoofdstuk 2 ingegaan. Ons tweede

punt van kritiek is dat de markt wordt gesuggereerd als een van de al-

ternatieve manieren die kunnen worden gebruikt om transacties mee te

organiseren, terwijl een markt moet worden gemaakt voordat hij kan

worden gebruikt. De keuze tussen kopen en zelf maken kan beter worden

gezien als de keuze tussen een aantal alternatieve toeleveringsbronnen,

waarvan er zich �e�en binnen de onderneming bevindt en een aantal buiten

de onderneming. Over sommige bronnen zal meer informatie beschik-

baar zijn dan over andere. Dit sluit aan bij het perspectief van TCE op

opportunisme, dat gebaseerd is op de assumptie \that some individuals

are opportunistic some of the time and that di�erential trustworthiness

is rarely transparent ex ante" (Williamson 1985, p. 64). Omdat het dus

moeilijk te voorspellen is wie zich wanneer opportunistisch zal gedragen,

wordt opportunisme altijd voor mogelijk gehouden en zijn maatregelen

om negatieve e�ecten ervan tegen te gaan altijd nodig.

Het beeld kan worden verhelderd door het onderscheid tussen ruimte

voor en neiging tot opportunisme te introduceren (Nooteboom 1999b) en

zich te realiseren dat feitelijk opportunisme een functie van beide is. TCE

beschouwt neiging tot opportunisme niet, omdat \[i]nasmuch as a great

deal of information about trustworthiness or its absence that is generated

during the course of bilateral trading is essentially private information

(. . . ) knowledge about behavioral uncertainties is very uneven. The or-

ganization of economic activity is even more complicated as a result"

(Williamson 1985, p. 59). In dit proefschrift echter, wordt de gesug-

gereerde toename in de complexiteit van de organisatie van economi-

sche activiteit niet toegelaten als verantwoording voor het niet gebruik

maken van relevante informatie over de aan- of afwezigheid van betrouw-

baarheid. In plaats daarvan worden individuele actoren beschouwd, in-

clusief hun priv�e informatie die ze verzamelen tijdens hun interacties met

andere actoren.

Hoofdstuk 2 gaat in op onze andere onenigheid met TCE, namelijk

dat de theorie uitkomsten veronderstelt die consistent zijn met een ra-

tionele analyse die de betrokken actoren volgens de assumptie van be-
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perkte rationaliteit niet in staat zijn uit te voeren. Dit wil overigens

niet zeggen dat dergelijke uitkomsten niet voor kunnen komen, aangezien

de actoren er per ongeluk of toevallig voor zouden kunnen kiezen; ons

bezwaar is gericht tegen het argument voor de hypothese van optimale

uitkomsten. Dit argument wordt in de economische theorie vaak ge-

bruikt, namelijk dat gedrag consistent met niet-optimale uitkomsten niet

voor zal komen omdat het op markten niet overleeft. Markten zijn echter

niet volledig e�ectief in het verwijderen van suboptimaal gedrag en het

produceren van uitsluitend optimaal gedrag. Wil optimaal gedrag over-

leven, dan moet het aan het begin van dit evolutionaire proces al aan-

wezig zijn, of gedurende het proces tot stand kunnen komen, wat entree-

barri�eres kunnen tegenhouden. Zelfs al is het optimale gedrag op zeker

moment aanwezig, dan moet het van actor tot actor worden doorgegeven,

wat een niet triviaal proces is en bovendien niet in het belang van de

doorgevende actor, die het proces zal willen saboteren.

Afgezien van deze argumenten, wordt betoogd dat het evolutionaire

natuurlijke selectie argument in het algemeen ongeschikt is voor het mo-

delleren van ontwikkelingen in economische systemen. Aan de hand van

een eerdere kritiek (Klos 1999) van een toepassing van een genetisch

algoritme, een computationeel model van een evolutionair proces, voor

het bestuderen van economische systemen (Miller 1996), wordt tegen de

toepasselijkheid van de evolutionaire metafoor geargumenteerd. Actoren

interacteren normaal gesproken alleen met bepaalde andere actoren in de

`groep' waartoe ze behoren en niet met alle andere actoren. Ze worden

verder niet door een evolutionair proces nieuw gedrag gegeven, maar

beslissen zelf over het aanpassen van hun gedrag, op basis van een verge-

lijking met anderen in de groep waartoe ze behoren.

Een actorgebaseerde benadering

Om met de beide punten van kritiek tegen transactiekostentheorie in

het bijzonder en economische wetenschap in het algemeen om te kunnen

gaan, wordt een alternatieve, actorgebaseerde benadering voorgesteld.

Die benadering maakt het actoren mogelijk meer of minder vertrouwen
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in anderen te stellen, op basis van hun persoonlijke informatie over an-

deren te handelen en hun gedrag naar eigen goeddunken aan te passen in

hun zoektocht naar betere prestaties. De actoren wordt het in principe

toegestaan zich op elke mogelijke manier te gedragen, als ze menen daar

beter van te worden. Het wordt ze ook toegestaan te experimenteren en

te innoveren en fouten te maken. In een dergelijke omgeving kan wor-

den onderzocht of|in plaats van verondersteld dat|optimale uitkom-

sten optreden. Omdat dergelijke systemen van adaptieve actoren met

elke redelijke omvang niet analytisch te bestuderen zijn, is van computer

simulaties gebruik gemaakt.

