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Voorwoord 
Voor u ligt een scriptie die het resultaat is van een onderzoek naar de exportmogelijkheden die de 

Kaspische regio biedt voor DHL freight. Met deze scriptie zal ik de studie Bedrijfskunde afronden. 
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gekomen en ik wil hiervoor een aantal personen bedanken. Allereerst wil ik mijn vriendin Jamie 
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Daarnaast wil ik ook het eindeloze ‘gezeur’ van mijn ouders bedanken die telkens weer vroegen 

wanneer ik klaar zou zijn met mijn studie. 

Naast deze personen wil ik mijn begeleider Martin Stienstra bedanken voor de goede begeleiding en 

nuttige feedback die ik ontvangen heb gedurende het onderzoek. Naast alle behulpzame 

medewerkers bij DHL freight wil ik Thom Roelofs & Theo Tijhuis in het bijzonder bedanken voor de 

begeleiding binnen DHL.  
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Management samenvatting 
In dit verslag wordt, op basis van een theoretisch kader, een marktanalyse gemaakt van de Kaspische 

regio als potentieel exportgebied voor DHL. De nadruk in het verslag ligt op de analyse van 

Kazachstan. Daarnaast zijn ook Azerbeidzjan en Turkmenistan meegenomen in het onderzoek.  

In het onderzoek wordt een analyse gemaakt van de regio om zo de mogelijkheden goed te kunnen 

beoordelen. De onderzoeksvraag die hierbij gehanteerd wordt is: Wat zijn de exportmogelijkheden 

van DHL freight voor de Kaspische regio? 

Er is gebruik gemaakt van een tweetal internationalisatie theorieën, het Uppsala stage model en het 

OLI-paradigma. In het Uppsala stage model moet de eerste stap worden gezet die zich kenmerkt 

door de verzameling van informatie over de beoogde markt. Het OLI-paradigma wordt gekoppeld 

aan het model voor de voorspelling van export performance van Cooper en Kleinschmidt. 

De benodigde data voor het onderzoek wordt verkregen door desk research. Deze data wordt 

geverifieerd en kracht bijgezet door gestructureerde interviews met experts af te nemen. De experts 

zijn de medewerkers binnen DHL en internationale instellingen voor handelsbevordering. Er wordt 

een complete marktanalyse gemaakt waarbij de economische ontwikkelingen, juridische 

ontwikkelingen, exportbelemmeringen, exportstrategieën en de exportprocedures onder de loep 

worden genomen. 

De economische ontwikkelingen die de regio de laatste jaren door maakt is explosief. De Kaspische 

regio is economisch sterk in ontwikkeling en de projecties zijn dat dit de komende jaren door zal 

zetten. De export naar de gebieden neemt toe en de EU zal een steeds groter aandeel in deze handel 

bemachtigen. De juridische ontwikkelingen geven aan dat het gebied erg bureaucratisch is. Er zijn 

veel douanepapieren nodig voordat er geëxporteerd kan worden. Daarnaast kunnen psychologische 

exportbelemmeringen voor problemen zorgen. Het verschil in cultuur en communicatie kan de 

export bemoeilijken. 

Door de hoge mate van opgelegde exportbelemmeringen wordt de export naar de landen erg 

specialistisch en kennisintensief. Als DHL er is zou kunnen slagen de kennis tot zich te nemen zou het 

een goede service kunnen bieden voor bedrijven door op te treden als expediteur. Voor de bedrijven 

is het in dat geval niet noodzakelijk zelf de kennis te vergaren en kunnen ze hun bronnen in blijven 

zetten voor hun core business. 
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1 Introductie 

1.1 Achtergrond 
DHL is een groot logistiek bedrijf dat op allerlei vlakken de mogelijkheid biedt om iets te versturen. 

Zowel als tussenpersoon bij grote zendingen als kleinere pakketten van B2C (business to client). Sinds 

de oprichting van DHL in 1969 is het bedrijf sterk gegroeid waardoor het nu één van de grootste 

logistieke bedrijven van de wereld is. Vandaag de dag heeft DHL meer dan 275.000 medewerkers, 

linkt meer dan 220 landen aan elkaar. Hierbij haalde het bedrijf in 2011 een omzet van 53 miljard 

euro (Deutsche Post DHL). 

Het bedrijf bestaat uit 4 onderdelen: Express, Global forwarding/freight, supply chain en mail.  

DHL Express bezorgd in meer dan 220 landen documenten en pakketten. DHL freight behandelt het 

vrachtvervoer. Hierbij wordt er een totaalpakket aangeboden: het werkelijke vervoer maar ook alle 

benodigde douanepapieren, dit wordt ook bestempeld als een expediteur. Er wordt gewekt met full-

truck-load en less-than-truck services. Transport wordt voornamelijk gedaan via de weg, 

mogelijkheden zijn er echter ook om met containervervoer te werken via schepen of vrachtvervoer 

via de lucht. DHL Supply chain verzorgt warehousing voor verschillende bedrijven. Het regelt de 

opslag en overslag van goederen voor de klanten. DHL mail is de divisie die zich bezig houdt met de 

post in Duitsland. (DHL, Interview Management) 

Er is veel concurrentie op de markt van de expediteurs.  Een aantal grote spelers hebben grote delen 

van de markt in handen. Er zal altijd gekeken moeten worden naar nieuwe services of de verbetering 

van de geboden service om de concurrent voor te blijven en een bepaald voordeel te hebben ten 

opzichte van die concurrenten. Een nieuwe service bieden kan bijvoorbeeld door te kijken naar een 

nieuwe afzetmarkt. Dit kan volgens Cooper en Kleinschmidt (1985) om verschillende redenen: 

concurrentie in de eigen markt, het verzadigd raken van de markt of beperkte kansen op de 

binnenlandse markt. Om het bedrijf te laten groeien, voor te blijven op de concurrenten en om meer 

omzet te genereren, wordt bij DHL freight ook steeds naar mogelijk nieuwe afzetmarkten gezocht.  

1.2 Context 
DHL is altijd op zoek naar mogelijkheden om nieuwe markten te betreden. Landen die een sterkte 

economische groei doormaken kunnen hierdoor een potentiele winstgevende markt worden om 

naar toe te exporteren. In de afgelopen jaren heeft Kazachstan sterke economische cijfers laten zien 

waarbij de economie jaarlijks met 8 tot 10% is gegroeid. Dit wordt gecombineerd met het feit dat 

Nederland voor Kazachstan een belangrijke investeerder is en dat het aantal Nederlandse bedrijven 

dat zijn export naar Kazachstan richt groeit (NCH, 2013). De economische groei en de groeiende 

samenwerking met Nederland lijdt tot een onderzoek naar de mogelijkheden die deze markt kan 

bieden voor DHL.  

Om van deze groei te kunnen profiteren en om het servicegebied uit te breiden heeft DHL er voor 

gekozen om de exportmogelijkheden te analyseren voor de Kaspische regio. De regio bestaat niet 

alleen uit Kazachstan maar wordt daarnaast ook gevormd door andere landen die rondom de 

Kaspische Zee liggen.  
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In afbeelding 1 is te zien dat er 5 landen grenzen 

aan de Kaspische zee. Het gaat hier om Rusland, 

Kazachstan, Turkmenistan, Iran en Azerbeidzjan. 

Om politieke redenen wordt Iran niet 

geanalyseerd (Interview Theo Tijhuis). Rusland 

behoort al tot de exportmogelijkheden die DHL 

freight biedt aan zijn klanten. Het is daarom niet 

noodzakelijk om Rusland in het onderzoek op te 

nemen. De nadruk voor het onderzoek ligt op 

Kazachstan, daarnaast zal er gekeken worden 

naar de exportmogelijkheden voor Azerbeidzjan 

en Turkmenistan (Interview Theo Tijhuis). Deze 

landen komen uit het oorspronkelijke sovjet 

Rusland. Dit gebied ligt tussen Europa en Azië in 

en kan hierdoor als een schakel gezien worden 

tussen de 2 gebieden.  

Figuur 1: De Kaspische regio (Answers.com) 

1.3 Onderzoeksvragen 
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de exportmogelijkheden naar de Kaspische 

regio.  

Hoofdvraag 

Wat zijn de exportmogelijkheden van DHL freight voor de Kaspische regio? 

Deze hoofdvraag wordt in delen beantwoord door middel van deelvragen. 

Deelvragen 

Cooper en Kleinschmidt (1985) komen met een model voor de voorspelling van de export 

performance. Deze hangt uiteraard af van verschillende factoren. Een overzicht van het model is te 

zien in figuur 2. 
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Figuur 2: Model voor de voorspelling van export performance (Cooper en Kleinschmidt, 1985) 

De eigenschappen van een bedrijf, de eigenschappen van de markt van de beoogde regio en de 

export strategie die een bedrijf kiest om die nieuwe afzetmarkt te betreden zijn 3 variabelen die 

samen de export performance van het bedrijf bepalen. Ditzelfde model is te hanteren bij het 

beoordelen van de mogelijkheden die DHL kan zien in de Kaspische regio. 

Cooper & Kleinschmidt (1985) geven aan dat er gekeken moet worden naar: bedrijfsgegevens 

(waaronder export ervaring), bestuurlijke perceptie van de marktomstandigheden, voordelen van 

DHL, ondersteunende export activiteiten (marktonderzoeken) en de doelstellingen en ambities 

(waaronder de verwachtingen voor het exporteren). Deze onderdelen samen vormen de eerste 

variabele: de karakteristieken van het bedrijf. Bij deze variabele gaat het om de analyse voor het 

bedrijf op micro niveau (Dopfer, Foster & Potts, 2004). De sterktes en de zwaktes van het bedrijf 

komen uit de analyse van deze variabele. 

De tweede variabele die Cooper & Kleinschmidt (1985) identificeren is terug te vinden onder het 

kopje ‘nature of markets and industry’. Hierbij zal een daadwerkelijke marktanalyse uitgevoerd 

moeten worden om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en belemmeringen die een 

bepaalde markt kan hebben. Deze analyse moet de gehele omgeving van de regio beslaan waarbij 

gekeken wordt naar de bedrijfstakken, economische omstandigheden en de cultuur in de regio. Er zal 

hier zowel naar de meso- als de macro-omgeving gekeken moeten worden. Wanneer deze analyse 

voltooid is komen er kansen en bedreigingen voor de regio naar voren voor DHL. 

Deze twee variabelen (bedrijfsprofiel en de marktanalyse) bepalen voor een groot deel de 

exportstrategie die DHL dient te hanteren voor het succesvol opereren op een nieuwe afzetmarkt. 
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De deelvragen die deze variabelen beslaan zijn als volgt: 

Deelvragen: 

1. Hoe ziet de Kaspische regio eruit op macro- en meso-niveau? 

De mogelijkheden in een markt kunnen in kaart gebracht worden door een marktanalyse te 

doen, dat zal gebeuren in deze deelvraag. 

2. Wat zijn de (export) belemmeringen of kansen die de macro-omgeving van de Kaspische 

markt met zich meebrengt? 

Markten kunnen belemmeringen opleggen tegen het invoeren van producten, die fysieke 

problemen zullen hier aan de orde komen. Er moet ook gedacht worden aan de 

psychologische problemen zoals cultuurverschillen tussen regio’s. 

3. Hoe zou DHL de export kunnen organiseren? 

In de laatste deelvraag wordt er gekeken naar het daadwerkelijk beginnen met exporteren. 

Hierbij te denken aan de exportstrategieën en de procedures die komen kijken bij het 

exporteren. 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt er een marktanalyse uitgevoerd. Hiervoor 

worden marktanalyse modellen toegepast, fysieke en psychologische exportbelemmeringen 

geanalyseerd, verschillende exportstrategieën bekeken en de exportprocedures onderzocht. De 

analyses worden op theoretische basis ingevuld en met praktijkinformatie aangevuld.  

In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2: ‘Theoretisch raamwerk’, wordt de literatuur uitgebreid 

besproken die gebruikt wordt voor de analyse van de Kaspische regio. In het hoofdstuk daarna, 

hoofdstuk3: ‘methodologie’ wordt het daadwerkelijke onderzoek vorm gegeven om in hoofdstuk 4: 

‘data verzameling en analyse’ het daadwerkelijke onderzoek in te vullen. De bevindingen worden in 

het laatste hoofdstuk samengevat waardoor er een conclusie en een aanbeveling wordt gevormd 

voor DHL. 

De informatie die gebruikt wordt voor het onderzoek komt uit artikelen. Deze informatie wordt 

kracht bijgezet door het te onderbouwen met interviews met medewerkers van DHL en 

medewerkers van bedrijven die al ervaring hebben met het exporteren naar Kazachstan. 
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2 Theoretisch raamwerk 
Wanneer een bedrijf een nieuwe afzetmarkt wil bereiken zal het bedrijf zijn servicegebied uitbreiden. 

Voordat er geopereerd kan worden op de nieuwe afzetmarkt zal er informatie vergaard moeten 

worden over die markt, dit op macro- en meso-niveau. Modellen die het internationaliseren van 

bedrijven beschrijven kunnen hier een goed leidraad geven. Om de mogelijkheden te bekijken voor 

DHL freight zal een internationalisatiemodel opgesteld worden. 

