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Samenvatting g 

Inn dit onderzoek worden patronen in de agrarische handel en in buitenlandse 
investeringenn in de voedingsmiddelenindustrie onderzocht. Een belangrijke vraag is 
hoee beide met elkaar samenhangen. Via handel en via buitenlandse directe 
investeringenn (BDI) internationaliseren bedrijven hun activiteiten. Vaak beschouwen 
dee belangrijkste economische theorieën beide manieren als alternatieven. Echter, 
empirischee observaties duiden eerder op een complementaire relatie tussen handel en 
BDII  dan op een substitutieverband. Deze dissertatie tracht verklaringen te vinden voor 
patronenn in zowel de agrarische handel als in de BDI, en voor de interactie tussen 
beide. . 

Hett empirische gedeelte van het onderzoek richt zich op Nederlandse 
handelsstromenn en op Nederlandse multinationale agribusiness bedrijven. De 
Nederlandsee agribusiness is een interessant geval omdat deze een belangrijke 
handelspositiee in de wereld inneemt. Tegelijkertijd is Nederland een belangrijke bron 
enen bestemming van buitenlandse investeringen in de agrarische sector. 

HandelstheorieënHandelstheorieën en toepassing in agrarische handelsanalyses 
Eenn overzicht van handelstheorieën en van de literatuur over de handelsimplicaties 
vann groeitheorieën in hoofdstuk 2 laat zien dat er een groot aantal theoretische 
conceptenn beschikbaar zijn om internationale handel in landbouwproducten en 
voedingsmiddelenn te verklaren. Theorieën verschillen in hun aannames, 
handelsdeterminantenn en consequenties. Traditionele theorieën suggereren dat handel 
ontstaatt doordat landen verschillen in hun natuurlijke hulpbronnen, technologische 
niveauss en productiemiddelen. Deze theorieën veronderstellen dat producten 
homogeenn zijn en voorspellen inter-industrie handel. Moderne handelstheorieën en de 
handelsimplicatiess van nieuwe groeitheorieën gaan uit van onvolledige concurrentie, 
schaalvoordelen,, productdifferentiatie, en proces- en productinnovaties als 
belangrijkstee determinanten van handelspatronen. Vanuit deze theorieën kan intra-
industriee handel en specialisatie in gedifferentieerde producten worden verklaard. 
Echter,, moderne handelstheorieën houden geen rekening met de mogelijkheid dat een 
ondernemingg meerdere fabrieken bezit en dat deze over meer landen verspreid kunnen 
zijn. . 

Waarnemingenn van handelsstromen en buitenlandse investeringen tonen een 
groeiendd belang van intra-industrie handel en multinationale ondernemingen in de 
landbouw-- en voedingsmiddelenindustrie aan. Deze observaties suggereren dat 
conceptenn vanuit de moderne handels- en groeitheorieën in toenemende mate relevant 
zijnn voor de analyse van agrarische handel. Hoofdstuk 3 presenteert een overzicht van 
recentt uitgevoerd empirisch onderzoek dat agrarische handelspatronen tracht te 
verklarenn en te voorspellen. Dat overzicht laat zien dat er al veel mogelijkheden zijn 
benutt om nieuwe handelstheoretische inzichten toe te passen op de voedingsindustrie. 
Echter,, empirische onderzoek gericht op de verklaring van intra-industrie handel geeft 
tegenstrijdigee resultaten. Voorts zijn er nauwelijks empirische studies waarin de 
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relatiee is onderzocht tussen kenniscreatie en innovatie aan de ene kant en handel in 
landbouw-- en voedingsproducten aan de andere. De invloed van multinationale 
ondernemingenn is in het geheel niet opgenomen in agrarische handelsanalyses. Deze 
dissertatiee tracht deze hiaten aan te vullen met empirisch onderzoek. 

