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I. BNLEIDING
Een belangrijk aandachtspunt van de Europese Unie om 66n Europese markt te realiseren is een vergroting van de grenssverschrijdende netwerkvorming tussen bedrijven aan weerszijden van de grenzen
in de lidstaten. Over deze internationale interactie tussen KMB's is
niettemin slechts weinig bekend. Bn dit artikei wordt getracht nieuwe
theoretische aanzetten te geven, mede aan de hand van drie recentelijk uitgevoerde cmpirirche onderzoeken over de mate van grensovcrschrijdcniie activiteiten van Ncdziiandse, Belgische en Duitse
x c i ~ ~c1c1~ ~ i i d d ~v li i~d ~
c ~ol i~c ei ~ ~ i ~ id~
g ~geLiedc11
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L i ~ i g hd~ ~ t i ~ t s grens van Ncdcrland. In dit artikel wordcn dc resultatenvan deze dric
genoemdc onderzoeken gepresenteerd. Het is opvallend dat een aantal elementen met betreklting tot gl-ensoverschrijdende economische
ontwikkelingen in alle onderzoeken telkens terugkeren. Er wordt inzicht gegeven in waarom en hoe tal de grens een barrikre ltan vormen
in het internationalisatieproces van het KMO. Daarmee wordt een poging gedaan om het onderzoek naar grensoverschrijdende vewlechtingsmogelijkheden voor het K M 0 nieuwe impulsen te geven.
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II. DE THEORSE VAN HET INTEWNATSONALISERINGSPROCES
Goed beschouwd was het eerst in 1960, dat er een serieuze aanzer werd
gegeven tot een theorie van transnationale corporaties. In dat jaar
brachr Hymer een publikatie uii:,waarin hij de internationalisering van
ae produkcie naar micro-economisch niveau tracl~ttete vertalen. De
vraag waarnaar zijn interesse uitgirtg betrof waai-0111 bedrijvera niet alleen handel, maar ook hun pl-oduktie internatioinaliseerc3en. Na Hym,,erzijn er tal van theoretici geweesf die getracht hebben een nadere
veritiaring te vinden voor het proces van de internationalisering van
ondernemingen (zie o.m. Dicken (19921, United Nations (19931, Young
(1987)). Belamgrijke bijdragen in dit verband zijn de internaiiseringstheorie (Buckley en Casson (1976)) en de transactiekostentheorie
(Williarnson (1975), (1985)). Dunning heeft getracht de uiteenlopende visies over internationale produktie samen te vatten, in zijn zogenaamde 'eclectisch paradigrna' (Dunning (1977), (1988)). Dunning
stelde dat de illternatiorsaliserlng als een incrementeel proces rnoest
worden bezien. Export werd oggevat als de eerste fase, het werken
met samenwerkingscontracten de tweede, en het opzetten van eel1 eigen produktiefaciliteit (directe buitenlandse investering) als laatste
fase. De stap die een bedrijf in het iiiternatio~iallserillgsprocesmaakt
zou ingegeven worden door afweging van de markttransacties voortvloeiend uit de specifieke cornpetitieve voordelen van het bedrijf en
de voordelen van de lokatie van het bedrijf enerzijds, tegen de voordeien van internalisering van de rnariitrransacties anderzijds. Met zouden de transactiekosten zijn, die als maatstaf moesten worden opgevat voor de mate van marktimperfectie. Daarmee zou de internationalisatie van het bedrijf beslist kunnern worden. De transactiekostentheorie in ruime zin bezien, stelt vast wanneer het voordeliger is, dit
wil zeggen efficihter is, een bepaalde strategie op de markt te verhandelen of binnen een onderneming te iilternaliseren. TI-ansactiekosten verschaffen duidelijlilieid over de onzekerheid en complexiteit van de econornische omgeving. Ze wordell doorgaans opgevat als
de kosten welke verbonden zijn met het zoeken van informatie over,
het vaststellen van het contract die Inet een transactie gepaard gaat
en het uitoefenen van controle op naleving van dit contract.

Elier concept van Diiiii~ingis uitg5groeid tot de domillante peiier - i ~
de veril;laxii-gvan Internasioriale ,-xpamiia
beclrij~en.Ondanks de
- .,
elegantie en tie krachtige inlpact op de verdere ontwikdceling van de
ti~eorie,1nener.ivie dat dir concept tekorr doet aan de realileit van het
interilaticnaliseri~zgsprocesvan bedrijven. 0n-e britleic richr zich op
de voorondersteiiingen die ten grondslag liggerz aan de transactiekns~lritheorie,
__
de theoretische piiaar van deze internationaliseri~~gstheorie.
Met eerste kirritiekpunt betreft het volgende. De transsactieltostentileoris gaat eavan uit dat de complexiteit van de omgeving en het daxrmee gepaard gaande inn'ormatietekort een beperkte rationallteit veroorzaakt bij de econo~nischeactoren, De grondlegger van de moderme transa~kiekostentheorie~
Williamson, geef aan dat sommige mensen sorns opportnnistisch handelen en d a k r gegeven de beperkte rarionalitelt er derhalve contracten nodig zijn om de onzekerheid en het
risico te beperken. !Vat hij niettemin in zijn theoxie niet forrnuleert
is, op ivelke gronden de actoren ineesful hun acties baseren. Wij houdt
er op die manier met name geen rekening mee dat actoren tvaarde
hechten aan en hun acties lnede baseren op het oordeel en de perceptie van anderen. Menseiijke beslissingen zijn niet los te zien van
de assclciatieve Hsgica v2n cle hercenen. Er b e s t a t niet miets 21s een
pure ratio die opereert als eel1 zelfstandige waarnemer. Mensen zijn
associatieve wezens, bewust en onbewust. Onzekerbeid en risico komen daarol-n niet alleen voort uit de complexiteit van de omgeving,
te
die onderne~nersmamaar ook uit de bewuste of o n b e w ~ ~ skeuzen
ken ten aanzien van hun omgeving. De perceptie van risico en onzekerheid hangt namelijk voor een deel af van de persoonlijlie karakteristieken van de ondernemer (het ondernemerschap) en voor een
deel van zijn (gelcozen) 'relationele inbedding' in zijn omgeving. Als
dit eerste persoonlijke identiteit wordt genoemd kan dat Iaatste worden opgevat als de sociale iclentitejt van ondcrnemers. Wat dit aangaat zijn we het eens met de sociaal psycholoog Ialduff (1992), als hij
stelt, dat "even in corzditions, approaching those ofpelfecl information
and equal opportunity, indii~idualsd i f k systematically in the extent to
:4lhich the;! rely or, the social network in up pr king decisions." En: "In a
world in which such an excess of infonnation is increasingly becoming a
burden to borne, the social network as a decision-making source, may
.
)

