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6 Dutch Summary

Globalisering, de toenemende interactie tussen landen, is een verschijnsel dat diepgaand

onderzocht en besproken is. De grensoverschrijdende onderlinge economische verban-

den zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen en hebben geleid tot het ontstaan van

mondiale waardeketens (Global Value Chains, GVC’s). GVC’s hebben betrekking op pro-

ductieprocessen die opgesplitst zijn over landsgrenzen heen. Deze opsplitsing, zo wordt

betoogd, is in gang gezet door opener economisch beleid, verlaging van transportkosten

en, met name, lagere communicatie- en coördinatiekosten (Baldwin, 2016). Dit heeft gere-

sulteerd in een snelle uitbreiding van de internationale handel in intermediaire producten

en stromen van ondersteunende zakelijke diensten, zoals backofficediensten en diensten

na verkoop. Deze verplaatsing van bedrijfsfuncties en productiefases naar het buiten-

land wordt ook wel ‘offshoring’ genoemd (Baldwin, 2006). Globalisering in de vorm van

offshoring is nauw verbonden met functionele specialisatie, en samen hebben ze grote

economische consequenties zoals de onshore vraag naar arbeid en bedrijfsproductiviteit.

In dit proefschrift gaan we uit van enkele belangrijke onderzoeksvragen, zoals wat de con-

sequenties zijn van de totstandkoming en ontwikkeling van GVC’s voor de verschillende

aspecten van de omvang en groei van inkomen, werkgelegenheid, handel en productiviteit.

Tot voor kort waren onderzoekers door de beperkte beschikbaarheid van gegevens slecht

toegerust voor het bestuderen van GVC’s. Bestaande gegevens en tools zijn georgan-

iseerd rondom producten en bedrijfstakken. Ze meten de door de industrie van een land

toegevoegde waarde in waardeketens. Maar dit geeft geen informatie over specifieke ac-

tiviteiten die worden verricht, zoals montage-, productontwerp- of marketingactiviteiten

(Timmer e.a. 2019). De definitie van een GVC legt duidelijk de nadruk op de noodzaak

om bedrijfsprocessen en -activiteiten te bestuderen. De bijdrage van dit proefschrift is

de mogelijkheid om de activiteiten die binnen GVC’s worden verricht, te meten en te

analyseren aan de hand van een veelheid van gegevens en kwantitatieve benaderingen.

Dat gebeurt op macroniveau (de industrie van een land), op regionaal niveau en op mi-

croniveau (bedrijf).

In hoofdstuk 2 wordt het macro-economische verband onderzocht tussen offshoring en de

functionele structuur van de vraag naar arbeid in geavanceerde economieën. In dit hoofd-

stuk wordt een analyse gegeven op het niveau van de industrie van een land. We maken

gebruik van de door Timmer e.a. (2019) samengestelde bedrijfsfunctiegegevens. Aan de

hand van de World Input- Output Database onderscheiden we twee soorten offshoring:
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die van de tussenfase en die van de eindfase. Op basis van een translog cost function

komen we tot een stelsel van vergelijkingen met betrekking tot de kostenaandelen van

verschillende bedrijfsfuncties, die we vervolgens relateren aan offshoring-indicatoren en

een reeks structurele variabelen, zoals de verhouding tussen ICT-kapitaal en opbrengst.

De parameters van het stelsel berekenen we op basis van de Seemingly Unrelated Re-

gression (SUR) techniek. We zijn een van de eersten die onderzoeken wat het verband is

tussen de verschillende vormen van offshoring en de functionele specialisatie van de vraag

naar arbeid in geavanceerde economieën. Onze bijdrage aan de bestaande literatuur is

dat arbeid per bedrijfstak, aan de hand van de unieke bedrijfsfunctiedata, verder gedif-

ferentieerd kan worden naar bedrijfsfunctiegroepen. Dit sluit aan bij het argument van

Brown (2008) dat binnen elk bedrijf, ongeacht de bedrijfstak waartoe het behoort, bedri-

jfsfuncties worden gehanteerd en geordend. We kunnen dus zowel binnen bedrijfstakken

als tussen bedrijfstakken onderling patronen van verticale specialisatie waarnemen. Nog

belangrijker is dat we, doordat we beschikken over informatie over de functionele struc-

tuur van de vraag naar arbeid, meteen inzicht kunnen krijgen in het meest relevante

aspect van arbeid binnen GVC’s, namelijk de activiteiten die worden verricht. We zien

dat offshoring van de eindfase significant negatief gerelateerd is aan het aandeel in de

productiekosten, wat suggereert dat het verplaatsen van de montage-eindfase naar het

buitenland de vraag naar onshore productiewerknemers doet afnemen. Offshoring van

de tussenfase is, daarentegen, significant positief gecorreleerd met het kostenaandeel van

R&D-activiteiten, maar negatief gecorreleerd met het kostenaandeel van management.