2.1 Internationalisatie 
Wanneer een bedrijf gaat internationaliseren, riskeert men altijd dat er niet genoeg kennis is van de 

buitenlandse markt. Dit potentiële probleem moet zoveel mogelijk worden weggenomen. Om de 

risico’s in beeld te brengen kan gebruik worden gemaakt van modellen. Twee veel gebruikte 

modellen bij het internationaliseren zijn het Uppsala stage model en het OLI-paradigma. Deze zullen 

beide als raamwerk dienen voor het onderzoek. Door twee modellen te gebruiken wordt er een 

beter beeld geschetst over de internationalisatiemogelijkheden voor DHL. Er wordt onzekerheid 

weggenomen uit een analyse door één model doordat er nu van meer verklarende factoren wordt 

uitgegaan. Vanuit deze 2 brede internationalisatiemodellen zal er dieper op de daadwerkelijke export 

in worden gegaan door het model van Cooper en Kleinschmidt te koppelen aan het OLI-paradigma. 

Het model van Cooper en Kleinschmidt wil de export performance voorspellen voor een bedrijf. 

2.1.1 Uppsala stage model 

Het model is oorspronkelijk opgesteld in 1977 door Johanson & Vahlne en is gebaseerd op een idee 

van Carlson (1966).  

Carlson(1966) geeft aan dat een bedrijf het gebrek aan kennis over een regio aan kan pakken door 

middel van ’trial and error’. Daarnaast geeft hij aan dat wanneer het internationalisatieproces gestart 

is, het doorgaans door blijft gaan voor het bedrijf: “Once the firm has passed the cultural barriers and 

had its first experience of foreign operations, it is generally willing to conquer one market after 

another” (Carlson 1966, p. 15). Daarnaast geeft hij aan dat het vergaren van informatie over de 

buitenlandse markt belangrijk is. 

Johanson & Vahlne (1990) gebruiken dit idee van Carlson en werken het verder uit tot een model: 

het Uppsala stage model. Door steeds meer informatie te vergaren kan het bedrijf zijn betrokkenheid 

in de buitenlandse markt vergroten. Dit proces heeft de vorm van een wisselwerking tussen de 

ontwikkeling en activiteiten van de internationale markt enerzijds en de toenemende betrokkenheid 

van het bedrijf bij de markt anderzijds. Beslissingen in het model worden stapsgewijs gemaakt, 

vandaar de naam: ‘stage model’.  

Het oorspronkelijke model gaat uit van 4 kernwaarden: kennis van de markt (knowledge), 

betrokkenheid bij de markt (market commitment), beslissingen met betrekking tot de betrokkenheid 

(commitment decisions) en de huidige activiteiten (current activities). De kennis en de betrokkenheid 

van de markt hebben effect op de beslissingen en de manier waarop de huidige bedrijfsvoering 

wordt gedaan. De beslissingen hebben op zijn beurt weer invloed op de kennis en de betrokkenheid.  

Omdat er sinds 1977 veel is veranderd in het internationale zaken doen is het model in 2009 herzien  

(Johanson & Vahlne , 2009) en zijn er een aantal dimensies aan toegevoegd om een recenter beeld te 

krijgen van de manier van internationaliseren. Vandaag de dag is het internationaliseren vooral 
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gebaseerd op netwerken. Onderlinge relaties tussen bedrijven zijn hierbij erg belangrijk geworden. 

Daarom zijn er in de nieuwe versie het opbouwen van vertrouwen en het vergaren van informatie 

toegevoegd. Informatie is veelal beschikbaar via datzelfde netwerk. Ook is informatie over landen 

beschikbaar door te kijken naar vergelijkbare landen. Vaak zijn buurlanden hier een goed 

referentiekader (Forsgren, 2002). Het concept van het model is echter hetzelfde gebleven. 

Uppsala model 

Figuur 3: Uppsala model (Johanson & Vahlne, 1977) 

Het model gaat uit van een steeds verdere betrokkenheid in het buitenland. Het incrementalistische 

model is samen te vatten in 4 stappen:  

Stap 1: geen export activiteiten  

Stap 2: export via onafhankelijke partners 

Stap 3: het opzetten van een buitenlands distributie punt 

Stap 4: buitenlandse productie business units 

Stappen kunnen niet gezet worden voordat de vorige stap helemaal compleet is. De eerste 

assumptie van het Uppsala model is het gebrek aan kennis over de buitenlandse markt en de 

obstakels die dat geeft bij het internationaliseren. Deze eerste stap in het model komt overeen met 

de hoofdvraag van het verslag. Er zal uitgezocht moeten worden hoe de markt van de Kaspische 

regio er uit ziet en wat de obstakels zijn voordat deze markt betreden kan worden. 

Er zal gekeken worden naar de eerste stap in het incrementele proces van Johanson & Vahlne. Die 

eerste stap kan bekeken worden vanuit het oogpunt van een veel geciteerde 

internationalisatietheorie, de eclectic theory.  

2.1.2 Eclectic theory 

Deze theorie is door Dunning opgesteld. De theorie van Dunning (1988) is te omschrijven als een 

kader waarin het aanboren van een buitenlandse markt en de ontwikkeling van de productie binnen 

die markt, te verklaren is. Het wil de omvang, vorm en patroon van de internationale productie 

vaststellen. Het probeert echter niet de gehele buitenlandse activiteiten van een bedrijf te verklaren. 

Ook geeft het aan dat foreign direct investement niet de enige manier is om internationaal 

economisch betrokken te raken. (Dunning, 1980; Dunning 1988; Johanson & Vahlne, 1990) 
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De theorie berust op 3 specifieke voordelen die een bedrijf kan hebben. (Dunning, 1980) 

De eerste dimensie van voordelen die een bedrijf kan hebben identificeert Dunning als de eigendom 

specifieke voordelen (ownership-specific advantages). De voordelen die een bedrijf kan hebben 

komen uit imperfecties uit de markt. Een aantal voordelen die bedrijven ten opzichte van elkaar 

kunnen hebben is het hebben van een betere technieken of lagere transactiekosten. Ook het 

opereren op internationale schaal kan een voordeel zijn voor een bedrijf. Hierdoor kunnen immers 

schaalvoordelen ontstaan die zich anders niet hadden voorgedaan. De vraag is hier: Wat bezit een 

bedrijf, of wat kan een bedrijf verkrijgen, wat een mogelijke concurrent niet bezit. (Dunning, 1980) 

De tweede set voordelen komt vanuit de internalisatie. Hier gaat het om de vraag of het bedrijf in 

staat is de ownership-specific advantages over te brengen naar het buitenland binnen zijn eigen 

organisatie of dat ze het verkopen aan andere bedrijven. De marktimperfecties verklaren wederom 

welke keuze genomen wordt. Bij ownership-specific advantages gaat het om de mogelijkheid tot 

overbrengen, bij de internalisatie voordelen de keuze om dit over te brengen of te verkopen, hierin 

verschillen de twee dimensies. (Dunning, 1980) 

Als laatste komt de derde set van voordelen, de locatie voordelen. De voordelen die hierbij komen 

kijken zijn de verschillen in factorkosten tussen de bedrijven en mogelijk verbeterde 

onderhandelingspositie van een bedrijf. De vraag hierbij is: in hoeverre is het rendabel om de 

bezittingen van het bedrijf te gebruiken in combinatie met de inheemse producten, in plaats van 

alles vanuit het eigen land te halen. Is het voordeliger om in het nieuwe land te produceren of wordt 

de producten uit het eigen land gehaald. (Dunning, 1980) 

Als er meer eigendom specifieke voordelen zijn voor een bedrijf, zal het bedrijf deze eerder willen 

internaliseren. Als de productie in het buitenland hierdoor aantrekkelijker is dan de productie in het 

eigen land, is de kans groot dat het bedrijf deze markt zal betreden als nieuwe afzetmarkt en zijn 

servicegebied hierbij uitbreidt. (Dunning, 1980) 

Uitbreidingen van het model 

Er is de jaren veel veranderd op het internationale markt, waarbij de snelle internationalisatie van 

bedrijven centraal stond. Deze internationalisatie had tot de gevolg dat de concurrentie tussen multi 

national enterprises (MNE’s) groter werd. Dunning reflecteert zelf op deze ontwikkelingen, maar 

komt tot de conclusie dat het OLI-paradigma nog steeds toe te passen is op de nieuwe wereldwijde 

economische situatie. Door het model eenvoudig te houden en niet de gehele buitenlandse 

activiteiten van een bedrijf te willen verklaren is het een robuust model dat nog steeds goed 

toepasbaar is. (Dunning, 1988) 

Link tussen de twee theorieën 

Dunning (1988) en Johanson & Vahlne (1990) vergelijken beide de theorieën die ze opgesteld 

hebben. Een duidelijke link tussen de 2 theorieën komt hier naar voren: 

De Eclectic theory wil de omvang, vorm en het patroon van internationale productie verklaren. Het 

Uppsala model wil echter het patroon en de manier van het vaststellen van markt georiënteerde 

bedrijfsvoering onderzoeken. Het grote verschil tussen de twee is dat het Uppsala model erkent dat 

de transactiekosten veranderen naarmate de tijd verstrijkt, waar het OLI-paradigma ervan uitgaat dat 
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beslissingen altijd rationeel en goed geïnformeerd worden genomen. Beslissingen van een bedrijf 

kunnen logischerwijs grote invloed hebben op de bedrijfsvoering bij een ander bedrijf, dit is vooral 

terug te zien wanneer er weinig spelers zijn op die markt zoals bij een oligopolie. Wanneer een 

analyse gedaan wordt met beide modellen zouden er verschillende conclusies uit kunnen komen, 

omdat er van andere verklarende factoren wordt uitgegaan. Beide zijn echter goed te gebruiken in 

het internationalisatieproces.  

Door twee veel gebruikte internationalisatietheorieën te hanteren voor het onderzoek is een brede 

basis gelegd voor de analyse. Deze analyse moet echter toegespitst worden op een onderdeel binnen 

de internationalisatie: de export. Cooper en Kleinschmidt hebben een model opgesteld voor de 

voorspelling van de export performance van een bedrijf. Dit model zal verder gebruikt worden voor 

de voorspelling van de export naar de Kaspische regio. 

OLI paradigma en het export performance model van Cooper en Kleinschmidt (1985) 

Het OLI paradigma is te koppelen aan het model dat Cooper en Kleinschmidt (1985) hebben 

opgesteld om de export performance te kunnen voorspellen. Het onderdeel ‘nature of the firm’ is in 

het OLI paradigma terug te vinden onder de eigendom specifieke voordelen van een bedrijf. Hierbij 

kan men denken aan de ervaringen en verwachtingen die aanwezig zijn. Het gaat hier om een 

analyse op micro-niveau. Daarnaast kunnen de concurrenten toegevoegd worden aan deze groep 

omdat het gaat over de voordelen die een bedrijf kan behalen tegenover zijn concurrenten. Deze 

moeten dus ook in kaart worden gebracht. 

De locatievoordelen binnen het model van Dunning (1980) zijn terug te vinden in het model van 

Cooper en Kleinschmidt (1985) in het kopje ‘nature of markets and industry’. Hier moet men denken 

aan een gehele marktanalyse met belemmeringen en kansen. Bij deze marktanalyse komt informatie 

vrij over de beoogde markt, hiernaast worden ook de belemmeringen en specifieke kansen in kaart 

gebracht. In deze analyse wordt de aantrekkelijkheid van de markt gemeten. 

De internalisatie voordelen zijn te identificeren met de ‘firms export strategy’ zoals die in het model 

van Cooper en Kleinschmidt (1985) gedefinieerd is. Hierbij te denken aan de manier van overbrengen 

van de informatie opgedaan uit de marktanalyse.  

Het bedrijfsprofiel samen met de kansen en belemmeringen die de analyse met zich mee brengt 

bepaald de strategie die het bedrijf hanteert om te exporteren naar het buitenland, net zoals in het 

model van Cooper en Kleinschmidt (1985). Samen bepalen deze factoren de mogelijke export 

prestatie naar de nieuwe afzetmarkt. Hierdoor wordt het volgende model opgezet:  
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Figuur 4: OLI paradigma gecombineerd met het model van Cooper en Kleinschmidt 

2.2 Literaire bevindingen 
In deze paragraaf wordt gekeken naar de manieren waarop de mogelijke export performance te 

beoordelen is. Om tot deze beoordeling te komen wordt er gebruikt gemaakt van verschillende 

artikelen waarin bevindingen over het onderwerp gepresenteerd zijn. 

2.2.1 Eigendom specifieke voordelen 

De eigendom specifieke voordelen zijn te vinden in het bedrijfsprofiel. Hierbij dient het bedrijf op 

microniveau bekeken te worden. Hierbij moet gedacht worden aan de concurrenten, ervaringen, 

verwachtingen en sterktes en zwaktes van het bedrijf.  