be as nzuch a n e,cpr-esszon ofpersonnliiy rrf IS a constrnant on chozce."
(idern, p. 179).
De structuur van de sociale inbedding iiceft bovcndicn conseqrrenties voor de ruinitelijlte cognitie van de ondernemer. Als zijn sociale
identiteii veelal regionaalli~ationaalis. zal zijn ruirntelijlte cog~iitiedat
ooic zijz;. De wereld daarbuiten wordt dan als onvertrouwd ervaren,
hetgeen tot uiting komt in de lteuze (van de vorra~ivoor intel-nskionalisering (Van Houtum (1994a)). Een en ander leidt ertoe dat de bepei-kte rationaliteit die de transactiel<ostentheorie veronderstelt, als
gevolg van een objectief vast te stellen inforniatie-tekort, nog verder
zou moeten worden ingeperkt als reltening wordt gehouden met deze
sociale identiteit en ruimtelijke cognitie van de ondercerner.
Ten tweede is het moeilijk voorstelbaar dat bedrijven. gezien de
vooronderstellingen van de theorie, te weten beperlite rationaliteit en
opportunistisch gedrag, de mate van marktimperfectie van hun handelen a priori perfect kunnen beoordelen. Het kiezen voor een bepaalde wijze van betreden van de buitenlandse markt kAn daarom, alleen a1 logischerwijs geredeneerd, niet alleen op basis van kostenoverwegingen gedaan worden. Aan de keuze voor een bepaalde partner
liggen (daarom) ook andere redenen ten grondslag. Efficiency op zich
zelf is niet de enige drijvende lcracht voor economische (inter)actie.
Bij de beslissing tot het aangaan van een relatie met een partner, zij
het voor de export of voor de samenwerking, lnoeten vertrouwen- e a
soiidarireirsaspec~envan de reiatie eel1 nier Ie onderschatten betekenis worden toegedicht (zie ook Ligthart (1995), Waap (1995)).
Een derde belangrijke liritiek op het transactiekosten-georienteerd
theoretisch construct van Dunning is dat er geen plaats lijkt te zijn
voor allerlei mengvormen in de samenwerking. De theoretische fixatie op de minimalisatie van de transactiekosten, leidt tot twee mogelijke soorten beheersstructuren: de markt of het bedrijf (de hierarchic). De afweging tussen de hierarchie en de marktruil wordt dus bepaald door de kosten van de ruil, de transactiekosten. Tussen deze absolute allocatieve beheersstructuren zit nietternin een heel scala van
cooperatieve vormen. In eel1 latere versic van de transactiekostentheorie erkent Williamson (1985) het bestaan van deze tussenvormen, welke hij betitelt als hybride beheersstructuren. Het is inet name
de netwerkschool, aangevoerd door auteurs als Johansson en Mattsson
(19873, die ageren tegen deze markt hierarchie dichotomie, als ook
tegen de rigiditeit van de toegevoegde tussenvorm. Ze beargumenteren dat het simpele raamwerk van de theorie slechts is uitgerekt om

ook de hybride vorlneri mee te kunnen nemen. Ze vinden dat daardoor evenwel de sociaal-affectieve dimensie van de co~peratieveinreracties in de econolnie sterk onderbelicht blijft. Ook ancieren roepen op tot verbeteringen en aanpassingen in het raanwerk van de
transactie jzie o.m. Noorderhaven (1994), P4ooteboorn (1993)). liolgens Noorderhaven (1994) zouden deze gezocht zouden moeten in de
sfeer van"tms?
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a:2d ~ ) i ; ~ i i i ~ i zarional limitations to information collecfingnr~dy~.ocessing;and the 4~larnicsof creatioa, developnzent ancl decline of hybric/ vertical inferfirm r e l a ~ i o ~ ~ s h i(idem,
p ~ . " p.33). Hij realiseert zich niettemin dat "that
such additions and adaptations are n o stnnll i?~eas~a.es,
and go to the heart
of o,f rhe asszlmptioizs underlying TCE." (idem, p.34). Johansson en
Mattsson (1987) a!s ock HAka~ssone: Sohansson (1992) gaan vcrder. Ze clainlen het verwerpen van het gehele raamwerk. Ze formuleren daartoe markten als netwerken. Ple zijn van nlenislg dat deze
netwerkbenadering met name voor KMB's relevant moet worden geacht, daar deze bedrijven wegens een vaak voorkomel~dgebrek aan
hulpbronnen veelal niet in staat zijn activiteiten te internaliseren en
daarmee om economische redenen sterk gericht moeten zijn op de
(potentiele) contacten en relaties in laun omgeving.
D e vierde kritiek die we hier uiten op de statische fase-versie van
de transactiek<ostentheorie is dai de theorie een verklaring biedt voor
de verschillende bestaansvormen van ondernemingen, waarbij een opklimmend niveau van penetratie in buitenlandse markt is weergegeven, rnaar als zodanig onvoldoende inzicht geeft in het feitelijke proc& Tan internationalisering. @P, 'eclectic tlleo~y'bcschrijft na~ielijk
slechts de fasen van een proces, zonder de incrementele beslissingen
daarin aan te geven. Het is daarmee statisch comparatief en niet dynamisch. Het geeft een verklaring voor het bestaan van internationale organisatievormen, maar beschrijft nog niet het proces en het ontstaan ervan. De ltostenaspecten zijn met andere woorden ex post rationalisaties voor de verlclaring van de bestaansvormen, maar in werkelijkheic! lijlten ze slechts een deelaspect te vmmen van het onderliggende complexe beslissingsproces om tot internationalisering over
te gaan.
B. De 'Psychic distance' benadering
In de theoretische bestudering van het internationaliseringproces van
het K M 0 is in de afgelopen decennia een interessante alternatieve

! i j ~ontm;ikkeld door 'de Scar-idinavischeschool' (ook we1 bekend ais
het 'Uppsah amodel'j. Zij wezen erop, dat in het internationaliserkgs~ r o c e sreltening mlset worderr gehouclen met psychoiogische en leeraspecten van he: onderrzemen. Met name Johanscn en WieciersheimPaul en Vahlne hebben getraclrt te verklarell svaarorn het internationaliseringsproces veelal increllaenteel verloopt (Johanson en W e ii~rsi~i$im-P.?~~?
(1Q75),Inha~xsonen \?ih!ne (1977), (1990)) Zi;I rntrocllaceerden daarloe het begrip 'psychic distance', waarmee ze doelden op ' : f ~ c t o m
yreventi~zgor distzablizg the flow of irtfor~natioizbetkveelz
potential or actual s r ~ p p l i e ~and
s cusiornen" (Nordstrom en Vahlne
(1992)). Dit concept was hedoeld orn het lokatiepatroon van Zweedse export-en directe i~~vesteringsstrornen
te kunnen verklareil en orn
bestaande argurnentaties, die met name gebaseerd waren OP ecnnornische concepten en fysieke afstand, te kunnen comgleteren. Het is
in de Slteratuur bekend geworden als de dolninanie strorning van de
procesbenaclering en pendant van de transactiekostenbenadering, welke veelal statisch wordt genoernd (zie o.m. Barkema, Bell en Pennings (1994)).
Het idee van de 'psychic distance approach' is dat een onderneming vool-al geneigd zou zijn die markten te penetrere11 die psychologisch dicht big de eigen cultuur staan, Als een onderneming stapsgewljs een dergelijlte markt gekozen heeR en opereert binnen deze
markt, zou de 'psychic distance' als gevolg van een zekere gewenning
en toename van de marktkennis alnemen, Vervoigens zoil de ondernerning bij eventuele uitbreiding van de activiteiten de marict verder
penetveren en haar rnarkf-terreinen vedeggen naar de clan psychologische nabije mogelijkheden en zo verder. Als \ioorheelden van het
gebrek aan kennis ear zekerheid die een dergelijke strategie tot gevolg hebben zijn in de literatuur genoemd taalverschillen, waardenverschillen, sociale orgaa~isatieverschillen,juridische en wettelijke verschillen (Kogut en Sing11 (1988), Benlto en Gripsrud (19921, Leonidou en Katsilteas (1995)) en o~mdernernillgslclimaat,culturele patronen, structuur van het marktsysteern en karakterisiieken van de indiviciuelt: klanten (Johanson en Vahlne (1977)). Door Kogut en Singh
(1988) werd het internationaliseringsproces aangeduid als een 'leerproces'. De recente 'update' van de definitie van 'psychic distance'
door Nordstrom en Vahlne (1992) in 'yactors preventing of disturbing
firms learning about arzd understanding a foreign environment" tendeert ook in die richting. Niet de grenzen van de rationaliteit, maar
het type en de snelheid van het leerproces welke gevoed wordt door
'