Offshoring van de tussenfase is niet significant gerelateerd aan het kostenaandeel van

productie- of marketingactiviteiten. Daarnaast zien we dat offshoring naar verschillende

bestemmingen meestal wisselende, en soms zelfs tegengestelde, effecten heeft op de on-

shore functievraag. Zo is offshoring van de tussenfase significant positief gerelateerd aan

het kostenaandeel van de onshore productie als de bestemming een land met een hoog

inkomen is, maar het tegenovergestelde is het geval als de bestemming een ontwikkel-

ingsland is. Offshoring van de eindfase is, ongeacht de bestemming, negatief gecorreleerd

met de onshore vraag naar productieactiviteit. We concluderen daarom dat het effect van

offshoring op de onshore functionele vraag naar arbeid in belangrijke mate afhangt van

de productiefase die wordt ge-offshored en van de bestemming van de offshoring.

Hoofdstuk 3 bevat een analyse op regionaal niveau, waarbij we de functionele special-

isatie in Nederlandse regio’s bestuderen en onderzoeken welke rol offshoring daarin speelt.

Aangezien het potentieel voor productiviteitsgroei verschillend is per bedrijfsfunctie, is het

bijhouden van patronen en trends op het gebied van functionele specialisatie belangrijk

om meer inzicht te krijgen in de plaats van regio’s in de waardeketen en het ontwikkel-

ingspotentieel (Timmer e.a. 2019). We maken gebruik van onderzoek van het Centraal

Bureau voor de Statistiek, dat informatie geeft over offshoring ten aanzien van verschil-
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162 Dutch Summary

lende bedrijfsfuncties. Door informatie uit die onderzoeken te combineren met gegevens

van de regionale bedrijfsgegevensbank, kunnen we per regio meten in hoeverre verschil-

lende bedrijfsfuncties blootstaan aan offshoring. Daarnaast maken we gebruik van de

werkgelegenheidsgegevens van de Enquête Beroepsbevolking om per regio de functionele

structuur van de vraag naar arbeid te meten. Daardoor kunnen we belangrijke patronen

en trends van regionale functiespecialisatie in Nederland aan het licht brengen. Daarnaast

brengen we per regio in Nederland blootstelling aan functionele offshoring in verband met

de functionele vraag naar arbeid. Onze beschrijvende analyse suggereert het volgende.

Ten eerste verandert de functionele samenstelling van de Nederlandse beroepsbevolking

langzaam, waarbij die verandering duidelijk beweegt van productie- en administratieve

activiteiten richting kennisintensieve activiteiten zoals R&D en technologieontwikkeling,

verkoop en marketing en beheer. Ten tweede zijn kennisintensieve activiteiten in vergeli-

jking met andere activiteiten meer regionaal geconcentreerd. Deze concentratie van ken-

nisintensieve activiteiten in bepaalde Nederlandse regio’s heeft een stabiel verloop. Ten

derde is er wat betreft specialisatie in bedrijfsfuncties sprake van grote verschillen tussen

regio’s. Onze empirische bevindingen geven aan dat offshoring niet significant gerela-

teerd is aan functionele specialisatiepatronen in de regio’s. Alleen voor administratieve

en backofficefuncties vinden we een (lichte) statistisch significante positieve relatie tussen

offshoring en een afgenomen vraag naar arbeid. Investeringen in R&D en informatie- en

communicatietechnologieën zijn significant gerelateerd aan een afname van productieba-

nen.

Hoofdstuk 4 is gebaseerd op gegevens op bedrijfsniveau; we bestuderen functionele spe-

cialisatie en de relatie daarvan met de productiviteitsprestaties van bedrijven in Neder-

land. In dit hoofdstuk meten we de functionele specialisatie van bedrijven op drie brede

terreinen: fabricage, R&D en marketing. We maken met name gebruik van een op de

Balassa-index gelijkende indicator van specialisatie waarin het werkgelegenheidsaandeel

van het bedrijf in een bedrijfsfunctie wordt vergeleken met het gemiddelde werkgelegen-

heidsaandeel van die activiteit in alle bedrijven tezamen. Bedrijven zijn in een bepaalde

functie gespecialiseerd als ze beschikken over een relatief hoger aandeel werknemers in

die functie. Vervolgens relateren we die functionele specialisatie-index aan de TFP van

bedrijven, die wordt berekend door middel van de Wooldridge-benadering (2009). Door

gebruik te maken van unieke gegevens en door een nieuwe functionele specialisatie-index

te introduceren, kunnen we de relatie onderzoeken tussen de functionele specialisatie van

bedrijven en hun productiviteitsprestaties. We zien dat bedrijven die gespecialiseerd zijn

in R&D en marketing significant productiever zijn dan bedrijven die gespecialiseerd zijn

in productie. Deze bevindingen blijven robuust wanneer gecontroleerd wordt op andere

mogelijk bepalende factoren voor productiviteit. Dit resultaat suggereert dat R&D en het

opbouwen van merknamen leiden tot hogere opbrengsten dan fabricagee (Mudambi, 2008;
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Park e.a. 2013). We nemen geen significant verband waar tussen functionele specialisatie

en prijsopslagen. De bedrijven die deel uitmaken van de analyse, hebben vanwege de aard

van de gemaakte producten of uitgevoerde functies mogelijk te maken met meer interna-

tionale concurrentie, zodat deze bedrijven het moeilijk krijgen als ze prijzen vragen die

boven de marginale kosten liggen.
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