2.2.1.1 SWOT 

Om een goede analyse van zowel het bedrijf als het buitenland te maken is de SWOT analyse goed te 

gebruiken. De SWOT analyse maakt gebruik van interne (strenghts and weaknesses) en externe 

(opportunities and threats) factoren die de ontwikkeling van het bedrijf of regio/land kunnen 

beïnvloeden (Weihrich, 1982). Door de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te selecteren en 

door na te gaan welke kansen en bedreigingen het belangrijkst zijn is er een confrontatie matrix op te 

stellen. Door de kansen en de bedreigingen tegenover de sterktes en zwaktes te zetten en deze 

combinaties te schalen op een 5-punts schaal (door middel van ++, +, , - of --) komen de belangrijkste 

knelpunten naar voren. 
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Figuur 5: SWOT-analyse (iQnu, 2013) 

2.2.2 Locatie voordelen 

De ‘nature of markets and industry’ (Cooper & Kleinschmidt, 1985) of de locatievoordelen (Dunning, 

1980) bevatten veel mogelijke variabelen die meegenomen dienen te worden in de analyse. Er wordt 

gekeken naar marktanalyse theorieën, ook exportbelemmeringen komen hier aan bod. Voor de 

marktanalyse zijn verschillende modellen opgezet. 

2.2.2.1 Marktanalyse theorieën 

Als het bedrijfsprofiel is opgemaakt kan er gekeken worden naar de markt waar het bedrijf naar toe 

wil exporteren. Voor deze markt zal een analyse opgesteld moeten worden om een overzichtelijk 

model te krijgen over de mogelijkheden. 

 Porter’s 5 krachten model 

Dit model bekijkt de aantrekkingskracht en de mogelijke bedreigingen binnen een bepaalde industrie 

of sector. De impact van de krachten van de meso-omgeving zijn vooral terug te vinden in de 

directere omgeving van het bedrijf. Zo kunnen de concurrerende krachten binnen een sector 

veranderen. De concurrerende krachten bepalen voor een groot deel wat de mogelijkheden zijn voor 

een bedrijf in die industrie. Porter heeft 5 krachten gedefinieerd. Die 5 krachten bepalen samen wat 

de aantrekkingskracht is van een bepaalde industrie. (Porter, 1991) 

De krachten die Porter heeft gedefinieerd zijn: de bedreigingen van nieuwe toetreders, de mate 

waarin substituten aanwezig zijn, de onderhandelingskracht van afnemers, de onderhandelingskracht 

van leveranciers en de concurrentie in de industrie. Wanneer de krachten als sterk te bestempelen 

zijn is dit een teken voor een industrie die niet aantrekkelijk is. De onzekerheid die op de markt 

heerst en de druk om succesvol te zijn in die markt is dan te groot. (Porter, 1991)  

 Economie 

Voordat er gekeken kan worden naar de mogelijke aantrekkingskracht van een industrie zal eerst 

gekeken moeten worden naar de economische perspectieven die de regio kan bieden. Hierbij zullen 

de groei en de trend een grote rol spelen. Daarnaast zal gekeken moeten worden naar de 

benodigdheden van de markt. Hierbij te denken aan de totale import van de landen. Gekeken zal 

moeten worden naar de aard van de import, de hoeveelheid en de herkomst van de import. 
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2.2.2.2 Exportbelemmeringen 

De locatievoordelen hebben nog een onderdeel; de belemmeringen die aanwezig zijn bij het 

exporteren naar het gebied. Kansen die de markt economische gezien kan bieden, kunnen beperkt 

worden door opgelegde belemmeringen. Door de belemmeringen goed te analyseren kan het 

maximale uit de kansen gehaald worden en kan de export performance groeien. 

In de laatste decennia zijn er steeds meer bedrijven die exporteren naar andere landen en zo een 

MNE zijn geworden. Dit komt onder andere doordat de wereldwijde markt steeds toegankelijker 

wordt. Daarnaast kan exporteren ook gunstig zijn voor het bedrijf. De efficiency, technologie, 

kwaliteit en service zijn onderdelen die het bedrijf kan verhogen door te exporteren. Door een groter 

servicegebied aan te spreken zouden de winsten ook kunnen stijgen, deze winst kan daarna gebruikt 

worden voor herinvestering voor verdere groei (Leonidou, 2000). 

Er zit echter ook een keerzijde aan het exporteren. Export brengt risico’s met zich mee en het 

toetreden tot een nieuwe markt is niet gemakkelijk. Uit studies die gepubliceerd zijn in Leonidou 

(2000), blijkt dat er veel problemen zijn bij internationalisering. 

Het meest voorkomende probleem is het gebrek aan informatie over de mogelijkheden binnen die 

markt. Het exporteren naar dit gebied wordt hierdoor direct bemoeilijkt. Door het gebrek aan kennis 

ontstaat het volgende probleem: het niet kunnen vinden van geschikte partners in het betreffende 

land. Wanneer de kennis over de regio er immers niet is kan men ook moeilijk op zoek gaan naar een 

partner die een goede partner is voor het bedrijf. Het gebrek aan kennis blijft niet alleen beperkt tot 

de markt zelf maar er is ook gebrek aan kennis over de benodigde documentatie en manieren 

waarop export een succes kan worden.  

Overige veel voorkomende problemen zijn de verschillen tussen de binnen- en buitenlandse 

werkomgevingen. Daarnaast zorgt de fysieke, maar vooral psychologische afstand, voor risico’s en 

kosten die export met zich mee kunnen brengen. 

De problemen die verschillen in de werkomgeving en de psychologische afstand veroorzaken kunnen 

worden opgelost door goed om te gaan met de cultuurverschillen. Uit de studies (Leonidou, 2000; 

EIU, 2012) blijkt dat cultuurverschillen voor grote problemen kunnen zorgen. Gezien cultuur een 

dergelijke invloed heeft op de bedrijfsvoering zal naast de fysieke exportbelemmeringen ook gekeken 

moeten worden naar de psychologische belemmeringen tussen bedrijven uit verschillende landen.  

 Culturele belemmeringen 

Veel organisaties zullen zich richten op hun producten, kosten en verkoop strategie wanneer ze naar 

het buitenland gaan exporteren, dit zijn ten slotte belangrijke zaken binnen de bedrijfsvoering. Het is 

echter zo dat communicatie en het wegnemen van grote cultuurverschillen al een grote impact kan 

hebben op de internationale bedrijfsvoering. Alleen verbeterde communicatie gaat al gepaard met 

een stijging in de omzet, winst en marktaandeel. (EIU, 2012) 

Volgens Hofstede wordt cultuur gedefinieerd als “Culture is the collective programming of the mind 

distinguishing the members of one group or category of people from others” (Geert Hofstede). 

Volgens Hofstede (1980) is het zo dat wanneer het vereist is meer aan te passen aan de buitenlandse 

cultuur, de kans op falen ook groter is. 
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Barkema et al. (1996) geven aan dat: naarmate de culturele afstand groter is tussen de landen, de 

kans van slagen minder zal zijn. Het is echter wel zo dat het effect van leren van vorige exportlanden 

de kans van slagen verhoogt. Dit werd bevestigd door onderzoek bij 13 Nederlandse bedrijven 

waarbij 225 buitenlandse markten werden betreden vanaf 1966 en verder (Barkema et al., 1996). De 

learning curve bleek vooral efficiënt te zijn als het ging om hetzelfde land of dezelfde culturele regio. 

Dit zou belemmeringen tegen kunnen gaan. 

Om het probleem van de communicatie te analyseren is er een theorie opgesteld door Edward T Hall 

(1990): Binnen een conversatie zijn er mogelijk veel zaken die van belang kunnen zijn om de 

benodigde informatie uit de tekst te halen. In westerse landen wordt vaak een duidelijke en directe 

manier van communiceren gebruikt. De woorden hebben letterlijke betekenissen en conversaties zijn 

vrij beknopt, dit wordt ook wel getypeerd als een ‘low-context culture’. Het tegenovergestelde van 

deze cultuur is de ‘high-context culture’. Communicatie gaat hier subtieler en aandachtig luisteren is 

nodig om de betekenis uit de conversatie te halen. Er wordt ook meer gebruik gemaakt van gebaren, 

intonatie en de algehele context van de conversatie. (EIU, 2012; Würtz) 

Niet alleen communicatie kan voor problemen zorgen, maar ook de verschillende kenmerken die een 

cultuur bevat kan voor problemen zorgen. Deze verschillen in cultuur kunnen in kaart worden 

gebracht met behulp van een model van Hofstede. In dit model zijn verschillende dimensies van 

cultuur opgenomen die een score krijgen van 0 tot 100. De scores van de dimensies kunnen met de 

scores van andere landen vergeleken worden. Het model van Hofstede heeft 5 dimensies. (Hofstede).  

De eerste dimensie is de mate van acceptatie van machtsafstand die binnen een cultuur heerst. De 

tweede dimensie die Hofstede definieert is het individualisme tegenover het collectivisme. Wordt er 

alleen voor directe familie zorg gedragen of is die groep veel groter? De derde dimensie gaat over de 

masculiniteit die er binnen de cultuur heerst. Hebben mannelijke eigenschappen als 

prestatiegerichtheid, assertiviteit en competitiviteit de overhand of heerst er een meer feministische 

samenleving? De vierde dimensie is de onzekerheidsvermijding en gaat over de mate weer waarin 

mensen om kunnen en willen gaan met onzekerheden. De laatste dimensie is de lange termijn 

oriëntatie binnen een samenleving. Er kan bijvoorbeeld gericht worden op snelle resultaten of op 

investeren en sparen voor de toekomst. (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011).  

Door de cultuur in kaart te brengen en de scores te vergelijken kan er geanticipeerd worden op 

mogelijke barrières om zo onzekerheden weg te nemen. Hier zullen dimensies overeen kunnen 

komen met Nederland, aan de dimensies die verschillen zal extra aandacht gegeven moeten worden, 

er kan gesproken worden van key drivers of change. Hierbij worden de dimensies met de beoogde 

grootste impact uitvoerig besproken waar de andere dimensies achterwege blijven. 

2.2.3 Internalisatie voordelen 

De ‘nature of the firm’ (eigendom specifieke voordelen) en de ‘nature of markets and industry’ 

(locatievoordelen) hebben invloed op de ‘firm’s export strategy’ (internalisatie voordelen) (Cooper & 

Kleinschmidt, 1985). De eerste 2 dimensies zijn hierboven beschreven in paragraaf 2.2.1 en 2.2.2 

(pagina 9 t/m 12). Nu zal er gekeken kan worden naar de laatste dimensie. In deze dimensie gaat het 

om de vraag of de kennis overgebracht gaat worden. Er kan voor gekozen worden om de eigendom 

specifieke voordelen van het bedrijf intern te houden en dus te internaliseren. Er kan echter ook voor 

gekozen worden deze voordelen te verkopen aan andere bedrijven door bijvoorbeeld joint ventures 

aan te gaan. 
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Door te richten op de export procedures en de daadwerkelijke exportstrategieën is een goed beeld 

te creëren over de mogelijke overdracht van de eigendom specifieke voordelen.. Bij deze export 

strategie valt onder andere het segmenteren van markten en het beleid voor het product wat 

gehanteerd wordt op die markt. Deze onderdelen worden meegenomen bij de overweging de kennis 

al dan niet te internaliseren. 

2.2.3.1 Exportstrategieën 

De mogelijkheden die een bedrijf kan creëren hangen sterk af van de export strategie die de 

organisatie hanteert. De export strategie kan benaderd worden als een marketing strategie. Een 

marketing strategie kan op zijn beurt bestaan uit 2 dimensies: de markt en het product. Cooper en 

Kleinschmidt (1985) delen de 2 dimensies onder in 3 onderdelen: 

1. De strategie die gebruikt wordt voor het product kan gedefinieerd worden als de mate van 

aanpassingen aan het product naar de buitenlandse markt. Er kan bijvoorbeeld een product 

speciaal ontwikkeld worden voor de regio. Het product wat op de thuismarkt verkocht wordt 

kan ook, zonder (al te veel) aanpassingen, naar het beoogde land geëxporteerd worden. 

De marktselectie heeft 2 verschillende dimensies 

2. Er kan op 2 verschillende manieren naar export gekeken worden: gaat men voor een 

gemakkelijkere benadering door alleen naar de buurlanden te kijken of is het bedrijf 

wereldwijd georiënteerd? Wanneer er alleen gekeken wordt naar de buurlanden brengt dit 

een aantal voordelen met zich mee: het is dichtbij, gemakkelijk, de banden zijn vaak al goed 

en de culturele verschillen zijn over het algemeen niet zo groot. Als er een wereldwijde 

oriëntatie gehanteerd wordt zal men meer barrières tegen kunnen komen, maar de 

opbrengsten zijn dan mogelijk ook groter en de risico’s kunnen gespreid worden over meer 

landen. 

3. De tweede dimensie van de marktselectie heeft te maken met het marktsegment. Richt een 

bedrijf zich op een specifiek marktsegment of kijken ze naar meerdere segmenten? Een 

segment beslaat een bepaalde groep binnen die markt. Segmenten kunnen onderverdeeld 

worden op allerlei verschillende karakteristieken (leeftijd, geslacht maar ook grote of kleine 

bedrijven enz.) 