interculturele en 'inter-institutionele' interactic staan derhalve centraal in de verklaring. De onzekerheld over de buitenlandse markt
wordt in deze theorie dan ook niet uitgedrukt in terinen van transactiekosten, maar In de mate van 'psychic distance' tot de markt.
We zijn van mening d a ook
~ dit concept met name voor de bestudering van het internationalisatieprsces van MNlO's van betekenis zou
liunnen zijn. Grote bedrijven zoeken namelijli juist ook de markten
op, die 'psychoiogisch' verder weg zijn en hogere entreebarrieres hebben. Palgemeen geldt, hoe groter de organisatorische 'commitment'
van het bedrijf in het buitenland is, in termen van financiele investeringen of contracten, hoe verder het bedrijf geintegreerd is in de economische samenleving van het andere land, hoe sterker de relatieve
afiankelijkheid van de marktontwikkelingen in de branche za! da!en
en hoe groter de omvang van de onderneming zal zijn. In de literatuur wordt algemeen erkend dat de omvang van de onderneming langs
deze lijnen gemterpreteerd, significant positief correleert met de diepgang van het internationaliseringsproces van de onderneming (Miesenbock (1988)). Wietteanin is omvang als factor niet veelzeggend. Niet
zelden zijn ook de grote ondernemingen klein begonnen. Het gaat er
om, de factoren achter en de belemmeringen van, de internationale
bedrijfsgroei te analyseren.
Met de 'psycl~icdistance' theorie werd feitelijk de psychologie binnen de literatuur van internationalisering verbonden met economische strategie. Er werd zodoende ruirnte gecreeerd voor variaties in
internationaliseringsprocessen van ogenschijnlijk vergelijkbare economische karaktcristieksr, van ondcrneillingen. Ook s p dit concept
is evenwel kritiek geuit in de literatuur. Sommige landen zouden, ondanks hun psychologische nabijheid, we1 eens te klein kunnen zijn, om
rendabel in te investeren (Leonidou, Kaisikeas (1995)). Binnen het
concept van 'psychic distance' zou er voorts te weinig plaats zijn voor
rationeie argumenten van bedrijfsinvesteringen in termen van kosten
en baten (idem (1995)).
Een derde Isritieli op het concept is geuit door Sullivar?er? E m e r schmidt (1990) en Nordstrom (1991). Zij stellen dat door de toeneinende culturele homogeniteit, welke het gevolg zou zijn van de globaliseringvan de economie, het belang van de 'psychic distance' theorie aan het inboeten is. Bedrijven zouden sneller en gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot de kenriis over het ondernemen over de grens.
Op de economische kaart zouden grenzen daardoor in toenemende
mate transparant worden en hun betekenis verliezen. Deze "globali-

serings"-visie wint geleidelijk aan kracht in de economische wetenschap. Niettemin is het debat hierover nog lang niet geslecht. In feite
is deze observarie voor alle drie de empirische onderzoeken een belangrijke motivatie geweest, om op concrete en micro-economische
wijze na te gaan, in hoeverre de grens nog een realiteit is in internationale economische interactie.
Tenslotte zijn, ondanks daf het concept intu~tiefgezien Pen zekel-e
overtuigingskracht heeft. de empirische resultaten tot nu toe wisselend. Er is terechte kritiek geuit op de rigiditeit in de opeenvolging
van fasen in het proces (Reid (1983)). De theorie gaat namelijk uil
van een fasenmodel van i~lternatiol~alisei-ing
waarin export de eerste
is en buitenlandse produktiefaciliteiten de laatste. Door te beweren
dat bedrijven de onderscheiden fasen successievelijk zullen volgen,
doet de benadering geen recht aan mogelijke 'sticking' en 'leap-frogging'van bedrijven (zie o.m. Nordstrom (1991)). In het merendeel van
de empirische studies over 'psychic distance' is het begrip 'psychic distance' geoperationaliseerd aan de hand van een 'cultural distance' index, welke veelal gebaseerd is op het werkvan Hofstede (1980). Nordstrom en Vahlne (1992) geven in hun onderzoeli aan dat 'psychic distance' in de operationalisatie van het begrip breder opgevat zou moeten worden. Volgens hen bestaat 'psychic distance' uit culturele, structurele (zoals verschille~~
in wcitelijlic regels en voorschriften) en taalverschilllen (O'Grady en Lane (1994)). De culturele, structurele en
taalverschillen zouden bovendien niet op landsniveau g-Pmeten moeten worden, zoals de meeste empirische studies hebben gedaan, maar
op indi\iidljee! and~m:merslljver-~.Een d e rm-'n ~ J--l i i l intpmrpt.tip
i~ Y-----~- 5 7 2 ~
'psychic distance' is echter nog slechts weinig op haar 1-elevantieweinig getoetstl.
111. EMPIRISCHE ONDERZOEKEN IN GRENSREGIO'S
Voor een bijdrage aan de theorievorming en om meer empirische duidelijliheid te krijgen over het internationaliserillgsproces van lileine
en rniddelgrote ondernerningen is er voor gekozen een drietal inventariserende, empirische studies op te zetten die inzicht zouden moeten verschaffen in het waarom en de mate van grensoverschrijdend
economisch netwerken. De hierboven weergegeven theorieen, de transactiekostentheorie, de netwerkbenadering en de psychologische afstandsbenadering dienden daarbij als handvatten voor het opstellen
van de onderzoeksvragen en de enquktes. In de drie onderzoeken ging