AgrarischeAgrarische handelsstromen van Nederland 

Inn hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de handelspositie van de Nederlandse agribusiness. 
Dee analyse van de handelsstromen maakt duidelijk dat Nederlandse agrarische 
handelsrelatiess met name op andere EU-landen gericht zijn. Voorts blijkt dat zowel bij 
dee uitvoer als bij de invoer de verwerkte landbouw- en voedingsproducten domineren. 
Daarbijj  is sprake van aanzienlijke intra-industrie handel. 

VerklaringenVerklaringen voor intra-industrie handel 
Inn hoofdstuk 5 wordt een verklarend model ontworpen om de determinanten van 
intra-industriee handel tussen Nederland en EU-landen te onderzoeken. Er worden 
tweee vragen in het bijzonder gesteld. De eerste vraag is of het van belang is om 
horizontalee en verticale intra-industrie handel te onderscheiden? De meeste 
empirischee studies doen dit niet, terwijl theoretische modellen aangeven dat 
horizontalee en verticale componenten van intra-industrie handel verschillende 
verklaringsgrondenn kunnen hebben. Horizontale productdifferentiatie verschilt van 
verticalee productdifferentiatie doordat de laatst genoemde producten van elkaar 
verschillenn in kwaliteit, en de eerste groep niet. Maar wat bepaalt kwaliteit? Ook daar 
zijnn verschillende theoretische ideeën over. De tweede vraag is daarom, welke bron 
vann kwaliteitsdifferentiatie beïnvloedt de hoogte van verticale intra-industrie handel? 
Modelschattingenn geven aan dat investeringen in technologie (in de vorm van 
patenten)) alleen een verklarende factor is voor verticale intra-industrie handel, en niet 
voorr horizontale intra-industrie handel. Daarmee wordt aangetoond dat het van belang 
iss om horizontale en verticale intra-industrie handel van elkaar te onderscheiden. 
Naastt technologie draagt menselijk kapitaal bij aan de verklaring van verticale intra-
industriee handel. In het model zijn ook industrie-specifieke variabelen gebruikt als 
aanduidingg voor gedifferentieerde en verwerkte producten. De uitkomsten van het 
modell  geven aan dat productdifferentiatie een belangrijke determinant van intra-
industriee handel in landbouw- en voedingsproducten in de EU kan zijn. 

MarkusenMarkusen 's kennis-kapitaal model 

Onderzoekk naar de relatie tussen handel en BDI ondervindt hinder van een nogal 
beperktt theoretisch kader voor hypothesetoetsing. De theorie van multinationale 
ondernemingenn concentreert zich op bedrijfskarakteristieken die leiden tot het 
ontstaann van multinationale ondernemingen, zonder aandacht te schenken aan de 
handelseffectenn daarvan. De meest recente theoretische bijdrage aan het begrip van de 
relatiee tussen BDI en handel is Markusen's 'kennis-kapitaal model', dat in hoofdstuk 
66 uitgebreid wordt beschreven. In dit model verbindt Markusen Dunning's OLI-
paradigmaa met bedrijfs- en landenkenmerken. De sleutelelementen in het model zijn 
schaalvoordelenn op bedrijfsniveau, schaalvoordelen op fabrieksniveau, en 
handelskosten.. Bij een bedrijfsbeslissing om in het buitenland te investeren, wordt 
eenn afweging gemaakt tussen het verlies van schaalvoordelen die worden 
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geassocieerdd met meerdere fabrieken en de reductie in handelkosten die zijn te 
bereikenn door lokaal te produceren voor elke markt (d.w.z. er is een wisselwerking 
tussenn schaal en nabijheid). Marktomvang, verschillen in de beschikbaarheid van 
geschooldee arbeid, en de interactie tussen de twee zijn de belangrijkste determinanten 
vann BDI, en, daarmee, van de handelseffecten van BDI. Hierbij is het onderscheid 
tussenn zogenaamde verticale en horizontale BDI van belang: de eerste worden 
gepleegdd door bedrijven die willen profiteren van verschillen tussen landen in 
geschooldd arbeid, terwijl de tweede door handelsbarrières worden gedreven. 
Markusen'ss conceptuele model lijk t een van de meest consistente analytische 
modellenn die beschikbaar zijn om systematisch de effecten van BDI op handel 
empirischee te onderzoeken, maar is nog nauwelijks getoetst. 