Ieder onderdeel heeft 2 mogelijkheden, waardoor het totale aantal mogelijke export strategieën op 8 

uitkomt. Deze is te vereenvoudigen door 2 strategieën samen te voegen in de groep quasi-marketeer 

om vervolgens het volgende schema te krijgen (Cooper en Kleinschmidt, 1985): 
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 Wereldwijd Buurlanden 

Marketeer Past producten aan en levert aan 

meerdere segmenten, meerdere 

markten over de wereld. 

Past producten aan en levert aan 

meerdere segmenten, vooral naar 

buurlanden. 

Quasi-marketeer Past producten aan of levert aan 

meerdere segmenten, niet beide. 

Levert aan meerdere markten over de 

wereld. 

Past producten aan of levert aan 

meerdere segmenten, niet beide. 

Levert vooral aan buurlanden. 

Seller Geen aanpassing van het product en 

levert aan 1 segment van de markt. 

Doet dit aan markten over de gehele 

wereld. 

Geen aanpassing van het product en 

levert aan 1 segment van de markt. 

Levert vooral aan buurlanden. 

Tabel 1: Export strategieën Cooper en Kleinschmidt (1985) 

Er zal voor DHL gekeken worden welke strategie gehanteerd moet worden wanneer geëxporteerd 

wordt naar het buitenland. Op basis hiervan kan bekeken worden wat de verwachtingen kunnen zijn 

en waar de mogelijke problemen zich voor doen bij het internationaliseren. Wanneer er namelijk 

niets aangepast wordt is de kans groter dat men tegen cultuurverschillen aanloopt. 

2.2.3.2 Export procedures 

Voordat er geëxporteerd kan worden zullen er verschillende zaken in orde gemaakt moeten worden, 

hierbij zijn vooral de documenten belangrijk. Bij binnenlandse zendingen gaat het alleen om de 

vrachtbrief en de laadbrief, maar wanneer er naar het buitenland wordt geëxporteerd wordt het 

aantal documenten veel groter. Veel bedrijven maken door de complexiteit dan ook gebruik van een 

foreign freight forwarder (expediteur), deze treedt op als een tussenpersoon. DHL is een voorbeeld 

van een foreign freight forwarder. De expediteur zorgt niet louter voor het fysieke vervoer maar doet 

ook de planning, opslag van goederen en zorgt voor de transportpapieren. De planning die hier bij 

komt kijken is extensief, het klaar maken van de documenten, zorgen voor het daadwerkelijke 

vervoer en treden dus op als een soort van export afdeling van een bedrijf zonder dat het bedrijf de 

kennis zelf hoeft te vergaren.  

 Export documenten 

In het onderzoek van Leonidou (2000) komt naar voren dat het goed willen afhandelen van de 

benodigde documentatie voor veel problemen zorgt bij het exporteren. Dit komt onder andere door 

de (mogelijk) grote hoeveelheid benodigde exportpapieren. Door deze problemen kan het vervoer 

van goederen vertraging oplopen waardoor ze moeten wachten in containers, loodsen of 

bijvoorbeeld op een dok. De vertraging die hierbij opgelopen wordt kost geld en is uiteindelijk verlies 

van de winst. Dit moet daarom zo veel mogelijk beperkt worden.  

Er moet gedacht worden aan de papieren om door de douane te komen en waarmee de vracht 

geladen kan worden en verzonden kan worden naar de bestemming. Ook verplichte documenten 

voor de koper moeten meegenomen worden in het opstellen van de documenten. Dit kan in 
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sommige gevallen ook vereisen dat het document opgesteld wordt in de lokale taal. Daarnaast 

verschilt de hoeveelheid en de samenstelling van de documenten per land. (Leonidou, 2000)  

 Fysieke transport 

Bij het fysieke transport kunnen er verschillende opties overwogen worden, wordt er per schip, 

vliegtuig, trein of met een vrachtwagen geëxporteerd? Er zijn een aantal onderdelen waar aan 

gedacht kan worden wanneer er een afweging wordt gemaakt voor het type vervoer en de snelheid 

die dat type heeft. Door een snelle levering te doen kan de klant meer tevreden zijn, de kosten 

kunnen door de snelheid echter wel hoger uitvallen. Een snelle levering heeft voor de exporteur een 

voordeel: een snelle levering zorgt voor een snelle ‘return on investment’ waardoor de cashflow 

omhoog gaat. 

Het vervoer kan ook gaan om producten die bederven, te denken aan levensmiddelen of bloemen. 

Ook kunnen producten een korte levenscyclus hebben waardoor snelle levering geboden is. Het 

belangrijkst is echter dat er meer  geproduceerd kan worden als er snel geleverd wordt. Het zal dus 

per afnemer verschillen of een snelle levering al dan niet geboden is. 
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3 Methodologie 
Om de mogelijkheden voor het exporteren naar de Kaspische regio te verkennen voor DHL wordt er 

een onderzoek opgesteld. Voordat er gegevens verzameld kunnen worden is het essentieel te weten 

waar naar gezocht wordt en op welke manier dit gedaan kan worden. De 3 meest gebruikte doelen 

voor een onderzoek zijn: descriptief, exploratief en toetsend onderzoek (Babbie, 2007).  

De hoofdvraag is exploratief van aard. Het onderzoekt een nieuwe interesse binnen het bedrijf. Door 

het afgebakende theoretisch raamwerk te gebruiken kan dit in worden gevuld door middel van desk 

research wat onderbouwd wordt door praktijkinformatie. De informatie uit de praktijk zal gehaald 

worden uit gestructureerde interviews. 

3.1 Sample 
Voordat er met de interviews gewerkt kan worden dient eerst informatie vergaard te worden. Dit om 

de interviews in goede banen te leiden en om onnodige vragen te voorkomen. Deze informatie kan 

worden verkregen via het internet, artikelen, binnen bedrijven zoals DHL, andere bedrijven die zaken 

doen met de Kaspische regio en via overheidsinstanties.  

Er zal een interview gehouden worden met de locatiedirecteur, Theo Tijhuis. In dit interview zal 

gewerkt worden aan het bedrijfsprofiel, waar de concurrenten en een deel van de SWOT analyse 

deel van uitmaken. De sterktes en de zwaktes binnen de SWOT  analyse hebben te maken met het 

bedrijf zelf en zullen in dit interview aan bod komen. De locatievoordelen kunnen ook worden 

gevraagd, in dit geval kan dat gaan om de belemmeringen en kansen die te identificeren zijn bij het 

exporteren naar buurland Rusland. Dit zal op veel plekken overeenkomen met de Kaspische regio. 

Daarnaast zal er gekeken moeten worden naar de specifieke doelen, wensen en verwachtingen bij 

het exporteren naar de nieuwe landen.  

Naast een interview met het management zal er ook een interview gehouden worden met de 

afdeling die zich bezig houdt met de export naar Rusland. In dit interview kan specifiek in worden 

gegaan op de ervaringen die er zijn bij het exporteren naar dit land, wat in veel aspecten overeen zal 

komen met bijvoorbeeld Kazachstan. Voordat de interviews gehouden zullen worden, zal er al 

vooronderzoek gedaan moeten zijn. Dit om de informatie die verstrekt wordt in perspectief te 

plaatsen en om dieper in te kunnen gaan op de materie. 

Zoals aangegeven in het herziende model van Uppsala (2009) komt een groot deel van de informatie 

voor een bedrijf uit zijn netwerk. Andere bedrijven die al exporteren naar de Kaspische regio vallen 

binnen dit netwerk, hun ervaringen kunnen een belangrijke bron van informatie zijn. Ook instanties 

die assisteren bij het handel drijven naar allerlei landen kunnen waardevolle informatie verschaffen.  

Een instantie die veel informatie kan verstrekken over de handel met Kazachstan is het Nederlands-

Kazachstaans Centrum voor Handelsbevordering (NKCH), onderdeel van het Nederlands Centrum 

voor Handelsbevordering (NCH). Nadia Verwaal (Area manager Centraal- en Oost-Europa & Centraal-

Azië ) is hiervoor het contactpersoon. 

Het NKCH wordt bestuurd door leden die reeds lange tijd in Kazachstan werkzaam zijn, waardoor het 

beschikt over een uitgebreid netwerk dat wordt ingezet om de belangen te behartigen van 

Nederlandse bedrijven die actief zijn of willen worden in Kazachstan. Lidmaatschap van het NKCH 
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biedt leden rechtstreeks toegang tot dit netwerk. Daarnaast bieden de netwerkbijeenkomsten, 

voorlichtingsbijeenkomsten en handelsmissies van het NKCH ondernemers de mogelijkheid relevante 

informatie te verzamelen, ervaringen uit te wisselen en een netwerk op te bouwen dat hen helpt bij 

het succesvol zakendoen (NCH, 2013; Interview Nadia Verwaal) 

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de interviews die op worden gesteld door middel van 

het vooronderzoek dat verricht is. Door vele bronnen aan te spreken in het desk research wordt de 

betrouwbaarheid hoger. Doordat veel betrouwbare bronnen dezelfde informatie geven wordt de 

betrouwbaarheid hoog. Dit wordt gecombineerd met de gestructureerde expert interviews en de 

persoonlijke manier van vragen stellen. De reden voor deze vorm is het hoge informatiegehalte van 

deze vorm van interviews. Er zijn weinig experts op het gebied van export naar Kazachstan, hierdoor 

is een kleine steekproef grootte onvermijdelijk. De 3 interviews worden gehouden met experts op 

het gebied van DHL en de ervaring die DHL heeft met het exporteren naar vergelijkbare landen en 

een expert op het gebied van de algemene export en handel met Kazachstan. Door deze interviews 

samen te voegen is er een goed beeld te creëren over de mogelijke export performance voor DHL bij 

export naar de Kaspische regio. Tijdens de interviews zullen notities gemaakt worden om te 

waarborgen dat er geen informatie verloren gaat. Door gestructureerde interviews te gebruiken kan 

er specifiek in worden gegaan op bepaalde onderdelen en kunnen onduidelijkheden toegelicht 

worden. Door dit te hanteren is de validiteit van de interviews hoog. De combinatie van het 

betrouwbare desk research en de valide gestructureerde interviews maakt het gehele onderzoek 

zowel betrouwbaar als valide. 

3.2 Tools 
Op basis van het vorige hoofdstuk is er een theoretisch raamwerk opgesteld dat door desk research 

grotendeels ingevuld kan worden. Om de 3 onderdelen van het OLI-paradigma in te kunnen vullen 

zijn echter nog wel een aantal tools nodig. Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van de 

besproken SWOT-analyse. Daarnaast zullen interviews gebruikt worden om het desk research kracht 

bij te zetten. 

 Interviews 

De gehele operationalisatie van het onderzoek is opgezet en daardoor kan de inhoud van de 

interviews nu ook opgesteld worden. Interviews worden in het verslag gebruikt als ondersteunende 

informatie uit de praktijk. In het verslag zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van het 

persoonlijk stellen van de vraag en de interviews zullen het karakter hebben van gestructureerde 

interviews, zoals in de vorige paragraaf is besproken 
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4 Data verzameling en analyse 
In de daadwerkelijke data verzameling zal dezelfde volgorde gehanteerd worden als in de 

operationalisatie. Het wordt vanuit het OLI paradigma en het model van Cooper en Kleinschmidt 

(1985) besproken. 

4.1 Eigendom specifieke voordelen 
Voor de eerste set voordelen, de eigendom specifieke voordelen, die Dunning (1980) identificeert zal 

een bedrijfsprofiel opgesteld moeten worden. Hierdoor is een goed beeld te creëren over de ‘nature 

of the firm’ zoals Cooper en Kleinschmidt (1985) deze dimensie definiëren. 

4.1.1 Het bedrijf 

Zoals al eerder beschreven in ‘hoofdstuk 1: introductie’ is DHL een logistiek bedrijf dat op allerlei 

vlakken de mogelijkheid biedt om iets te versturen. Zowel als tussenpersoon bij grote zendingen als 

kleinere pakketten van B2C (business to client). Het bestaat uit 4 onderdelen waarbij dit verslag zich 

zal richten op DHL freight. DHL freight verzorgt het vrachtvervoer. Hierbij wordt een totaalpakket 

aangeboden en treedt het op als foreign freight forwarder. Het vervoer kan op verschillende 

manieren geregeld worden, waar de nadruk zal liggen op vrachtvervoer via de weg. De service die 

DHL freight biedt beperkt zich niet alleen tot het vervoeren maar zorgt ook voor alle bijkomende 

zaken, waaronder de benodigde douanepapieren. Het is een specialistische bedrijfstak en haalt de 

zorgen van het exporteren uit handen van de producent. Hierdoor heeft de producent die kennis niet 

nodig. Het verzorgt deze service door meer dan 160 geplaatste terminals in meer dan 50 

verschillende landen (DHL). 