het dus in de eerste plaats orn de kleine en ~niddelgroteondernemingen en we1 die kleine en middelgrote onderne~ningendie in de gebieden langs de grens actief zijn. E1 zijn drie redenen vooi de keuze van
'g~ensbedrijven'.Ten eerste orndat deze be&-ijven in de economisch
veelal minder stelk ontwikkelde grensregio's het duidelijkst geconfronteerd lijken te wordell met de gevolgen van de versterkte intern a t i o n ~ l i s e r i n g s t r dals gevolg van het formele opheffen van cle Europese binnengrenzen. De tweede reden was dat in deze gebieden
eventuele afwijkingen in de theoretische ~narktcirkelvan de econornische relaties empirisch vastgesteld konden worden. Zijn de econornische relaties van bedrijven in de grensstreken internationaal of
vooral nationaal, was daarbij de overheersende vraag. De derde reden was dat juist in de gebieden aan de grenzen duidelijk zou moeten
worden wat het belang is van de 'psychic distance' theorie ten opzichte van de internationale transactiekostenltheorie. Imrners, de gebieden grenzen aan elkaar, maar behoren niettelnin institutioneel tot een
andere staat.
De centrale vraag die 011s bezighield, is wat deze bedrijven beweegt,
tegenhoudt en hoe ze het internationale economische krachtenveld
betreden. Het is dus de onduidelijkheid over de attitude en het daadwerkelijke gedrag van ondernemers geweest, die de basis vormde voor
de drie uitgevoerde ernpirisehe onderzoelien. Het Economisch lnstituut T~lburg(EIT) heert m 1992 een gre~isoverschlijdc~ld
onderzoeli
verricht in cle belglsch-Nederiancise grenhl egio de Kelnpe~~/Midclc~iBlabant ~ n c als
l cclltrulngclncenten aespecticvclijk TFtlrnhout en Tilburg Pij het M a ~ ~ t r i c h t onderzoeksinstituut
se
MERIT is in 1994 in
opdracht van de COBISER een g~ensoverschrijdendonderzoek uitgevoerd in eenl Duits-Belgisch-Nederlandse grensregio, het Maastricht-Heerlen-Hasselt-Aken-%uik-gebie.
We beginnell de bespreking met het o ~ d e r z o e kdat door het Instituut voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (ITS) in 1994 in Nij~negenis verricht naar
de kansen en bedreigingen rond grensoverschrijdende ontwiltkelingen in eel1 Dvits-Nederlandce grensregio. de zogeheten Euregio Rijn"flaal.

A. De Euregio Rijn-Wual
De eerste hler te behandeien studie berrof eel1 inveneariscr~iidw l i derzoeli naar het bewustzijnsproces van individuele ondernemers azngaande de veranderingen die met het formele opheffen van de bin-

nengrenzen in gang zijn gezet. De vraag was of zij in deze veranderingen voorai hedreigingen of juist nieuwe kansen voor bran bedrijveri zagen. De aandacht ging daarbij ook uit m a r de vraag in hoeverre ondernemers in hun informatiebehoefte werden voorzien door de
aamezige ondersteunende infrastructuur van de regio. Dit o~zderzoekspro.iect is in opdracht van DG X 1 1 4 van de Europese Unie door
het Instituut voor Begepaste Sociale wetenschappen (ITS) en de Sozialforsch~iilgsstelle(SFS) Dortmund, in de Euregio Rijn-Waal, uitgevoerd (Van den Tillaart en Busse (1994)). Wat Nederland betreft
gaat het dan vooral om de regio Arnhem, de regio Nijmegen en de
regio Noord-oost Brabant. Aan de Duitse kant gaat het om de 1Creise
Weve en Wesel en de Stad Duisburg.
Er is een grost aantal mondelinge interviews gehouden met personen die voorlichting, advies of begeleiding geven aan ondernemers
die grensover-schrijdend bezig zijn of overwegen dit te gaan doen.
Daarnaast is een enquEte uitgezet onder kleine bedrijven in de bouw
en in de zakeiijke dienstverlening. In totaal zijn 900 NederSandse en
Duitse bedrijven aangeschreven, waawan rujm den h a r t de enquete
heeft ingevuld. Circa 95% daarvan telde minder dan 50 werhzime personen. Met twintig van deze ondernemers zijn nog aanvublende gesprekken gevoerd. Er is vooral nagegaan hoeveel procent van de bedrijven cor~tactenheeft met een huitenlarrdse partner, uit welk ge" .
oled d ~ z partner
e
aflomsiig is ell sinlds wanneer de ondernemea: grensaversclil-ijdende c~iliizcicl~
~ l i a j ~ i l l ~rFabei
~ ~ diigeei'r
.
een overzicht van
de resultaten.
Het bllj!;-i dat van het aantal ondernemers in de b o w zn zakelijke
dienstverlening dat grensoverschrijdend zakelijk bezig is, er meer Nederlandr dan Duits zijn. De tabel lnaakt voorts duidelijk dat de grensoverschri.jdende astiiiiteiten in de helft van de gevallen minder dan
B0 procent bijdragen aan de bedrijfsomzet, hetgeen aangeeft dat grensoverschrijdende econsmische samenwerking a~oorals~~og
geen erg belangrijk item is voor de rneeste Bleinle ondernemers in de grensregio.
R n aanzien van de knelpunten en belern~neringenis een uitgebreide
anaiyse gernaaitt. Er is danrbij ccn orlcicrscheid gemaakt m a r bedrijven zonder relatles in het buitenland, en bedrijver~met reiaties. De
bedrijxr, zonder buiteniandse activlrciten is gevraagd naar de redenell waarol-ir zij vooraisnog niet grensove~sch~qldend
acthef zijn ge-.
WVldcii.
Dit l f i i p i i ~ ~ dat
e ~ ti;ag~-gilaiiis wzliie Caclisren erme leiden
dat ondernemers afz~envan lransnationale activiteiten.
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In Tabel 2 warden de resultateri van het onderzoek aangegevcn.
. .
Eaarbiij Is een ollderscheid gemaaict naar ae ~nvloedsp de kertze *var;
de ondernerner. Dezi: varieeri van primair belang van de facl-r ('ja,
absoluut'), iraar secundair belang ('ja, ook') tot geen belang ('nee7).