Hoofdstuk 3 beschrijft het gebruikte computersimulatiemodel. In elk

van een reeks tijdsstappen, worden actoren geconfronteerd met het pro-

bleem een bepaalde transactie te organiseren. Ze verkopen een product

dat in een bepaalde mate gedi�erentieerd is. Ze moeten besluiten een

component dat voor de productie van hun product nodig is te kopen

of zelf te maken. Dit doen ze in elk van de tijdsstappen, waarbij ze

beslissingen in huidige tijdsstappen baseren op hun ervaringen in vorige

tijdsstappen, die deels worden be��nvloed door de beslissingen van andere

actoren.

Activa waarin door een leverancier wordt ge��nvesteerd ten behoeve

van de productie van het component voor een bepaalde afnemer zijn

speci�ek voor de transactie met die afnemer in dezelfde mate waarin

het product van de afnemer op de uiteindelijke markt gedi�erentieerd

is. Toeleveranciers kunnen schaalvoordelen opbouwen in niet-speci�eke

activa die ze gebruiken in hun productie voor meerdere afnemers en leer-

voordelen in hun continue, ononderbroken gebruik van afnemerspeci�eke

activa in hun productie voor die afnemer.

Afnemers worden aan een toeleverancier (in welk geval ze het com-

ponent kopen) of aan zichzelf (in welk geval ze het component maken)

toegewezen op basis van de preferenties van afnemers om aan elk van de

toeleveranciers danwel aan zichzelf te worden toegewezen en op basis van

de preferenties van de leveranciers om aan elk van de afnemers te wor-

den toegewezen. Deze toewijzing wordt uitgevoerd door een zogenaamd

toewijzingsalgoritme en meer bepaald door het Uitgestelde Keuze- en
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Weigerings- (DCR voor Deferred Choice en Refusal) algoritme. De pre-

ferenties zijn gebaseerd op scores die actoren aan elkaar geven en op hun

loyaliteit voor hun huidige partner, als ze die hebben. Loyaliteit betekent

dat actoren hun huidige partner prefereren boven alternatieven zolang de

scores die ze aan alternatieven geven niet hoger zijn dan de score van hun

huidige partner plus een bepaalde drempel, � .

Scores zijn een functie van winstgevendheid en vertrouwen; in essen-

tie drukken scores verwachte winst uit|potenti�ele winst vermenigvuldigd

met het vertrouwen in de andere actor als een uitdrukking van de sub-

jectieve waarschijnlijkheid van de actor dat de andere actor zich niet

opportunistisch zal gedragen en hem in staat zal stellen dat winstpoten-

tieel ook daadwerkelijk te realiseren. Omdat we het de actoren echter

mogelijk willen maken verschillend belang aan winstgevendheid versus

vertrouwen te hechten, verheft elke actor de winstgevendheid van andere

actoren tot de macht � en zijn vertrouwen in andere actoren tot de macht

(1 � �). Afnemers dragen aan winstgevendheid bij via het positieve ef-

fect dat de di�erentiatie van hun product heeft op de opbrengsten die

ze genereren, terwijl leveranciers aan winstgevendheid bijdragen via het

negatieve e�ect dat hun schaal- en leervoordelen hebben op de kosten van

productie. Afnemers zelf kunnen geen schaal- of leervoordelen behalen.

Alle winst die in een relatie tussen twee actoren wordt behaald wordt

gedeeld.

Het adaptieve aspect van de actoren betreft het feit dat ze hun ver-

trouwen in andere actoren aanpassen op basis van hun ervaringen met

die anderen en dat ze de waarden aanpassen die ze gebruiken voor � en

� . Er zijn verschillende mogelijke waarden voor elk van beide parameters

en in elke tijdsstap, als ze een waarde nodig hebben, trekken ze er een op

basis van het succes dat ze in het verleden met de verschillende waarden

hebben behaald.

Hoofdstuk 4 presenteert en bespreekt de resultaten van experimenten

met het model. Ten eerste zijn parameterinstellingen gekozen die de re-

sultaten van het model wel gevoelig, maar niet te gevoelig voor veran-

deringen in de variabelen maken. Vervolgens is een test van de plausi-

biliteit van de resultaten van het model gedaan. Een hier niet betwist
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resultaat van TCE is de relatie tussen stijging van de transactiespeci-

�citeit van investeringen en stijging van het percentage activiteit dat in-

tern wordt georganiseerd in plaats van uitbesteed. Deze relatie is gevon-

den in een serie experimenten waarin de di�erentiatie van de producten

die afnemers op de uiteindelijke markt verkopen is opgevoerd.

Met enig vertrouwen in de gevoeligheid en de plausibiliteit van de

resultaten van het model, zijn vervolgens de beide punten van kritiek op

TCE behandeld. Wat de assumptie van optimale uitkomsten betreft, is

vastgesteld dat het optimum in veel gevallen niet wordt bereikt, wan-

neer een systeem van adaptieve actoren allemaal hun eigen prestaties

proberen te verhogen. Slechts in een enkel geval komt het systeem per

toeval terecht in een situatie die voor ieder optimaal is. Wat het tweede

kritiekpunt betreft valt een directe vergelijking veel moeilijker te maken

tussen wat TCE stelt en wat er daadwerkelijk uit het model komt, om-

dat TCE over vertrouwen en loyaliteit helemaal niets zegt. Het blijkt

uit de resultaten dat de actoren een licht sterkere nadruk leren te leggen

op winstgevendheid dan op vertrouwen. Een algemene conclusie is dat,

teneinde te begrijpen wat er in het systeem gebeurt, de analyse op het

niveau van individuele actoren plaats dient te vinden.