De verwachtingen voor de export naar het Kaspisch gebied zijn gebaseerd op de ervaring die op is 

gedaan in Rusland. De verwachtingen van Theo Tijhuis zijn als volgt: “Net als met de export naar 

Rusland klein beginnen en langzamerhand, door de export uit te breiden, groeien. Dit kan mede 

doordat het netwerk in de landen groeit en er zo meer draagvlak komt voor grotere zendingen naar 

de regio”. 

4.1.2 De concurrenten 

DHL freight is de grootste expediteur in de wereld, dit betekend echter niet dat er geen concurrentie 

is. De tien grootste expediteurs hebben samen 44%  van de markt in bezit. (Burnson, 2011) 

Kuehne + Nagel, Panalpina, Expeditors International, DB Schenker, UPS en Wim Bosman (interview 

Theo Tijhuis, Wim Bosman) zijn de expediteurs waar DHL het meeste concurrentie van ondervindt. 

Een ieder heeft zijn eigen specialiteiten maar service is bij ieder bedrijf belangrijk. De bedrijven 

zorgen net als DHL voor het gehele vervoer (inclusief douanepapieren). (Scarpati, 2011; Burnson, 

2011; Armstrong & Associates, Inc (2012); Canadian Sailings. Transportation & Trade Logistics (2012) 

4.2 Locatie voordelen 
In deze paragraaf zal er een meso en een macro analyse gemaakt worden. Hiernaast zal er naar de 

belemmeringen en de kansen gekeken worden die deze marktanalyse oplevert.  

4.2.1 Porter’s 5 krachten model 

Vanuit de micro omgeving van de eigendom specifieke voordelen wordt de meso omgeving als 

volgende aangedaan, dit kan door middel van het 5-krachten model van Porter. De invloeden van de 
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economische ontwikkelingen hebben invloed op de meso omgeving waarin de organisatie zich 

begeeft. Deze omgeving wordt besproken door Porter.  

 Dreiging van substituten 

De dreiging van substituten is niet zo zeer aanwezig bij een expediteur. Het transport moet plaats 

vinden, het is een expediteur of het bedrijf zelf. De kennis is vaak niet aanwezig of de moeite is te 

groot, daarom wordt het vervoer vaak uit besteedt door bedrijven. Een bedrijf zou kunnen 

produceren in het betreffende land maar daar is vaak de kennis niet aanwezig of de kosten zijn zo 

hoog dat het niet loont. Er zal dus vaak voor transport gekozen worden. 

 Bedreiging van nieuwe toetreders 

De bedreiging van nieuwe toetreders is er altijd, zo kunnen kleine lokale transportbedrijven 

opkomen. Voor deze bedrijven is het echter moeilijk om vrachtvervoer op te pakken over grote 

afstanden. Dit komt ook omdat het een erg kapitaal- en kennisintensieve bedrijfstak is. Deze kracht is 

dus ook niet heel sterk. 

 Concurrenten 

Concurrentie heeft een grote rol in de bedreigingen voor DHL, door een aantal grote spelers op de 

markt van expediteurs kan de concurrentiepositie van DHL verzwakken. De daadwerkelijke 

concurrenten zijn terug te vinden in de vorige paragraaf (4.1.2, pagina 18). Door de vele 

concurrenten is de kracht als sterk te beoordelen.  

 Onderhandelingskracht van de afnemer 

De afnemers van DHL freight zijn de bedrijven die DHL de opdrachten geven. Afnemers zijn van vitaal 

belang voor een onderneming en wanneer die te veel kracht hebben kan een bedrijf het moeilijk 

krijgen om winst te maken. De kracht van de afnemers kan ontstaan doordat er bijvoorbeeld weinig, 

maar wel erg grote, afnemers zijn. De onderneming is dan afhankelijk van zijn afnemer en zal dus 

sneller geneigd zijn mee te gaan in zijn eisen. Ook wanneer er lage overstapkosten zijn tussen 

producenten genieten de afnemers van een sterke onderhandelingspositie. Een vergelijking zal 

gemaakt worden voor Rusland: 

Naar Rusland wordt er voornamelijk elektronica en machines vervoerd. Deze komen van tientallen 

bedrijven en hebben allemaal een aandeel in het totale vervoer naar Rusland. Door de kennis die is 

opgedaan is er een goed product ontwikkeld voor Rusland en komen er door de goede service steeds 

meer orders binnen. “Door de goede service bij vervoer naar Rusland geldt DHL frieght binnen Europa 

als hub voor het correct vervoeren van goederen naar Rusland” geeft Theo Tijhuis hierover aan. 

Hierdoor komen er van allerlei Europese landen zendingen naar Nederland om vervolgens door te 

voeren naar Rusland. Door deze expertise op te bouwen en doordat door die expertise veel bedrijven 

met opdrachten komen is de onderhandelingskracht van die afnemers gering. 

 Onderhandelingskracht van de leverancier 

Bij de onderhandelingskracht van de leverancier van DHL freight moeten we denken aan de 

leveranciers van de brandstof, apparatuur, arbeidskrachten enzovoort. DHL freight maakt zo min 

mogelijk gebruik van eigen vervoer. Er worden externe koeriersdiensten ingehuurd voor het vervoer 

van diverse goederen. Die koeriersdiensten hebben een wagenpark van 100-300 auto’s. Hier heeft 

DHL freight tientallen derden van gecontracteerd. Daarnaast zijn er nog tientallen bedrijven die een 



 20 

dergelijk contract willen hebben. Naast deze wat kleinere bedrijven heeft DHL freight ook 1 groot 

bedrijf gecontracteerd met een wagenpark van 1800 voertuigen. (Interview Theo Tijhuis) 

DHL is bijzonder afhankelijk van deze leveranciers van materieel maar doordat er tientallen bedrijven 

gecontracteerd zijn is het risico gespreid. Door de spreiding van het risico wordt de 

onderhandelingskracht van de leveranciers ook veel minder. Zelfs voor het grote bedrijf is de 

onderhandelingskracht gering. Zij zijn afhankelijk van DHL en als er over gestapt wordt naar een 

andere vervoerder zijn er tientallen kleinere vervoerders die het contract graag op delen. 

 Conclusie Porter 

Voor DHL freight geeft het 5 krachten model van Porter een gunstige uitkomst. Naast de hoge 

waarde voor concurrentie zijn de andere waarden als laag te bestempelen. Hierdoor komt een 

gunstig en mogelijk winstgevend beeld naar voren over de markt. 

4.2.2 Marktanalyse 

Voordat er een economische analyse uitgevoerd wordt zal eerst gekeken worden naar de algemene 

karakteristieken van de landen. Hier zal een algemeen beeld geschetst worden van het land. Ook 

zullen de onderdelen aan bod komen die belangrijk zijn voor DHL. Voor DHL is het bijvoorbeeld 

belangrijk om te weten hoe de infrastructuur er in dat land er uit ziet.  

 Kazachstan  

Kazachstan hoorde sinds de 18e eeuw bij Rusland en werd in 1936 officieel een republiek binnen het 

Sovjet Rusland. Kazakken hebben van oorsprong een nomadisch bestaan maar door de komst van de 

andere culturen, door de eenheid met Sovjet Rusland, is er nu een gemengd bestaat opgebouwd. 

Hierbij hebben veel groepen een andere afkomst, de bevolking bestaat uit: 63% Kazakken, 24% 

Russen, 3% Oezbeken, 2% Oekraïners, 1% Duitsers en nog 7% anderen. In Kazachstan zijn 47% van de 

mensen Moslim en 44% Russisch orthodox. Daarnaast is Kazakh de officiële taal maar wordt in de 

meeste gevallen Russisch gebruikt als taal binnen bedrijven. In 1991 werd Kazachstan onafhankelijk. 

(CIA world factbook) 

Kazachstan is het op 8 na grootste land in de wereld. Het land heeft geen directe toegang tot de 

oceanen en is daarbij het grootste door land omgeven land in de wereld. Het is ongeveer zo groot als 

west Europa. (CIA world factbook; D&B report Kazakhstan). Het westelijke deel van Kazachstan 

bevindt zich in Europa waar het in het oostelijke deel uitkomt in Azië. Het land deelt grenzen met 

Kirgizië, Turkmenistan, Oezbekistan, China en Rusland. De hoofdstand van Kazachstan is Astana, 

daarnaast woont ongeveer 60% van de 17,5 miljoen mensen in steden. (CIA world factbook) 

Omdat het een erg groot land is verschilt het terrein ook erg. Het land beschikt over steppen, taigas, 

heuvels, bergen, woestijnen en rivierdelta’s. De steppen nemen hier het grootste deel van het land in 

beslag met ongeveer een derde van de totale oppervlakte (D&B report Kazakhstan). Testgronden van 

nucleaire projecten laten nog steeds sporen achter, delen van het land zijn radioactief en vergiftigde 

gebieden. (CIA world factbook; D&B report Kazakhstan) 

In Kazachstan bevinden zich veel fossiele brandstoffen. De grootste exportposten van het land zijn 

olie en aardgas. Met de huidige productie kunnen de Kazakken de export van deze producten ook 

nog 60 jaar vol houden (D&B report Kazakhstan). Naast de olie en gas voorraden zijn er ook grote 
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uranium, chroom, lood, zink, mangaan, koper, kool, ijzer en goud voorraden. (D&B report 

Kazakhstan). 

De agrarische sector is groot in Kazachstan, 30% van de bevolking heeft werk in deze sector. Na deze 

sector is 15% van de bevolking werkzaam in de handel. (IMF staff report Kazakhstan) 

Een belangrijk onderdeel voor DHL is de infrastructuur in Kazachstan, bij transport is men hier op 

aangewezen. De meeste wegen in Kazachstan zijn verhard maar slecht onderhouden. Servicecentra 

voor transporteurs zijn schaars buiten de steden. Kazachstan is druk bezig met het investeren in 

wegen en communicatie netwerken van en naar de grote steden. Hiernaast werkt Kazachstan mee 

aan een project dat west China verbindt met Europa, hierdoor zullen de wegen in Kazachstan ook 

veel beter worden. Het elektriciteitsnetwerk heeft ook investeringen nodig, vooral in het zuiden, dit 

heeft al meerdere investeerders af geschrokken. De plannen liggen klaar om via verschillende wegen 

dit probleem op te lossen (veel extra soorten energiecentrales: fossiele brandstoffen, kernenergie en 

watercentrales). (CIA world factbook; D&B report Kazakhstan) 

De World bank heeft een schaal opgezet waarin landen gescoord worden op het zaken doen met het 

betreffende land. Kazachstan scoort hier vrij hoog op en een 59e plaats (van de 183). Politieke 

bemoeienis kan voor belemmeringen zorgen in Kazachstan, in 2011 is er echter een plan gemaakt om 

de bureaucratie sterk te verminderen waardoor het plekken zou gaan stijgen. (D&B report 

Kazakhstan) 

 Azerbeidzjan 

Azerbeidzjan is net als Kazachstan lid geweest van Sovjet Rusland en ook in 1991 onafhankelijk 

geworden. Azerbeidzjan is lang verwikkeld geweest in een strijd om het Nagorno-Karabakh gebied 

met Armenië. In tegenstelling tot Kazachstan wonen er voornamelijk oorspronkelijke bewoners en 

vertegenwoordigen die het land met 91% van de totale bevolking. Azerbeidzjanen zijn voornamelijk 

Moslim en die vertegenwoordigen het gebied met 94% van de totale 9,5 miljoen inwoners. De 

gevoerde taal in Azerbeidzjan is Azerbeidzjani, daarnaast wordt (in mindere mate) Russisch 

gesproken. (CIA world factbook) 

Azerbeidzjan ligt aan de westkust van de Kaspische zee en grenst aan Iran, Armenië, Georgië en 

Rusland. Een enclave van Azerbeidzjan is omsingeld door Armenië en Iran. Daarnaast heeft de 

enclave een erg smalle grens met Turkije. De hoofdstad van Azerbeidzjan is Baku en geldt als grote 

haven in het gebied. Net als Kazachstan heeft Azerbeidzjan veel natuurlijke grondstoffen. Met name 

olie en gas zijn ook hier belangrijke export producten. (CIA world factbook; D&B report Azerbaijan) 

De infrastructuur is vergelijkbaar met dat van Kazachstan. Er is een extensief netwerk aan treinrails 

maar net als in Kazachstan zijn de wegen niet erg goed van kwaliteit. Het grootste probleem voor de 

Azerbeidjaanse infrastructuur is het elektriciteitsnetwerk, deze is in slechte staat. Het ziet er ook niet 

naar uit dat het netwerk de komende jaren verbeterd gaat worden. Dit komt mede door het niet 

betalen van de rekeningen van de klanten waardoor er geen geld is voor investeringen. (D&B report 

Azerbaijan) 

Op de schaal van de World bank scoort Azerbeidzjan een 66e plaats. De voornaamste zorg bij het 

zaken doen in Azerbeidzjan is de aanwezigheid van elektriciteit. Bureaucratie is sterk aanwezig in het 

land en corruptie is ook een belangrijk bijkomend probleem in Azerbeidzjan. (D&B report Azerbaijan) 
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 Turkmenistan 