TABEL 2
1Motiei;erz ir,aar.or,z rzlei, i'oor de Dedi,iji)erizorzder. i.elaties
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Eurcglo Rilil-Waai
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I<~JI~-\V~I~II

ncc
ahsoluul
~

G ~ o eb~nncnlnndse
i
u1:111<1
Geeii piodukt hiiiic~ll.~l~iiie
111;ul.t
lilslco
I'chort tijd eo rncsxic
Cer~ngt.kennib builenlaldsc nixkt
Tnfil~mnLictckorl
InvcsLe~ing!c hoof
Gcrillpe kennis hu~ttnlaiilactaal
Beilrijf is tc hlcln

-... . .-

20
67

68
13

5
22

70

1

30

22
35

De gegevens in Tabel2 rnaken duidelijk wellre factoren een obstakel vormen voor de ontwikkeling van grensovel-schrijdeade activiteiten. Zowel voor de Nederlandse als Duitse ondernemers blijken vier
factoren hierop van relatief grote invloed te zijn: de verwachte groeimogelijkheden op de binnenlandse markt, de geringe kennis van de
buitenlandse marlit, een tekort aan tijd en energie en de bedrijfsgrootte. Het feit dat de bin~aenlandsegroeimogelijltheden voldoende poton+;nil
rbrlei;u
vcl^^^
liuslr,
S w ~ ~in
. Ld:---+
iLbLLU
--.LLli
d ~ enda;~~emzr;
:
zich in ecrsie illstantie op de binne~~landse
markt richten. Transnationale activiteiten
worden door deze on~clernemingenblijlcbaar dus pas ontwilrkeld wsrden indien er op de thuismarkt onvoldoende mogelijkheden voor groei
bestaan.
D e tweede onderscheiden groep bedrijven, de bedrijven met relaties is gevraagd hun ervaringen weer te geven ten aanzien van een
groot aa~italpotentiele knelpunten. In %be1 3 worden de resultaten
hiervan weergcgeven.

TABEL 3
Knelyzlnten erz belemmerrngen ervaren door f~edriplenrilCt relatie~

Relatief vaak genoelnde problemen hebben te maken Inet het verltrijgen van de benodigde vergunningen, het voldoen aan de nieuwe
BTW-regelgeving en het reliening houden met afwijkende produkteisen en iechnische normen. Minder dan de helft van de ondernemess ziet niettemin kans dergelijke problemen op te lossen. Overigens scoren de Nederlandse ondernemers op dit punt veel beter dan
de Duitse. Dit heeft ongetwijfeld te maken rnet de beheersing van de
taal van het buurland. Voor de Duitse ondernemers is dit veel vaker
(44%) een struiitelblok dan voor de Ncderlandse (5%). Ten aanzien
van het grootste probleem, namelijlt het verkrijgerli van inzicht in en
toegang tot de markt aan de andere liant van de grens is er nauwelijks
verschil tussen Nederlandse en Duitse ondernemers. Steeds heeft
meer Gall de helfr van de ~ncie~ilemcrs
hicr grote problemen mee e n
praktisch altijd wordt hierbij aangetekend dat men hies geen oplossing voor ziet. Ook Ilet vinden van een geschikte partner leverde en

Levert rela'rief grote proble~nenop. Geziem~het fei: dat de contractonderilandelingen en de :~oodzakelijkeinvesteringsgrisotte niet ais belangrijke p r b l e m e n zljn genoemmsl, lijkell de probleineiz ts:; aai~zien
van de inarkt en het vinden psi-l~er niet zozeer te maken te hel~ben
rnet een pro"iieem van de oadernerning, maar niel aanvanlteiijke relatie-iie onvertrouwdheid en o~~zekerheid
van de osrdernerner.

Het ondrzseksinstitu~atN!ERET heeft in spdracht van de Co~xrnissie Ontwikkeling Bedrijve3-4 (COB) van de S E R oladerzoek gedaa~i
naar de vraag 311 boeverre het wegvallen van de Europese binneregrezlzen er toe zai leldeil dat beter gebrpfikwordt gemaakt van het aarlbod
van ~echnologischekelnnis voor bedrijven in de grensregio Maas-Rijn
(Cowers e,a. (1 9943). De deeigebieden in deze zogeheten Euregio;
te weten Zuid-Lirnburg (NL),kirnbnrg (B);be prsvi~~cle
Likge (B)
en de regio Aachen (D), wos-den gekenmerkt door een herslructl~rsringsproces van traditionele industrieen bat in ve-cschillendefasen veyloopt. Het produktiemilieu voor technologiscb georGnteerde bedrijven is met name in de regis Aachen gunstlg, gezien het enorrne aanbod aasl ke~lnisinfrastruct~~ekr
in dat gebied.
Orn dt- gronsoverschrijdende tecbnisch-eccnomisch.~,netwerkvorming in de Euregio Maas-Rijr~in h a r t te brengen zijia in de periode
b~pic161ber1592 tor en met aprii 1993 aiie il~dnstrieia:beclrijven me1
meer dan tiea we-cltnemers (2.163 bedrijven) gei5nyuSleerd (respons
22,3%). Als veruit helangrijkste gespreltspartners voor de ontwiltkeling of invoering van technisch verbeterde of nieuwe produktena of
werkwijzen gelden ltlanten en leveranciers. 90,4% van de respondenten beschouwt de eerste groep en 88,5% de rweede groep als anilttig
dan we1 noodzakelijk. Geografisch gezien blijken deze gesprekspartners voornamelijk in de eigen regio of cie rest van het land te zijn gelokaliseerd (Figuur 1 en 2). Circa 14% var, de bedrijven heeft een belangrijke klant of leverancier in een van de buitenlandse delen van de
Euscgio. Ti7analle respondenten die aallgevetr lechnoiogische kennis
aaaigetrokken te hebben van onderzoeksinstituten en universiteiten
laat 6% weten dat daarbij ook een i~~stelling
in het b~aiteirlandsedeel
van de Euregio betrokken is geweest. Wet onderzoek toont dus aan
dat V.OO; dc overclraclrt van itennis en ideetjn de gr-ens nog sieeds een
realiteit is. Dit geldt voor Duitse bcdrijven in iets sterkere mate darz
visor Belgische en Nederlandse Sedrijven.

FIGUUR 1
E r geogrofiscize spreiding ?nil klai~teil

FIGUUR 2
De gcogrnfische sprriiiii~giloll iei.ei.(iilciers
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D e constateringen zijn des te meer opmerkelijk daar in vea-gelijking met andere NederEandse Euregio's de Euregio Maas-Rijn over
ean dlcht en hecht netwerk ven grenso.w.erschrijdende contacten tussen overheden en intermediaire organisaties beschikt. Het doe1 van
deze samenwerking is under andere het helpen van bedrijven bij hun
grensoverschrijde~~de
activiteiten door het verstrekken van informatie. Het zijn de ondcrner~~ers
zelf die aangeven geen binding te hebben met het bestuurlijke concept van en de instanties betrekking hebbend up de Euregio. Een beiangrijke constatenng was dat de inforrnatie die nodig wordt gcachr om internationale activiteiten op te zetter, ~ ~ . 2 ~ ~2 3~1icfgrmele
i a
kar_.len .zyofdt v ~ r k r e g ~Dn .p ~ inf~l-matie
p
bleek dus evenwel vooral nationaal gezocht en verltregen te worden.

