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Samenvatting (Summary in 

Dutch) 

Dit proefschrift bestudeert het gebruik van handelskrediet in de rijstmarkten van 

Tanzania.
18

 We richten ons daarbij op drie aspecten. Ten eerste richten we ons op het 

verklaren van het aanbod van en vraag naar handelskrediet van de diverse 

marktparticipanten in de rijstmarkten. Ten tweede bestuderen we de relatie tussen het 

verstrekken van handelskrediet door rijsthandelaren enerzijds en de mate waarin hun 

cliënten op zoek gaan naar alternatieve aanbieders (in de literatuur aangeduid met de 

term customer switching behavior) anderzijds. Tenslotte gaan we in op de factoren 

die kunnen verklaren waarom aanbieders van handelskrediet verschillende 

betalingstermijnen voor hun klanten hanteren. 

 Het onderzoeksproject start met een pilot study (beschreven in hoofdstuk 2), 

waarvoor we in totaal tien groothandelaren (de aanbieders van rijst en eventueel van 

handelskrediet) en twaalf detailhandelaren (de vragers naar rijst en eventueel naar 

handelskrediet) interviewen en hen vragen naar hun gedrag inzake het aanbod van 

respectievelijk vraag naar handelskrediet in de rijstmarkten van Tanzania. Doel van de 

pilot study is inzicht te krijgen in de belangrijkste kenmerken van het gebruik van 

handelskrediet in deze markten. De meest opvallende resultaten van deze studie 

kunnen als volgt worden samengevat. Allereerst wordt in deze markten relatief veel 

gebruik gemaakt van handelskrediet. Voor ongeveer 70 procent van alle transacties 

geldt dat hiervoor handelskrediet wordt verstrekt. Daarnaast blijkt dat (1) de lengte van 

de handelsrelatie, (2) de omvang van de handelstransactie, (3) het risico dat cliënten op 

zoek gaan naar andere aanbieders en (4) de etnische achtergrond van de cliënt de 

belangrijkste redenen voor groothandelaren zijn om handelskrediet te verstrekken. De 

belangrijkste factoren die de vraag naar handelskrediet door detailhandelaren kunnen 

verklaren zijn (1) een tekort aan financiële middelen, (2) de regelmaat waarmee rijst 

wordt ingekocht, (3) de omvang van de transactie en (4) de etnische achtergrond van 

de groothandelaar. De pilot study levert daarnaast enkele andere interessante inzichten 
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op. Ten eerste blijkt dat de betalingstermijnen die groothandelaren hanteren voor hun 

cliënten sterk kunnen verschillen. Terwijl sommige cliënten de rijst die zij hebben 

gekocht binnen een week moeten betalen, geldt voor anderen een betalingstermijn die 

kan oplopen tot drie weken. Ten tweede blijkt de mate waarin men op zoek gaat naar 

alternatieve aanbieders sterk te verschillen tussen de detailhandelaren die we in de 

pilot study hebben geïnterviewd. Uit de interviews blijkt verder dat het krijgen van 

handelskrediet een belangrijke reden is om klant bij een groothandelaar te blijven. 

Genoemde bevindingen op basis van de pilot study vormen de aanzet voor 

gedetailleerdere analyses van  het gebruik van handelskrediet in de rijstmarkten van 

Tanzania. 

 In hoofdstuk 3 doen we verslag van een empirische analyse naar de determinanten 

van aanbod van en vraag naar handelskrediet in de rijstmarkten. De informatie voor 

deze analyse is gebaseerd op een uitgebreid vragenlijstonderzoek, waarbij informatie 

is verzameld over in totaal 141 groothandelaren en 276 detailhandelaren. De 

informatie is verzameld op het niveau van individuele transacties tussen beide partijen 

in een handelstransactie. Meer specifiek betekent dit dat we per transactie 

gedetailleerde informatie hebben over de kenmerken van de aanbieder en de cliënt, 

alsmede over de kenmerken van de transactie, waaronder de omvang van de 

transactie, de omvang van het verstrekte handelskrediet, de etnische relatie en de 

betalingstermijn. Het feit dat deze informatie op het niveau van individuele transacties 

is verzameld maakt de dataset die wij hebben gebruikt in dit onderzoek uniek. Het 

stelt ons in staat om een structuurmodel te schatten, waarmee de vraag- en 

aanbodcurve kunnen worden gedetermineerd. Daarmee kan vervolgens worden 

vastgesteld welke factoren specifiek van belang zijn voor de verklaring van het 

aanbod van en vraag naar handelskrediet. In vrijwel alle bestaande empirische 

analyses van de determinanten van handelskrediet is dit niet mogelijk, omdat een 

gereduceerde vormvergelijking wordt geschat.  