Van oorsprong is Turkmenistan een land wat veel veroverd is door verschillende beschavingen. Het 

Perzische rijk, Alexander de Grote, kruisvaarders, Mongolen, Turken en de Russen hebben het gebied 

al bezet. Ook Turkmenistan hoorde bij Sovjet Rusland en werd in 1991 onafhankelijk door het 

opheffen van de USSR. Net als in Azerbeidzjan zijn het voornamelijk de oorspronkelijke bewoners die 

nog de grootste deel van de bevolking uitmaken, 85% van de 5 miljoen inwoners. In andere aspecten 

komt het ook overeen met Azerbeidzjan, een grote meerderheid is Moslim (89%) en de lokale taal is 

er overheersend. Ook in Turkmenistan wordt een beetje Russisch gesproken maar is niet zo gangbaar 

als in Kazachstan. (CIA world factbook) 

Turkmenistan grenst aan Kazachstan, Oezbekistan, Iran en Afghanistan en grenst ook aan de 

Kaspische zee. Ashgabat is de hoofdstad van het land. Türkmenbashi is een andere belangrijke stad in 

het land, dat is zo geweest sinds de zijderoute. Deze havenstad linkt Turkmenistan met andere 

landen in de Kaspische regio. Net als de andere landen exporteert Turkmenistan veel olie en gas. Het 

is een groot land maar het merendeel is onbewoonbaar door de aanwezige woestijn. (CIA world 

factbook; D&B report Turkmenistan) 

Turkmenistan heeft vliegvelden en treinrails die slecht onderhouden en onbetrouwbaar zijn. Het 

wegennet is in redelijke staat, het merendeel is verhard en de grote verbindingswegen zijn verlicht 

en goed onderhouden. De B-wegen zijn daarentegen slecht onderhouden. In 2014 is groot 

onderhoud gepland aan de hoofdwegen waardoor deze beter begaanbaar zou moeten worden. (D&B 

report Turkmenistan) 

De schaal van de World bank is niet toegepast op Turkmenistan. Het commerciële risico wordt hoog 

geschat door de belemmeringen tot toegang tot harde valuta en wetgeving. Corruptie is een groot 

probleem in Turkmenistan, het heeft een van de hoogste waardes in de wereld. Het algehele beeld 

van Turkmenistan wordt als slecht beoordeeld door de combinatie van de problemen waar een 

bedrijf tegen aan loopt bij het exporteren naar dit land. (D&B report Turkmenistan) 

4.2.2.2 Economische ontwikkelingen 

Nu er een algemeen beeld is geschetst door de verkorte marktanalyse kan verder in worden gegaan 

op economische ontwikkelingen die de regio de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Daarnaast zal er 

gekeken worden naar de verwachtingen van de komende jaren. 

De landen rondom de Kaspische zee worden gezien als opkomende economieën (IMF Data Mapper). 

Om deze economische ontwikkelingen in kaart te brengen zal naar verschillende economische 

factoren gekeken moeten worden. Door deze met elkaar te vergelijken ontstaat een beeld over de 

gehele economie in een land. Een belangrijke factor in het beoordelen van de economie in een land 

is het bruto binnenlands product (BNP of gross domestic product, GDP). Het GDP kijkt naar de totale 

waarde van de geproduceerde en ingevoerde goederen en services. (Markets.com, 2012; IMF staff 

reports, 2012; IMF Data Mapper) 

Het GDP alleen geeft niet altijd een goed beeld van de economie. De GDP moet tegen de PPP 

(koopkrachtpariteit, power purchasing parity) afgezet worden. In landen kan het zijn dat ze niet veel 

verdienen maar dat de kosten voor onderhoud ook niet hoog zijn, daarom zijn de mensen daar 

relatief rijk. Door de GDP af te zetten tegen de PPP zijn de inkomsten om te rekenen naar 
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daadwerkelijke koopkracht en zijn landen te vergelijken met elkaar. (Markets.com, 2012; IMF staff 

reports, 2012; IMF Data Mapper) 

Naast de GDP en de PPP kan er ook gekeken worden naar de consumenten index prijs (CPI). Deze 

index geeft de prijzen weer binnen een land en is een belangrijke indicator voor inflatie. Wat wellicht 

het belangrijkste is voor DHL is de kennis over de daadwerkelijke import. Hoeveel wordt er 

geïmporteerd in de landen, voor welke sectoren is dit en vanuit welke landen wordt er geïmporteerd. 

Er zal voornamelijk naar de handel uit Nederland gekeken moeten worden. (Markets.com, 2012; IMF 

staff reports, 2012; IMF Data Mapper) 

 GDP groei 

De GDP groei in de landen is in de voorgaande jaren gestegen. Dit gaat gepaard met het zijn van 

opkomende economieën. De verwachtingen zijn dat dit komende jaren zal blijven stijgen (IMF 

Tradedocs; D&B country reports), dat is in de onderstaande grafiek te zien (IMF Data Mapper). In de 

grafiek zijn de landen allemaal opgenomen, samen met het gemiddelde van de regio, de Centraal 

Azië en Kaukasus regio. 

 

Grafiek 1: Real GDP growth (IMF Data Mapper) 

In de grafiek is te zien dat voornamelijk Turkmenistan een grote verwachte groei heeft, daarnaast zal 

ook Kazachstan in GDP sterk groeien en blijven beide landen voor op het gemiddelde in de regio. 

Azerbeidzjan heeft echter na een sterke groei een terugval gehad en zal minder snel groeien in 

vergelijking met de andere landen. De cijfers die de landen hebben neergezet en verwacht zijn in de 

komende 5 jaar zijn toegevoegd in de bijlage ‘Economische ontwikkelingscijfers, GDP groei’ 

(paragraaf 7.2.1, pagina 47) (IMF Data Mapper) 

Om de groei van het GDP in goed perspectief te kunnen zetten is ook de kennis nodig van het huidige 

GDP. Een land kan harder groeien dan een ander land maar kan op dat moment nog veel minder ver 

zijn op het gebied van de economische ontwikkelingen. Daardoor een grafiek over de daadwerkelijke 

GDP: 
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Grafiek 2: Nominal GDP per capita (IMF Data Mapper) 

In de grafiek is te zien dat het GDP van Kazachstan ver boven dat van de andere landen ligt. De 

relatieve groei is ook terug te zien in de grafiek, zowel het GDP van Kazachstan als Turkmenistan 

schieten omhoog, waar Azerbeidzjan iets achter blijft en mee gaat op het gemiddelde van de regio. 

Naast het feit dat het GDP het hoogst is in Kazachstan wonen er ook veruit de meeste mensen. 

Hierdoor is de totale hoeveelheid besteedbare valuta ook hoger. Hier zijn de cijfers die de landen 

hebben neergezet en verwacht zijn in de komende 5 jaar zijn weer bijgevoegd in de bijlagen: 

‘Economische ontwikkelingscijfers, GDP per capita’ (paragraaf 7.2.2, pagina 48). (IMF Data Mapper) 

 GDP afgezet tegenover PPP 

Zoals aangegeven is het goed de GDP af te zetten tegen de PPP. Het kan zijn dat de 

onderhoudskosten voor het leven laag ligt in een land waardoor er meer gedaan kan worden met het 

verdiende geld. Daarom wordt het GDP vergeleken met de PPP, hierdoor wordt een goed 

vergelijkbaar beeld geschetst van de inkomsten van een land. (IMF Data Mapper; IMF Tradedocs) 
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Grafiek 3: GDP based on PPP per capita (IMF Data Mapper) 

In deze grafiek is te zien dat Kazachstan het veruit het beste doet in deze categorie. Door de grote 

groei in GDP van Azerbeidzjan is er ook een sterke groei te zien in de PPP. Door de grote groei heeft 

Azerbeidzjan ook een vrij hoog PPP in vergelijking met de regio. Er is ook te zien dat door de geringe 

groei van de GDP in Azerbeidzjan de groei in PPP ook stagneert en in de toekomst waarschijnlijk 

wordt ingehaald door Turkmenistan, die de grootste groei laat zien in GDP. Alle landen doen het 

echter goed op dit punt en blijven het gemiddelde in de regio voor. De cijfers zijn terug te vinden in 

de bijlage ‘Economische ontwikkelingscijfers, GDP vs. PPP’ (paragraaf 7.2.3, pagina 49). (IMF Data 

Mapper) 

 CPI 

Het CPI is de gemiddelde prijs die een persoon betaald voor een typische samenstelling van goederen 

en services. De inflatie is terug te vinden in de verandering in het gemiddelde CPI. Als dit laag is 

wordt dit als goed beschouwd voor de economie, het moet echter niet onder de 0 uitkomen. Een 

gezonde inflatie wordt doorgaans tussen de 2% en 3% geschat. (IMF Data Mapper; IMF Tradedocs) 
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Grafiek 4: Inflation rate, average consumer prices (IMF Data Mapper) 

In de grafiek is te zien dat de inflatie in de jaren na het onafhankelijk worden enorm was, pas 

wanneer de inflatie zich stabiliseert is het voor bedrijven gunstig om te exporteren naar de 

betreffende landen. Deze stabilisatie is terug te vinden in de grafiek. Op dit moment ligt het CPI van 

de 3 landen onder het gemiddelde van de regio en hebben de landen een gezonde inflatie rond 4%. 

Dit zal zich door de opkomende economieën ook moeten stabiliseren en dat is terug te zien in de 

grafiek waar de gemiddelden rond de 4%-6% zitten (IMF Data Mapper; IMF Tradedocs). De cijfers zijn 

wederom terug te vinden in de bijlagen: ‘Economische ontwikkelingscijfers, Inflatie, gemiddelde CPI’ 

(paragraaf 7.2.4, pagina 50). (IMF Data Mapper) 

 Import goederen en services 

In dit onderdeel wordt niet alleen gekeken naar de omvang van de import maar ook de herkomst en 

de sectoren waarvoor geïmporteerd wordt. Voor DHL is dit belangrijk omdat het dan duidelijk is wat 

de aard van de handel is die naar de landen gaat. DHL heeft ook beperkingen met betrekking tot het 

vervoer van goederen en zal dus moeten weten welke goederen naar de landen geëxporteerd 

worden. 

De financiële crisis van de afgelopen jaren heeft invloed gehad op de import van de landen, er werd 

minder geïmporteerd. Ondanks dat tonen de landen weer een groei in de importcijfers. Dit komt 

voornamelijk door de hoge olieprijzen waar het land op kan rekenen bij verkoop van olie. In de 

onderstaande tabellen is echter niet te zien in welke productgroepen de import groeit. Geld uit de 

olie-industrie wordt nu geïnvesteerd in andere sectoren. Dit heeft de reden dat Kazachstan niet enkel 

afhankelijk wil zijn van gas en olie-industrie. Hierdoor groeien de overige sectoren sterk en biedt dit 

kansen voor ondernemers (NCH). 
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De importcijfers van afgelopen 3 jaar zijn als volgt: 

Tabel 2: Goederenimport Azerbeidzjan (IMF Tradedocs; CBS Statline) 

Tabel 3: Goederenimport Kazachstan (IMF Tradedocs; CBS Statline) 

Tabel 4: Goederenimport Turkmenistan (IMF Tradedocs; CBS Statline) 

In de tabellen is te zien dat de EU een steeds groter aandeel krijgt in de totale import van alle landen. 

Daarnaast is bij Azerbeidzjan en Kazachstan te zien dat Nederland ook een steeds groter aandeel 

krijgt van die handel binnen de EU. Zowel de export van de EU als die van Nederland groeit. Wat 

betreft voor Turkmenistan groeit de export naar het land niet zo hard. Het heeft een wisselend 

karakter van de totale export van de wereld en de totale export van de EU. 

De import van de landen komt uit verschillende landen: Kazachstan importeert hoofdzakelijk uit 

China (34,1%), EU (23,8%) en Rusland (18,7%) (Tradedoc Kazakhstan). Azerbeidzjan uit de EU 

(25,4%), Rusland (17,4%), Turkije (11,7%) en China (8,9%) (Tradedoc Azerbaijan). Turkmenistan heeft 

net als Azerbeidzjan ook Turkije als belangrijke handelpartner. Deze is in Turkmenistan alleen nog 

belangrijker: Turkije (22,3%), EU (17,9%), Rusland (14,2%) en China (10,2%) (Tradedoc Turkmenistan). 