ToepassingToepassing van Markusen 's model 
Inn hoofdstuk 7 wordt het kennis-kapitaal model toegepast om Nederlandse agro-
gerelateerdee BDI te verklaren en daar vervolgens de handelseffecten van BDI vanaf te 
leiden.. Er wordt een simpel model ontworpen. Modelschattingen geven aan dat BDI 
kunnenn worden verklaard door de marktomvang, de overeenkomst in marktomvang en 
dee wisselwerking tussen marktomvang en relatieve verschillen in bezit van 
productiemiddelen.. Dit houdt in dat BDI tussen Nederland en een ander land positief 
wordtt beïnvloed (toeneemt) als a) de beide landen gezamenlijk een grote 
gemeenschappelijkee markt hebben; b) de twee landen sterk op elkaar lijken in termen 
vann marktomvang; en, c) beide landen op elkaar lijken wat betreft de marktomvang en 
dee beschikbaarheid van geschoolde arbeid. Echter, anders dan uit Markusen's model 
zouu volgen, kunnen verschillen in geschoolde arbeid op zichzelf de Nederlandse BDI 
niett verklaren. Dit houdt in dat voor de Nederlandse agribusiness de kernmotivatie 
voorr verticale BDI ontbreekt. Ook de belangrijkste reden voor horizontale BDI 
(namelijkk handelsbarrières vermijden) is afwezig volgens deze modelschattingen. De 
modelresultatenn geven daarmee een uitkomst dat niet lijk t te sporen met de 
werkelijkheid:: wanneer Nederlandse bedrijven geen motivatie hebben voor 
buitenlandsee investeringen omdat ze daarmee geen voordeel behalen uit verschillen 
tussenn landen in geschoolde arbeid of door handelbarrières te omzeilen, hoe kunnen 
dann de vele investeringen van Nederlandse multinationals in andere EU-landen 
wordenn verklaard? 

Bedrijfsinterviews Bedrijfsinterviews 
Analysess op bedrijfsniveau maakt het mogelijk de wisselwerking tussen agro-
gerelateerdd BDI en handel beter te begrijpen. In hoofdstuk 8 zijn de profielen, 
internationalee activiteiten en internationaliseringsstrategieën van een selectie van 
Nederlandsee multinationals met hoofdactiviteiten in de agribusiness bestudeerd. 
Omdatt de ondernemingen niet rapporteren of omzet in het buitenland wordt 
gerealiseerdd door export dan wel door een buitenlands filiaal, kan het verband tussen 
handell  en buitenlandse investeringen alleen maar worden afgeleid met behulp van 
interviewss en/of indirect door het combineren van relevante bedrijfskenmerken. De 
ondernemingenn zijn ondervraagd over hun motivatie om in het buitenland te 
investerenn en hoe hun verkopen via buitenlandse filialen de export vanuit Nederland 
beïnvloedt.. Uit de antwoorden blijkt hoe divers de Nederlandse agribusiness 
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internationaliseert.. Ondernemingen verschillen in geografische focus en in hun 
belangrijkstee redenen om in het buitenland te investeren. Ondernemingen hebben ook 
eenn verschillend acquisitiepatroon. Sommige lijken gericht op een reorganisatie van 
hunn productportfolio terwijl andere ondernemingen geografische expansie als 
belangrijkstee strategie benadrukken. Interviews geven de indruk dat de eerste strategie 
kann resulteren in meer handel, zodat BD1 en handel complementair zijn, terwijl de 
tweedee strategie kan inhouden dat BDI handel vervangen. In de reacties van het 
bedrijfslevenn wordt ook veelvuldig gewezen op specifieke bedrijfsactiva, zoals kennis 
vann procédés, merken, en andere voordelen die het bedrijf zou bezitten ten opzichte 
vann andere. Voor de Nederlandse agribusiness zou er een positieve relatie tussen 
eigendomm van op kennis gebaseerde activa en de aanwezigheid op internationale 
marktenn door middel van BDI kunnen bestaan: de meest innovatieve bedrijven 
opererenn het meest internationaal. Dit is ook een van de basisveronderstellingen van 
Markusen'ss kennis-kapitaal model. Enkele voorbeelden tonen aan dat het bezit van 
kenniss een aanzienlijk concurrentievoordeel geeft en dat het Nederlandse 
ondernemingenn ook een sterke troef biedt voor snelle expansie op internationale 
marktenn via BDI. 