 De analyse in hoofdstuk 3 laat zien dat detailhandelaren handelskrediet gebruiken 

als een belangrijke bron voor hun korte-termijn financieringsbehoeften. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat de meeste detailhandelaren relatief kleine 

ondernemingen zijn die slecht toegang hebben tot extern kapitaal (zoals 

bankleningen). Het gebrek aan financiële middelen kan ook verklaren waarom de 
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 In dit proefschrift spreken we van handelskrediet indien in een handelstransactie de cliënt/koper van 
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vraag naar handelskrediet sterker is naarmate de omvang van de transactie toeneemt. 

Tenslotte blijkt de vraag naar handelskrediet sterker, indien de groothandelaar 

waarmee een transactie wordt gedaan dezelfde etnische achtergrond heeft. Een 

mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat eenzelfde etnische achtergrond de 

kans op het krijgen van een langere betalingstermijn vergroot. We komen terug op dit 

punt in hoofdstuk 5 van het proefschrift. 

 Voor groothandelaren, zo blijkt uit de analyse, is het geven van handelskrediet 

vooral een instrument om klanten te behouden (i.e. om customer switching tegen te 

gaan). Dit is vooral belangrijk voor handelaren die de markt recentelijk hebben 

betreden en hun klantenkring nog moeten ontwikkelen. Groothandelaren bieden ook 

meer handelskrediet wanneer een klant regelmatig bij hen inkoopt en/of wanneer er 

sprake is van een langdurige handelsrelatie met een klant. 

  In hoofdstuk 4 gaan we in op de vraag in hoeverre het geven van handelskrediet de 

keuze van cliënten voor alternatieve aanbieders van rijst beïnvloedt. Meer in het 

bijzonder stellen we in dit hoofdstuk de volgende vraag centraal: leidt het verstrekken 

van handelskrediet tot een verminderd risico van customer switching? In de analyse 

vergelijken we het effect van handelskrediet op customer switching met het mogelijke 

effect van andere factoren die dit gedrag van cliënten kunnen tegengaan. We schatten 

een standaard probit model en een IV probit model, waarbij customer switching 

gemeten als een (0,1) dummy de afhankelijke variabele is. Door een IV probit model 

te schatten houden we rekening met het feit dat handelskrediet waarschijnlijk een 

endogene variabele is. De analyse laat zien dat het ontbreken van voldoende financiële 

middelen de belangrijkste reden is voor cliënten om niet van aanbieder van rijst te 

veranderen. Zoals eerder vermeld hebben de meeste cliënten geen toegang tot 

bankkrediet, waardoor zij zijn aangewezen op handelskrediet om hun behoefte aan 

korte-termijn financiering te voldoen. Het veranderen van toeleverancier van rijst 

brengt deze financieringsbron in gevaar, omdat een nieuwe toeleverancier meestal niet 

direct zal overgaan tot het verstrekken van handelskrediet. De cliënt dient daartoe eerst 

aan te tonen dat hij/zij kredietwaardig is. 

 In hoofdstuk 5 presenteren we een empirische analyse van de factoren die kunnen 
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verklaren waarom aanbieders van handelskrediet verschillende betalingstermijnen voor 

hun klanten hanteren. We maken daarbij gebruik van de zogenaamde Heckman two-

stage estimation procedure. Deze procedure wordt toegepast om te corrigeren voor het 

probleem van een selectie bias die zich mogelijk kan voordoen in de dataset die we 

voor de analyse in dit hoofdstuk gebruiken. De afhankelijke variabele in dit hoofdstuk 

is namelijk de betalingstermijn die voor de verschillende cliënten wordt gehanteerd en 

deze variabele wordt alleen geobserveerd voor cliënten die daadwerkelijk 

handelskrediet hebben ontvangen.  

 Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Het empirische model 

en de set van onafhankelijke variabelen die we gebruiken is mede gebaseerd op de 

bestaande analyses op dit terrein. Onze empirische bevindingen wijzen allereerst uit 

dat detailhandelaren die dezelfde etnische achtergrond hebben als de groothandelaar 

waarvan zij rijst kopen een langere betalingstermijn ontvangen. De verklaring voor dit 

resultaat ligt mogelijk in het feit dat etniciteit een belangrijke reden is voor de 

onderlinge verbondenheid en vertrouwen tussen de beide partijen in een handelsrelatie. 