 

Goederenimport van Azerbeidzjan in Euro’s   

 Wereldwijd Europese Unie Nederland 

2009 4.900.000.000 1.600.000.000 83.000.000 

2010 4.400.000.000 2.300.000.000 98.000.000 

2011 5.000.000.000 2.900.000.000 166.000.000 

Goederenimport van Kazachstan in Euro’s   

 Wereldwijd Europese Unie Nederland 

2009 29.400.000.000 5.300.000.000 328.000.000 

2010 23.300.000.000 5.200.000.000 360.000.000 

2011 22.600.000.000 6.000.000.000 407.000.000 

Goederenimport van Turkmenistan in Euro’s  

 Wereldwijd Europese Unie Nederland 

2009 3.600.000.000 800.000.000 67.000.000 

2010 4.700.000.000 700.000.000 44.000.000 

2011 4.200.000.000 900.000.000 48.000.000 
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Nu er een totaal beeld geschetst is kan er gekeken worden naar de export van Nederland naar de 

landen. Hierbij moet gelet worden op de verschillende productgroepen die geëxporteerd kunnen 

worden. Uit analyse van de gegevens van het CBS Statline is te zien dat ongeveer de helft van de 

geëxporteerde goederen van Nederland in de groep ‘machines en vervoermaterieel’ valt. Bijlage: 

‘Internationale handel Nederland, uitvoerwaarde’ (paragraaf 7.2.5, pagina 51/52). De gegevens in de 

IMF Tradedocs geven hetzelfde beeld voor de export van de EU naar de landen. Bij de goederen die 

onder de groep machines en vervoermaterieel vallen moeten we denken aan allerlei soorten 

machines, generatoren, elektrische apparaten, vervoermaterieel en voertuigen voor het wegvervoer. 

Naast de groep ‘machines en vervoermaterieel’ zijn de groepen ‘chemische producten’, ‘fabrikaten’ 

en ‘diverse gefabriceerde goederen’ grote groepen. Samen hebben deze groepen voor alle landen 

ongeveer 80% van de import in handen (IMF Tradedocs; CBS Statline). Het vervoeren van deze 

producten is doorgaans geen probleem voor DHL. Voor de groep ‘chemische goederen’ kan het zijn 

dat er bepaalde vergunningen aanwezig moeten zijn voor vervoer en doorvoer. In de huidige handel 

met Rusland gaat het ook veelal over machines en elektrische apparaten, er is dus ervaring op dit 

gebied. De groepen ‘machines en vervoermaterieel’, ‘fabrikaten’ en ‘diverse gefabriceerde goederen’ 

kunnen mogelijkheden bieden voor DHL freight. Naar chemische producten hoeft niet direct gekeken 

te worden (Interview Theo Tijhuis). 

 Conclusie economische ontwikkelingen 

De landen zijn opkomende economieën. Dit biedt veel kansen voor bedrijven. Als de economieën 

door blijven groeien zullen er de komende jaren steeds meer bedrijven zich gaan vestigen in de regio. 

De ontwikkelingen zijn het sterkst in Kazachstan, daarnaast is dit ook de grootste afzetmarkt. 

De import van de landen uit de EU, en Nederland in het specifiek, heeft behoorlijke afmetingen 

aangenomen en zal de komende jaren nog doorgroeien. Hier kunnen kansen liggen voor een 

expediteur.  

4.2.3 Exportbelemmeringen 

Niet genoeg kennis over de markt is vaak een vorm van exportbelemmering waar een bedrijf tegen 

aan loopt bij het exporteren naar een nieuwe afzetmarkt. Dit gebrek aan kennis wordt zo veel 

mogelijk weggehaald in de bovenstaande marktanalyse. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat 

de douane-eisen van een nieuwe markt zijn. Vertraging door verkeerde papieren kan hierdoor 

worden voorkomen. 

4.2.3.1 Bureaucratie 

Voordat er geëxporteerd kan worden moet er een groot aantal van documenten aangevraagd en 

ingevuld worden. Dit kan oplopen tot een totaal van 19 documenten. Hiernaast komen nog speciale 

documenten die voor bepaalde stoffen of goederen gelden. (Market access database) 

Aanwezige bureaucratie in de potentiele exportlanden kan problemen veroorzaken voor DHL freight. 

Door de vele papieren die nodig zijn om iets te mogen invoeren kunnen er vertragingen optreden. 

Een komma die verkeerd staat kan al zorgen voor vertragingen bij de exportprocedure (Interview 

Nadia Verwaal, NKCH). De vele regels kunnen echter ook voor mogelijkheden zorgen. Als DHL freight 

deze regels zich eigen weet te maken kan het een goede bemiddelaar zijn voor bedrijven die naar de 

landen willen exporteren. Hierdoor is het voor de bedrijven niet nodig om de kennis hierover zelf in 

huis te halen. DHL zou voor de bedrijven als derde worden ingehuurd om de export te verzorgen. 
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Corruptie is in de landen een groot bijkomend probleem, een oorzaak van de corruptie is de hoge 

mate van bureaucratie. De leiders van de landen hebben opgeroepen de corruptie te bestrijden maar 

tot op heden is er niet veel gebeurd (D&B country report). De instelling transparency international 

heeft een index opgesteld voor de corruptie in een land. De scores zijn geschaald van 0 tot 10 waarbij 

10 het minst corrupt is. Alle drie landen scoren slecht op dit vlak; Azerbeidzjan: 2,4; Kazachstan: 2,7 

en Turkmenistan: 1,6. De waarden zijn te vergelijken met die van Rusland: 2,4. Er is dus een hoge 

mate van corruptie (Corruption Perceptions Index 2011). 

4.2.3.2 Culturele belemmeringen 

Naast het gebrek aan kennis over de markt en het gebrek aan kennis over de douane-eisen moet ook 

het verschil in cultuur besproken worden. Zoals aangegeven kan dit voor grote problemen zorgen bij 

het exporteren. (EIU, 2012; Barkema et al., 1996) 

 Communicatie 

Tussen Kazachstan en West-Europa zijn er grote verschillen in de manier van communiceren. Een 

goede communicatie tussen culturen kan al heel veel problemen weg nemen. DHL heeft hier op 

ingespeeld door Russisch sprekende werknemers in dienst te nemen die de communicatie verzorgen 

tussen DHL freight en de klanten in Rusland. Aangezien er in Kazachstan in de bedrijven ook Russisch 

gesproken wordt (Interview Nadia Verwaal, NKCH) zouden deze werknemers deze tak ook op zich 

kunnen nemen.  

Niet alleen de taal is een verschil in communicatie. Ook de manier van communiceren verschilt sterk. 

Edward T Hall (1990) heeft hierover de besproken theorie van de high- en low-context cultures 

opgezet. Nederland ligt in West-Europa en hier wordt een directe manier van communicatie 

gebruikt. De woorden hebben letterlijke betekenissen en conversaties zijn beknopt (Ball et al. 2010; 

EIU, 2012). In Kazachstan (, Azerbeidzjan en Turkmenistan) heerst er een vorm van communicatie die 

veel meer richting de high-context gaat (Würtz).  

In communicatie met een high-context cultuur (Kazachstan) zijn er meer factoren die een rol spelen 

binnen de conversatie. Waar de low-context cultuur (Nederland) zich vooral richt op woorden, 

gebaren en de toon van de boodschap is het in Kazachstan belangrijk om op meer aspecten te letten. 

Hierbij te denken aan de verbale non-verbale en para verbale communicatie. De toon, intonatie, 

spreektempo, pauzes en haperingen in de communicatie kan in deze culturen gebruikt wordt om een 

boodschap over te brengen. (Würtz; Hall; interview Russische afdeling) 

In Kazachstan kan een conversatie overkomen als indirect, teruggehouden, ingetogen en 

dubbelzinnige. Het onderhouden van harmonie is erg belangrijk in een conversatie, slecht nieuws 

wordt bijvoorbeeld vermeden (Interview Nadia Verwaal, NKCH). In Nederland treedt echter het 

tegenovergestelde op. Er wordt op een directe, nauwkeurige en open manier met elkaar gesproken. 

Gevoelens of ware bedoelingen hebben de overhand. (Würtz; Hall) 

Het zijn van een high- of low-context kan gekoppeld worden aan de dimensies van Hofstede (Würtz). 

In culturen waar er een high-context communicatiecultuur heerst, zal er veelal een grote 

machtsafstand zijn, en een collectivistische samenleving. Bij een low-context culture zal dan het 

tegenovergestelde te vinden moeten zijn: een individualistische samenleving met een kleine 

machtsafstand. (Würtz). 
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 Hofstede 

Verschillen binnen een cultuur kunnen in kaart gebracht worden door het model van Hofstede. 

Hierin worden karakteristieken van een cultuur gedefinieerd en geschaald van 1 tot 100.  

Er zijn geen scores over Kazachstan en de andere landen. Omdat de landen een lange tijd deel uit 

hebben gemaakt van de Sovjet Unie en omdat er veel Russen wonen in Kazachstan wordt er een 

vergelijking gemaakt met Rusland. Daarnaast is een buurland vaak een goed referentiekader 

(Forsgren, 2002). Uit het interview met de Russische afdeling werd ook aangegeven dat Rusland op 

veel vlakken wel overeen komt met de omliggende landen. Op basis hiervan kunnen grote verschillen 

verklaard worden (Geert Hofstede): 

Er is te zien dat Rusland grote verschillen 

vertoont met Nederland. De dimensie die de 

grootste invloed heeft op DHL is de 

machtsafstand (PDI). Daarnaast kan ook het 

grote verschil tussen de dimensie van 

individualisme niet over het hoofd gezien 

worden. De masculiniteit is voor beide culturen 

vrij laag, de onzekerheidsvermijding vrij hoog en 

de LTO is niet gegeven voor Rusland. 

Grafiek 5: Hofstede Nederland – Rusland (Geert 

Hofstede) 

 

Organisatorische consequenties van de dimensies: 

Individualisme vs. Collectivisme: Wanneer er in een collectivistische samenleving beslissingen 

worden gemaakt wordt dit veelal in groepsverband gedaan, waar het in een individualistische 

samenleving vooral door bepaalde individuen gedaan zal worden. (Hofstede, 1984; Ball et al. 2010) 

Machtsafstand: Wanneer de machtsafstand hoog is heeft een supervisor altijd gelijk, medewerkers 

nemen zelf geen initiatief in beslissingen die niet volgens het protocol gaan. Wanneer er een lage 

machtsafstand is zullen individuen meer meedenken met het management. (Hofstede, 1984; Ball et 

al. 2010) 

Onzekerheidsvermijding: Als er een hoge mate van onzekerheidsvermijding is zullen medewerkers 

over het algemeen lang bij eenzelfde werkgever blijven, bij een lage score zullen individuen mobieler 

zijn op dit gebied. Verandering is een belangrijk onderdeel in deze dimensie, bij hoge 

onzekerheidvermijding zullen medewerkers zich verzetten tegen veranderingen en hier dus niet goed 

mee om gaan. (Hofstede, 1984; Ball et al. 2010) 

Masculiniteit: In een masculiene samenleving is er voorkeur voor mannelijke eigenschappen zoals: 

prestaties, succes, zelfbewustzijn en het verkrijgen van geld en status. In een vrouwelijke 

samenleving wordt vooral waarde gehecht aan de vrouwelijke eigenschappen: relaties, zorg, 

bescheidenheid en de algemene kwaliteit van het leven. Het onderwerp van de dimensie gaat over 
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de manier waarop de samenleving de sociale rollen toewijst aan de seksen. (Hofstede, 1984; Ball et 

al. 2010) 

De machtsafstand heeft de grootste invloed op DHL. Omdat DHL niet fysiek gaat produceren heeft 

het in die mate niet te maken met de bedrijfsvoering in die landen. Het zou daar zorgen voor een hub 

vanwaar de goederen verder vervoerd kunnen worden naar de klant van de opdrachtgever. DHL 

krijgt de opdrachten voornamelijk van Europese bedrijven, en zal dus voornamelijk met de klant in 

contact komen bij de aflevering. De manier van zaken doen bij die contacten is belangrijk voor DHL. 

Hier is vooral machtsafstand en masculiniteit een belangrijke indicator. Aangezien masculiniteit 

vrijwel hetzelfde is wordt alleen machtsafstand als key driver of change geïdentificeerd. 

In culturen met een hoge machtsafstand is hiërarchie belangrijk. Dit is in Kazachstan ook te zien 

doordat veel bedrijven top-down zijn ingedeeld (Interview Nadia Verwaal, NKCH). Mensen uit 

Rusland en omstreken zien westerlingen vaak als mensen die geld en macht hebben (interview 

Russische afdeling). Doordat er de perceptie van macht is zal er veelal gedaan worden wat een 

westers bedrijf zegt dat er gedaan moet worden, in dit geval DHL. In het interview met de Russische 

afdeling kwam ook naar voren dat deze machtsafstand minder aanwezig is bij NGO’s (non-

governmental organizations). Hierdoor zullen werknemers meer meedenken met het management 

en zelf ook met mogelijke oplossingen voor problemen komen. Door het NKCH (Interview Nadia 

Verwaal, NKCH) werd er duidelijk aangegeven dat het belangrijk is te spreken met de desicion maker. 

Wanneer dit niet het geval is heeft de persoon geen bevoegdheid mutaties door te voeren en schiet 

men dus niets op. 

In dit opzicht is het een dimensie waarbij wel duidelijke verschillen naar voren komen maar waarbij 

de communicatie met andere werknemers niet als problematisch gezien hoeft te worden. 

4.2.3.3 Conclusie export belemmeringen 

Door de hoge mate van bureaucratie en corruptie is het exporteren naar de landen niet gemakkelijk. 