ToepasbaarheidToepasbaarheid van Markusen 's model 
Markusen'ss theoretische benadering voor de verklaring van BDI en handel lijk t 
geschiktt om Nederlandse BDI te begrijpen als ondernemingen op kennis gebaseerde 
activaa bezitten. Deze activa, die bedrijven in staat stellen te profiteren van 
schaalvoordelen,, worden steeds belangrijker in de voedingsmiddelenindustrie. Voor 
eenn aantal Nederlandse bedrijven is de controle over deze kennisactiva een 
belangrijkee reden voor BDI. Als Nederlandse bedrijven deze activa ontberen, plegen 
zee volgens het model van Markusen alleen BDI als ze daarmee handelsbarrières 
kunnenn omzeilen. Markusen geeft dan geen uitsluitsel over investeringen van deze 
bedrijvenn binnen de EU, waar handelstarieven afwezig zijn. Een model ontworpen 
doorr Baldwin en Ottaviano kan dat misschien wel. Dat model gaat uit van de 
veronderstellingg dat multinationale ondernemingen meer dan een enkel product 
produceren.. Investeringen in het buitenland zouden voornamelijk bepaald worden 
doorr productdifferentiatie en gedreven worden door pogingen om het kannibalisatie-
effectt van de introductie van nieuwe producten op de markt zo klein mogelijk te 
houden.. Het Baldwin-Ottaviano model is in deze studie niet getoetst aangezien 
daarvoorr zeer specifieke bedrijfsinformatie nodig is en die ontbreekt. 

Conclusies:Conclusies: wat is de relatie tussen handel en buitenlandse directe investeringen? 
Dezee studie laat zien dat de relatie tussen BDI van de Nederlandse agribusiness en 
handell  in landbouwproducten grotendeels afhangt van op kennis gebaseerde activa 
vann de ondernemingen. Deze activa leiden tot (product- en proces-) innovatie en 
productdifferentiatie.. Bedrijven die dit soort activa bezitten, investeren in het 
buitenlandd om te profiteren van verschillen in productiefactoren - geïnterpreteerd als 
verschillenn in kennisactiva of geschoolde arbeid. Wanneer een innovatief bedrijf in 
hett buitenland investeert, verwachten we een complementair handelseffect: handel 
vindtt plaats op basis van comparatieve voordelen. Voor de minder innovatieve 
bedrijven,, verwachten we dat handel en BDI elkaar vervangen. De mate waarin die 
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substitutiee plaatsvindt, hangt af van de reden om in het buitenland te investeren. Is dat 
voorall  om handelsbarrières te omzeilen, dan zal de investering handel volledig 
vervangen.. Is de belangrijkste reden voor BDI echter om te profiteren van 
productdifferentiatiee en schaalvoordelen, dan zal BDI handel weliswaar vervangen 
maarr niet geheel. De export van een variëteit tegen de import van een andere variëteit 
houdtt in dat er sprake is van intra-industrie handel. 
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