He? derde empirisehe underzoelc met vergelijkbare doelstelling is in
opciracht van de gemeenten en de Kamers van K o ~ p h a n d evan
l Mkddczi-Brabant en het a r r ~ n d i s s e ~ ~T-:itrnh~ut
ent
('De ~ e r n p m 7uitge)
voerd door het E c o n ~ m i ~ Instltuut
ch
Tilburg (EIT). In dit geval is er
eel1 enquete gehouden onder 3708 bedrijven met meer dan 10 en minder dan 100 werkzarne personell, orn de samenwerkingsrrroge1ijkheden met bedrijvan aan de andere zijde van de grens te onderzoeken
(Dagevos e.a, (1992)). De respolis daal-~anverschiide naar reglo, in
Midder~-Brabant24,196: in het arrondissement Tknhout 13'8%. In
een later stadium zijn twintig rnondelinge diepte-interviews afgeno-

men met ondernemers die een econon~ischeielatie over de grens hadden. Om de mate van internationaliseringsprocessen van het KMO
in de beide regio's te kunnen analyserea, is een onderscheid gemaakr
naar de internationaliseriilgvan de handelsstromen, gemeten naai import en export, en de economische relatievo~ming.
Van de responderende Midden-Brabantse bedrijven zegt 51,4% te
exporteren. Van het Kern~ensehedrijfsleven e ~ p o r t e e r 62,8%.
t
Het
belang van de export is ge~netenaan de hand van het aandeel van de
export in de totale omzet (de exportquote). De meerderheid van de
bedrijven uit beide regio's zetten bii~nenlandsmeer af dan direct over
de grens (75,495en 64,9% van de omzet). Van de exporterende bedrijven exporteren de wat grotere transport- en industriele bedrijven
relatief het meest. Voor de bedrijven ?lit beide regio's geldt dat het
meest wordt geexporteerd naal het buurland, i.c. Belgie en Nederland. Duitsland en Frankrijli volgen dan. Gevraagd naal hun oordeel
over het bedrijfsrendement en omzetontwikkeling waren zowel de
Midden-Brabantse als de Kempense bedrijven niet erg positief over
hun eigen exportpi-estaties.
Bij de relatievorming in de zin van toeleveren en uitbesteden geldt
voor bedrijven in beide onderzoeksregio's dat activiteiten die het bedrijfsproces ondersteunen (financiele en zakelijke diensten, administratie, onderhoud, reparatie e.d.1, in relatief hoge rnatc door anderc
ondernemiilgen (mede) worden verzorgd. Bovendien kan voor belde
bedrijvenpopuiaties worden gesteld: hoe meer de ondersche~denecoliomische relatievolm betreitking heeft op het p ~ i m a i ~bedrijfsproe
ces (zoals R&D. produktie en hewerking vav onderdelen, Imaiiteitscontrole of o~~twerpen/werkvoorbe~eiding),
hoe geringer het aandeel
bedrijven met dergelijke relaties. In onderstaande figuren 3 en 4 wordt
voor beide onderzoeksregio's eel1 samenvattend overzicht gegeven van
de econoinische relaties. De verdelingen vorlnen een indicatie voor
de rol van de regio- en staatsgrens.
Te constateren is dat voor alle onderscheiden economische relatievormen en voor beide populaties geldt ciat de landsgrens in hoge
mate eenl balliih-e vormt. Het steikst geldt dit voor de bedrijf-sondersteunende economische relaties, het minst voor die econornische relatievornien die meer op het primaire bedrijfsproces betrekking hebben. Econo~nischerelaties tussen bedrijven uit de regio Midden-Brabanr en het arrondissement Turnhout spltsen zich met name toe op
relaties op het gebied van transport, opslag en distributie. Gezien d e
geconstateerde handelsrelaties die tussen beide landen bestaan, ligt

FIGUUR 3
De geo~~1,fische
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di! in dz i3jn der verwachting. Daarnaast zijn er over ell weer e~lkele
relaties op he1 gebiied van produktie en bewerlii~~g
van underdelen.
Bedrijven uii Midden-Brabant ell he! anoiidissement 'Ibirmilout b!eken niet of nau~ivclijitsvan elkaar te verschillea als het gaat om de erw r e n problemen met betrekliing tot het uitbreiden van hun grensoverschrijdende handels- en eco~lomischerelaties. Met name de hrformatie~ioor7iegingover ~nogelijke(samenwerkinps )partners eil sub-,
sidieregelingen, of beter gezegd het ontbreken daanan, wordt als prsbiernatisch emaren. Daarnaast blijkt dat de berschilien in) soclaleen fiscale wet- en regelgeving, alsmede jde procedures rondon~)her
verkrljgen van vergunningen de nodige problemen op te leveren. De
ondernemers uit beide regists zien taalverschillen, onderwijsverschil-.
Een e a de erkenning van diploma's alsrnede de telecornmunicatie- en
de bedrijfshuisvestingsil1f1-asi,ructut"ir
slechts in geringe Inate als problematisch.

De Europese Unie streeft nadm- Zen sterke mats van grensoverschr~,dende i~ztenactieen een veel nadrukke3ijltele cohesie tussen de ecu~~o~micer,
\an dc lidstdter, Z;bll:z hiosnt in zeel- sterlie mat? to: uridrukkmg In de doelsteli~ngenv001 de grensgebiecien van Europa. Et-n van
---- de vosrnaamste doeistelllng van het mgenaarnde l l g i I c K K B = ~ - p r o glamlna dat 111 de ont~~lkkeling
van gnenslegio7svoo~ziet3uidde als
-7olgt:
X?"

-

...Stzmularzsen fe gevera onz netwerken ~~~ovsailzenwerlc-lilng
over
blulnengvenzen heen op te nchtcn en te oi~twrkkelen,eiz Mlnald ~ nuttzg
t
LA, om deze rzetwerken ncrn grooterc conzmunaufa~l-e
izetwerken te koppeben, een en ander In izef k d e v van de voltoozlrzg van de znterne rnavkt van l992
(TNTERREG (1990)).
De Europese eenwording zou daarmee gezicn kunnen wordell als
een democratisch gestuurde intensivering van het mondialiserings- of
international~satieprocesb i ~ i i ~ ceen
n bepaald gebied. De Europese
Gorn~niss~e
streett naar zen mozaiek va1-i grenscsverschrijciericie 11~1werlwerbanden tussen bedrijven en reg~o'sm de Europese ru~rnle.De
vero~zdersiellingvan dezc beleiclmal;ers is dat, orndat ook binnen-