Ten tweede is de betalingstermijn positief gecorreleerd met de omvang van de 

verhandelde rijst. Normaal gesproken betalen detailhandelaren de aangekochte rijst uit 

de opbrengsten die ze genereren door de rijst te verkopen. Naarmate de hoeveelheid 

aangekochte rijst groter is, zal het ook langer duren voordat deze is verkocht, waarmee 

de positieve correlatie tussen omvang en betalingstermijn kan worden verklaard. 

Tenslotte blijkt uit onze analyse dat ervaring in de markt een rol speelt bij de 

verklaring van het hanteren van verschillende betalingstermijnen. Enerzijds hanteren 

groothandelaren die relatief recentelijk tot de rijstmarkt zijn toegetreden een langere 

betalingstermijn dan hun meer ervaren concurrenten. Een mogelijke verklaring voor 

deze bevinding is dat de nieuwe toetreders vanwege hun onervarenheid een slechtere 

onderhandelingspositie hebben tegenover hun cliënten, die in de onderhandelingen een 

langere betalingstermijn kunnen afdwingen. Anderzijds laat de analyse zien dat 

cliënten die relatief lang actief zijn in de rijstmarkt een langere betalingstermijn 

ontvangen. Dit is mogelijk het gevolg van het feit dat hun lange aanwezigheid in de 

markt hen geloofwaardigheid verschaft met betrekking tot de tijdige betaling van de 

transactie. Zij worden met andere woorden beschouwd als cliënten waarvoor een laag 

risico van wanbetaling bestaat. 

 De analyses in dit proefschrift leveren een aantal interessante bijdragen aan de 

bestaande empirische literatuur over het gebruik van handelskrediet. Ten eerste maken 
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we in dit proefschrift gebruik van een unieke dataset, waarbij we gedetailleerde 

gegevens hebben met betrekking tot beide zijden van de handelsrelaties in de 

rijstmarkten van Tanzania. Daarmee zijn we beter in staat het gedrag van de 

marktparticipanten aangaande het gebruik van handelskrediet in kaart te brengen in 

vergelijking met de meeste studies over dit onderwerp. Het overgrote deel van de 

studies over dit thema maakt meestal slechts gebruik van informatie van één zijde van 

de markt en schatten op basis daarvan een gereduceerde vormvergelijking. Met de 

gegevens die wij hebben verzameld kunnen we een nauwkeuriger econometrisch 

model schatten en het probleem van omitted variables reduceren. Zoals gesteld 

schatten wij in hoofdstuk 3 een structuurmodel van vraag naar en aanbod van 

handelskrediet, waarmee wij beter kunnen aangeven welke factoren specifiek de vraag 

en aanbod van krediet beïnvloeden. Het unieke karakter van de data die we hebben 

verzameld biedt ook de mogelijkheid om het belang van relatiespecifieke factoren 

(zoals de lengte van de onderlinge handelsrelatie tussen beide partijen, de etniciteit, de 

frequentie van de transacties, etc.) voor het verklaren van het gebruik van 

handelskrediet beter in kaart te brengen. In de bestaande literatuur worden dergelijke 

factoren onderbelicht. Op basis van de analyses in dit proefschrift lijkt het ons 

belangrijk wanneer toekomstig onderzoek naar handelskrediet in andere landen, 

regio’s en/of industrieën eenzelfde methode hanteert als het gaat om de 

dataverzameling en de econometrische modelspecificatie. 

 Ten tweede bevat dit proefschrift empirische analyses van een tweetal 

verschijnselen – customer switching en verschillen in de gehanteerde 

betalingstermijnen – die tot op heden relatief weinig aandacht hebben gekregen in de 

literatuur over handelskrediet. Voor toekomstig onderzoek is het interessant om deze 

beide verschijnselen ook in een andere context (i.e. in andere landen, regio’s en/of 

industrieën) te bestuderen. Dergelijk onderzoek zou kunnen bijdragen aan het 

beantwoorden van de vraag in hoeverre de bevindingen in dit proefschrift, die 

betrekking hebben op Tanzania, te veralgemeniseren zijn naar andere landen en 

contexten. 

 

 



 

 