landse bedrijfseco~iomischenetwerkvormiilg een wezenlijk onderdeel vormt in de cohesie van een regionaal econornische structuur,
de Europese econoinische samenha~mgsterk in betekeiiis zou ltu~inen
toenemen door grensoverschrijdende economische netwerkrelaties.
De relatie tussen internationalisering en de economische effecten van
grelizen wordt in de econo~nischeliteratuui- nauwelijks gelegd. Ook
empirisch is deze relatie nog nauwelijkq b e ~ i e nTn
. pen drietal o n ~ f hankelijk van elltaar opgezette inventariserende onderzoeken is voor
gebieden in Nederland, Belgie en Duitsland welke dagelijks met de
aanwezigheid van de grelis worden geconfronteerd, de zogenaamde
Euregio's, feitelijk vastgesteld dat de grens tot nu toe een barri2re
heeft gevormd c.q. nog steeds vormt bij het internationaliseringsproces van het I M 0 in de E~aropeseruimte. De onderzoeken maken duidelijk dat de denkbeeldige 'marktcirkel' van de bedrijven in de grensregio's door de aanwezigheid van de grens veelal niet de vorm van een
volle, lnaar van een halve cirkel heeft (Van Houturn (1993), (1994ab)).
De vanzelfspreltendheid voor deze bedrijven om over de grens heel1
handels- en econoinische relaties aan te gaan, of om over de grens ltennisbronne~ite zoeken, bestaat niet. Econornische samenwerking tussen K M 0 over de grenzen heen, komt, indien dat vergeleken wordt
inet de binnenlandse patronen, zelfs zeer weinig voor.
De hierboven gestelde vraag was, in hoeverre de relatief geringe interrraiiondle ueiwerk-aclie van de KMO's, zoals we die geconstateerd
h e b b ~ nin de vex-sciiiiielide onderzoeken, een voor de ondernemers rationele keuze genoelnd Itan wordell danm we1 een uiiing is van 'psychic
distance'. In het eerste geval kan dr tr-ansactieknsirratheori~een belangrijk deel van de verklaring van de internationalisatie van ICMO's
op zich nernen, in het andere geval zijn meer psychologisch getinte verklaringen nodig, zoals de beschreven 'psychic distance' theorie.
Om deze laatste vraag te beantwoorden dienen we de beweegrede~nenvan de K M 0 9 som al dan iliet te initernatio~ialiserenilader te
analyseren, zoals we die in de enquetes, maar ook in de persoonlijlte
interviews met de ondernemerq in de vesschillende onderzoeken hebben leren kennen. In vergelijkiiig rrrei het grootbedrijf worden ltleine
en middelgrote ondernemingen in de eerste plaats gekenmerkt door
eel1 minder groot surplus aan financiele middelen. Een eventueel faIen van een strategic is daardoor kostbaarder en risicovoller dan voor
11et grootbedrijf. Her kapiraai dar. in een buirenlandse markt wordt
geinvesteerd is risicodragender. De onzekerheid is daarmee ook groter. Daarom wordt er veelal eerst voor geltozen de thuismarkt als ba-

sis te verstevigeil, om op die lnanier een zekere rek in de organisatie
te verkrijgen die de ondernemer in staat stelt risico aan te gaan.
Een tweede reden voor de relatief sterke oriiktatie op het eigen
land is het gebrek aan internationaal georienteerd management. Dit
speelt vooral de kleine ondernemingen parten. Deze hebben geen specialisten in huis die gericht zijn op het management van internationale operaties. Deze onderneningen zijn door h r ~ ngeringe nrnvang,
geringe afzetmarkt ell relatieve kleine contactnetwerk enerzijds gevoeliger voor schommelingen en korte termijnveranderingen in de
marktwensen als hun evenknie in het grootbedrijf. Anderzijds is de
ondernemer van met name het kleinbedrijf juist inflexibeler als het
gaat om mogelijkheden tijd en energie te investeren in contacten buiten zijn netwerk om (Johnson en Kluehn (1987), Donckels en Lambrecl-it (1994), Van Houtum en Boeliema (1994~)).Dat brengt met zich
mee dat een penetratie van de buitenlandse markt door de ondernemerleigenaar van de kleine of middelgrote onderneming veelal ads lange termijnplanning en 'avontuurlijk' wordt gezien. Uit de persoonlijke interviews met de ondernemers in de verschillende onderzoeken
bleek dat in eel1 vergelijking met een binnenlandse marktvergroting
de inspanningen meer tijd vergen. Bovendien werd aangegeven dat
de kosten hoger zijn in het geval van een internationale actie. Er wordt
nair~elijkrelatief meer ge'investeerd in het vinden van de juiste contacten en het opstellen van het contract die de relatie moet bezegelen. Het risico en de onzekerheid wordt zodoende groter gevonden.
Dat wil zeggen, de transactielcosten en informatielcosten zijn hoger
d a in~ het geva! van nationale relaties.
Ook ~nultinationalshebben genoemde kosten. Maar bij het KMO
druldteil deze kosten in het produlctieproces zwaarder dan bij de grootbedrijven. Dat rnaakt dat het MMO, meer dan het grootbedrijf, voor
het welslagen van strategische operaties, sterk afhanlielijk is van de
individuele ken~merlienen het doorzettingsvermogei~van de ondernemer. De relatief hogere kosten moeten namelijk gecoinpenseerd
wordell. De beslissingen zijn meer afiankelijk van de risicobereidheid, in~lovatiebereidheid,organiserend vermogen en de extrovertie
van de sndernemer zelf (Van Houtum en Bsekema (1994~)).Om het
gevonden soort problemen aan te lcunnener zou er in het bedrijf zodoende voldoende ondernernerschap aanwezig inoeten zijn. De essentie van ondernernerschap is immers juist geiegen in deze externe
marlitgerichtheid. In de kleinere bedrijven troffen we echter vaak ondernerners (kn werknemers) aan die meer met hun vak in het bedrijf

Isezig (willen) zijn dan inet de rnarkt buit-en hun bcdrijf. In die situaties kolnen grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten niet gemaltlieIijZc tot stanc!. Met is nloch de transactiekostentheorie, noch de netwerkbenadering of de 'psychic distance' benadering, die dit aspec; in
iasar theoretische concept heeft opgenomen.
Een derde reden dje ilier genoemd ayordt is de reeds aangehaalde
drempelvr-ees. De voedii~gil: deze sveerhoudendi~eidblee4: eerst cn
vooral. gezoclit te i;unneza worden in de direcle en indirecte invloed
van de drelnpel zeif; de grens. D e scheidende ayerking van de grenzs
hceft in veel gevallenz een van elkaar verschillende institutionalisering in de izand gewerkl, die mede-verool-zalter Is van de niei actieve
vorm van ir~teractiehssen de bedrijven aan weerszijden van de grens.
Het is opmerkelijk te constateren dat er in de internationale organisatie IhearieEm er nauwelijks exgliciet over de rol van de landsgrens
wsrdt gesproken. MJaar geografische studies over landsgre~zzenover
het algerneen geltenrnerkf worden door case-studies met een sterk besclarijverad en classificerend kara.kter, worden de econornische siudies over Bandsgrenzen juist gekenmerkt door een fixatie op Internationalisatie van competitieve voordelen en internationale concurrentie strateglekn. Wet theoretisch en cmpirisch onderzoek naar discontinui'ieitet~in bedrijfseconornische netwerken tussen regionale markten als gevoig van een institutioncle T7a1i.ikr.e~de Landsgrens, staat nog
siechts in de kinderschoenen.
A pnon lijkt er een sterk positieve relatie te bestaan tussen @-sieke
en psyychologische afstand. In deze onderzoeken is evenwel geconsta?gil"l.ddat het gt;'egszi~s
h.-i ge~aPhoeff It: zijn. De ' a f s t a ~ dtussen
'
d::
(actoren in del aara ~veerszijdenvan de grens is hierdoor veelal groter
dan de puur ruimtelijli-geografische afstand doet vermoeden. &or
de Nederlands-Belgische vezhoudingen is deze situatie zeer opmerItelijk. Niet zelden v~ordtaangenoanen dat de taal en de cultuur tussen BeBgen en Wederlanders als overeenkornstig client te worden bescliouwd. Metternin is geconstateerd, dat voor de werlcelijlte M e r~iragin de relaties tursen de twee groepen ondernerncrs, de gepercipieerde 'psychic distance' tussen beiden groot is. Een vergelijkl-iaar
resultaat werd gevonden door O'Grady and Lane (1994) in hull oncieraoek rralir de 'psychic distance' tussen Canada en de Verenigde Staten. Om aan te geven dat de gepercipieerde 'psychic distance', welke
ten grandslag !:gt aan ondernemersjirlter)acties, gt-oter was dall de algcaneen vermaede culturele afstand tussen Canada en de Verenigde
Staten: sprelielr zij van een 'psychic distance paradox'. Barkema, Bell

en Pennings (1995) hebben daarnaast aangetoond dat er eenverband
bzstaat tussen het type organisatie eia de mate van internationalisatie
van t e n bedrijf. Hee zijn inet name de lere~ideorganisalies, de orgailisaties die bereid zijn te ieren van hun eigen handeler~en flexibel kunnen opereren, die internationaal succesvol zijn. Internationalisering
is met andere wooden, niet alleen een kwestie van 'kunnerr', maar
nok van motl'vatie er? l e r ~ n '

De verrichte empirische onderzoeken langs cle gxenzen van NsordPiest Europa geven aaa dat het interriationaliseringsproces van inclividuele ondernemingen noch volledig te rationaliseren, noch te sturen is. Strategische logica bevat blijkbaar niet alleen rationale overwegingen, maar ook cultureel-psychologisehe determinanten en cognitieve percepties. De verltlaring wordt daarmee dynamisch en evolutionai-. In het voorgaande is kritiek geuit op de rigiditeif van het
In feite komr het construct
raamwerkvan de rransactieltostentheo~ie~
van de transactieltostentheorie overeen met de neo-klassieke traditie
van de maxirnalisatie van het nut (Max U). In d3t geval ~awrdende
transactiekosten gerninimaliseerd (Min Tj. TI-ansactiekostenzijn dan
c h t traans3ctiel;ostentheorie
.
is daarde afwijliingen van het e v e ~ ~ v ~ i De
mee gericha op het verdelen van cie middelerz over de meest efficihte beheersstruct?lren. De aandacht ligt d2n op het allocatie-mechanisme. Intern ~iisrdtde efficiency bepaald door de organisatorlsche
kosien, extern bepadt de onrekerheid van de markt de t ~ ~ m a c t i e l ~ ~ s ten. De beperktheid van deze focus wordt geillustreerd door de intensiteit van de zoektocht in de afgelopen decennia raaar andere of
alternatieve, overtuigende sets van verldarende variabelen, welke aan
het raa.lnwe~-kvan de iglternationaiisatie theorie ku~anei~
worden toegevoegd (zie onder meer Hsdgson (1988), Grabner (19931, Zutiin e n
diMaggio (eds.) (1992), Granovetter (1992) eii Gralaovetter en Swedberg (1991)), De spanning tussen de meer op socio-economische iazichten gestoeide eia de n,aeer op de neo-klassieke transactiekcisientheorie gebaseerde inzichten is geleidelijk aan het toenemen. De vraag
die gesleld wordt, is of de nieuwe ii~zichtenen anomalietjn kunnen
worden gei'ntegreerd in het bestaande raamwerkvan de theorie of dat
er alternatiei raamwerk vool- nodig is, gebaseerd op andere assumpties. 11-1de transactiekostenvisie zijn markten, ook internatienaal, efficient en op weg naar een evenv~icht.De alternatieve 'oenaderingen

zien markten als dynainisch, inefficient en nooit in evenwicht. De aandacht ligt bij hen niet zozeer op de nllocatre, inaar op de cootdznatze
van het economische leven. Bedrijven, instituties and relatie-kenmerken zoals vertrouwen en commitme~ltzijn hier onderwerp van studie,
niet het allocatieve marktspel daartussen. Beiden zijn evenwel functies van de markt. Een synthese lijkt daarom a p r i o ~niet
i onmogelijk.
Het zoekel-r naar delre enlen somhinatip krijgt in dp ! i t ~ r ; l t ~niettel~i~
min nog weinig aandacht. Onterecht naar we menen.
Er bestaat 011s inziens een 'missing link' tussen de transactiekosten benadering, welke uitgaat van rationele keuzen op basis van beperlite informatie, de netwerk benadering, die de interactie tussen ondernemers centraal stelt en de 'psychic distance' benadering, die uiigaat van het culturele leereffect in ~nternationaleeconomische interactie. Ons inziens zou met name ook deze 'psychic distance approach9
theoretisch moeten worden heroverwogen en empirisch worden getoetst op internationale netwerkactiviteiten van het I U O . De onderzoekeil in drie verschillende grensstreken geven daar aanleiding toe.
Niettemin is het inzicht gewonnen dat het de 'psychic distance' benadering ontbreekt aan een goede argumentatie waaroln bedrijven internationaliseren. Dat beslissingsproces wordt min of meer buiten beschouwing gelaten. De benadering is voolral gericht op waarorn niet,
en de incrernentele leereffecter, die zich voordoen wanneer tot geleidelijlie inrernationalisatie wordt overgegaan. Internationalisatle van
het KiLiZe is gebaseerd op een complex en dynamisch wlsselspel tussen het gebruik van relaties en her uitbuiten van kostenvoordelen,
waarin hij de rationaliteit xian de ondel-nen-rler~leereffectei~optreden. Er is nog veel onbekend over dit beslus~ngsyuocesvan beginnend
internationaliserende ondernemers. Het onderzoek heeft ons duidelljli gemaakt dat de mate van grellsoverschrijdendheid van het netwerkpatroon van persoonlijlie (inlformele contacten van wezeniijk belang kunnen zijn voor de vorming van de internationaPe cognitie en
het (interlactieproces van de ondernemers. Ecn volgend onderzoek
zon zich dan ook moetcn richten op cle wegen die leiden tor en de viegcil van de gie~lsovelschrijdendeinieractie. Daarbij zou het de moeite waard zijn de grensoverschrijdendheid van bedrijven niet zozeer
op &in zeker ~ilomcntin de tijd te meten, maar cle individuele bed~ljven en de ondernemers in eel1 longitudinaai analysekader te plaatsen. Eelsr dan zou de rijd-ruimtelijke dirnensie van de internationalisering, alsook de wezenlijke dyna~niekin de beslissingsvariabelen,
tot haar recht lcullnen komen.

1 . I-Ict ~vooril'psychic' z o ~ idaavbij \\at 011s aangaat vervangcii ~ n o g r nworileil door
'p~cllological'.aangeiieil 'psychic' oi?ierecht psycliiatrischc ~issoci:ities oprocpt.
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