Er moet aan een tal van exportdocumenten voldaan worden voordat er met het transport begonnen 

kan worden. Door de hoge mate van bureaucratie is er ook veel corruptie in de landen aanwezig. 

Turkmenistan is hierdoor in de schaling van de World bank ook niet opgenomen in hun rapporten. De 

bedrijfsomgeving is simpelweg te onzeker.  

DHL is bij de export naar Rusland ook met corruptie in aanraking gekomen en weet hier met succes 

zich afzijdig van te houden. De ervaring met Rusland heeft een positieve invloed op de 

mogelijkheden voor de export naar Kazachstan, Azerbeidzjan en Turkmenistan. Men weet hoe men 

met de bureaucratie en corruptie om moet gaan. Door de hoge mate van bureaucratie worden ook 

mogelijkheden gecreëerd. Doordat de export naar de landen een erg uitgebreid proces is, is deze 

kennis vaak niet aanwezig bij bedrijven die willen exporteren naar de landen. Door net als voor 

Rusland hier een goede service voor op te zetten zou DHL ook als een hub kunnen fungeren voor 

Kazachstan, Azerbeidzjan en Turkmenistan. 

Het grootste cultuurverschil waar DHL mee te maken zou krijgen doen zich voor op het punt van de 

communicatie. Communicatie met de landen heeft een formeel karakter waarmee omslachtige 

bewoording gebruikt wordt. De mensen willen de harmonie in het gesprek waarborgen. De 

communicatie gaat in verschillende talen, alleen in Kazachstan is het spreken van Russisch 

toereikend. Binnen DHL is er al een Russisch sprekende afdeling die zich met de Russische export 
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bezig houdt. Voor de export naar Azerbeidzjan en Turkmenistan zouden nieuwe medewerkers 

aangenomen moeten worden die de lokale taal beheersen. 

4.2.4 Conclusie Locatie voordelen 

De landen hebben het afgelopen jaren een groei doorgemaakt, hiernaast komt de projectie dat deze 

groei zich versterkt en verder gaat de komende jaren. Hierdoor ontstaat er een grote markt voor 

Europese bedrijven die naar Kazachstan willen exporteren. Kazachstan heeft het beste economische 

vooruitzicht van de 3 landen, daarnaast spreken ze in het bedrijfsleven in Kazachstan Russisch. In de 

andere landen is dit niet het geval. Dit kan gunstig zijn voor DHL gezien het feit dat er een Russisch 

sprekende afdeling aanwezig is. Door de grote mate van onzekerheid die het zaken doen in 

Turkmenistan met zich mee brengt zal dit gebied gevaarlijk zijn om in te investeren.  

DHL ligt daarnaast goed in de markt blijkt uit de analyse van Porter, omdat de onderhandelingskracht 

van leveranciers en afnemers bij DHL gering is. 

Voor het exporteren naar de landen kan de positie van DHL van belang zijn omdat de ervaring met 

een soortgelijk land (Rusland) aanwezig is. De ervaringen van Rusland kunnen op het gebied van 

bureaucratie, corruptie en manier van communicatie goed van pas komen. Voor de export naar 

Kazachstan, Azerbeidzjan en Turkmenistan heeft men ook te maken met een hoge bureaucratie en 

een formele, ietwat omslachtige, manier van communiceren hiervoor kan binnen DHL een 

specialisatie opgebouwd worden voor Kazachstan, Azerbeidzjan en Turkmenistan.  

De kansen kunnen worden versterkt door de specifieke juridische belemmeringen die er opgelegd 

worden door de verschillende landen. Er is veel expertise nodig om te exporteren naar de landen. Als 

DHL deze expertise in huis kan halen kan het een goede service bieden aan bedrijven die willen 

exporteren naar de landen zonder kennis van de gang van zaken. 

4.3 Internalisatie voordelen 
In dit onderdeel wordt gekeken naar de keuze om de kennis over de export binnen het bedrijf te 

houden of om die kennis te verkopen aan andere bedrijven. In de onderdelen Locatievoordelen en 

Owner specific voordelen is er een bedrijf- en marktanalyse gedaan. Dit onderdeel gaat over de 

daadwerkelijke realisatie van de export. Hiervoor wordt gekeken naar de exportstrategieën, de 

export documenten en het daadwerkelijke fysieke vervoer naar de regio. Door deze onderdelen 

tegen elkaar op te wegen is een conclusie te trekken over de internalisatie van de kennis. 

4.3.1 Exportstrategieën 

Bij exportstrategieën identificeren Cooper en Kleinschmidt (1985) 3 verschillende variabelen: 

Marktoriëntatie (buurlanden of wereldwijd), segmenteren van de markt en aanpassingen aan het 

product. 

Door een groot service gebied te hebben van meer dan 50 verschillende landen (DHL) heeft DHL een 

wereldwijd servicegebied. De producten die DHL vervoert zijn vrij divers en er zijn maar enkele 

beperkingen die DHL oplegt voor het vervoeren van de vracht. Hiermee kan gesteld worden dat DHL 

zich niet beperkt tot 1 segment maar allerlei segmenten van de markt aan spreekt. Export naar 

Kazachstan bestaat vooral uit machines en vervoermaterieel (bijlage ‘Internationale handel van 

Nederland, uitvoerwaarde; Naar Kazachstan’, pagina 51). Binnen die groep vallen verschillende 

segmenten: Generatoren en motoren; Gespecialiseerde machines; Machines voor metaalbewerking; 
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Diverse machines, n.a.g.; Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines; Toestellen voor 

telecommunicatie en voor opnemen en weergeven van geluid; Elektrische apparaten, n.a.g.; 

Voertuigen voor wegvervoer (CBS Statline). Naast deze verschillende segmenten kan het vervoer ook 

gaan over chemische producten of bijvoorbeeld fabrikaten. 

Naast het leveren aan allerlei segmenten van de wereldwijde markt past DHL zijn product ook aan op 

de markt. Voor het exporteren kan een scala aan exportdocumenten nodig zijn voordat het land 

binnen gereden kan worden. Deze documenten verschillen per land en zal dus aan ieder land 

aangepast moeten worden. De uiteindelijke dienst is steeds hetzelfde maar de manier waarop die 

bereikt wordt veranderd per land. Zo is er voor de extensieve exportdocumentatie die benodigd is 

voor Rusland een Green Light Procedure opgezet door DHL. Dat wil zeggen dat er pas begonnen 

wordt met het daadwerkelijke vervoer wanneer alle papieren goedgekeurd zijn door Rusland, omdat 

het erg secuur luistert in dit land. 

Door de combinatie van het wereldwijde leveren aan allerlei segmenten en het aanpassen van het 

product aan de markt kan er voor DHL gesproken worden van een wereldwijde marketeer. (Cooper 

en Kleinschmidt, 1985) 

4.3.2 Export procedures 

In de paragraaf ‘exportbelemmeringen’ (paragraaf 4.2.3, pagina 28) is te zien dat er veel documenten 

in orde moeten zijn voordat er geëxporteerd kan worden naar de landen. In dit onderdeel zal 

gekeken worden naar de specifieke eisen die gesteld worden aan het vervoer naar de regio.  

4.3.2.1 Export documenten 

Bij het transport naar de landen moet er niet alleen gedacht wordt aan de exportdocumenten voor 

de bestemmingslanden maar ook aan de benodigde documenten voor de doorvoerlanden. Wanneer 

er gereden wordt naar Kazachstan of Turkmenistan zal Rusland een doorvoerland worden. In 2009 is 

een Douane unie opgericht tussen Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (Isakova & Plekhanov). Deze 

unie is op 6 juni 2010 van kracht gegaan (Agentschap NL). De landen hebben nu een 

gemeenschappelijk invoertarief. Door deze maatregel wordt export naar de landen makkelijker.  

De analyse van de exportdocumenten wordt voor nu alleen beperkt tot de bestemmingslanden, 

gezien de vele routes die genomen kunnen worden. De benodigde documenten voor de doorvoer 

zijn daarnaast ook bekend bij DHL, dit zijn dezelfde landen als bij export naar Rusland. 

 Azerbeidzjan 

Om vanuit de EU te kunnen exporteren naar Azerbeidzjan, bestaan de standaard benodigde 

exportdocumenten uit 13 documenten. De documenten die nodig zijn:  

Declaration of means of transport, cargo manifest for aircraft, customs import declaration, 

declaration of dutiable value, commercial invoice, pro forma invoice, packing list, certificate of origin, 

air waybill, bill of lading, rail waybill conforming to both COTIF and SMGS agreements, waybill 

(vervoerbiljet) en de insurance certificate. (Market access database) 

Daarnaast komen nog eventuele benodigde documenten die voor bepaalde goederen of stoffen 

nodig zijn (bijvoorbeeld: Certificate of Conformity bij een televisie) (Market access database). Voor 

bepaalde producten voldoen extra documenten niet alleen, hier moet toestemming gevraagd voor 
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worden. Dit is het geval bij alcohol, tabak, pesticiden, medicijnen, medische producten en ozon 

aantastende goederen. (Market access database)  

 Kazachstan 

De import in Kazachstan is ook streng geregeld. Om goederen te importeren moet men ook de 

benodigde standaard documenten bezitten. Per productgroep komen hier nog documenten bij net 

als bij het bovenstaande voorbeeld van de televisie-import in Azerbeidzjan. (Market access database) 

De standaard benodigde documenten voor de import van de EU naar Kazachstan zijn: preliminary 

declaration, customs import declaration, declaration of dutiable value, commercial invoice, packing 

list, packing list, certificate of origin, air waybill, rail waybill conforming to both COTIF and SMGS 

agreements, waybill, foreign trade registration card en het business registration certificate. (Market 

access database) 

Stoffen waar naast additionele documenten ook nog toestemming voor nodig is zijn: wapens en 

munitie, gevaarlijk afval, pesticiden, technologisch apparatuur voor geheime informatie 

onderschepping, menselijk bloed, special agents en ozon afbrekende stoffen. (Market access 

database) 

 Turkmenistan 

Van de onderzochte landen is voor export naar Turkmenistan de meeste aantal standaard 

documenten nodig. 15 standaard documenten zijn nodig voor de import naar Turkmenistan: customs 

import declaration, commercial invoice, pro forma invoice, packing list, certificate of origin, air 

waybill, bill of lading, rail waybill conforming to both COTIF and SMGS agreements, waybill, 

certificate of conformity, registration of an import contract, insurance certificate, registration 

certificate of an importer, commercial registration en de taxpayer registration. (Market access 

database) 

Daarnaast zijn ook in Turkmenistan extra documenten nodig afhankelijk van het in te voeren product. 

Wapens en munitie voor militair gebruik; buskruit, explosieven en pyrotechnische producten; 

edelstenen; radioactief materiaal en afval; industrieel afval; gif en voor wilde dieren en planten is een 

vergunning nodig. (Market access database) 

Doordat er zo veel documenten nodig zijn voordat er geëxporteerd kan worden scoren de landen 

laag op ‘trading across borders’ in het rapport van de World bank (Doing business 2013: Economy 

profiles). Kazachstan scoort hier de 182e plek van de 185 onderzochte landen. Azerbeidzjan doet het 

iets beter met een 169e plek. Turkmenistan is niet opgenomen in het rapport. Doordat er ook erg 

veel documenten nodig zijn om te exporteren naar Turkmenistan, zal dit land ook erg laag scoren op 

dit onderdeel. Rusland heeft ook hier weer een vergelijkbare score met een 162e plek (Doing business 

2013: Economy profile: Russian Federation).  

4.3.2.2 Fysieke transport 

Het transport naar de landen brengt grote kosten met zich mee, in het bijzonder het transport naar 

Kazachstan en Turkmenistan. Door de geïsoleerde ligging zijn de landen lastig te bereiken (Market 

access database). Het fysieke transport zal zich voor DHL freight vooral richten op het wegvervoer. 

Het daadwerkelijke transport zal gedaan worden door het contracteren van de logistieke bedrijven 

die ieder een eigen wagenpark hebben. (Interview Theo Tijhuis) 
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Azerbeidzjan, Kazachstan en Turkmenistan zijn landen waarbij het erg lastig is door de douane te 

komen. Door de vele papieren die nodig zijn voor het vervoer duurt het lang voordat die allemaal 

gecontroleerd zijn en akkoord zijn bevonden door de douane (Market access database; D&B reports; 

Doing business 2013 Economy profiles). Door de hoge mate van corruptie in de landen kan het 

wachten op goedkeuring nog meer vertraging oplopen als er niet mee wordt gewerkt aan de 

corruptie. 

Door recente investeringen in de infrastructuur is het wegennet verbeterd, het staat echter nog 

steeds in sterk contrast met de infrastructuur in West-Europese landen. Een bijkomend probleem bij 

de 3 landen is elektriciteit. De toevoer van elektriciteit is niet contant en black-outs komen dan ook 

geregeld voor in de regio (Market access database; D&B reports; Doing business 2013 Economy 

profiles). 

4.3.3 Conclusie internalisatie voordelen 

DHL heeft een wereldwijde oriëntatie en is een echte multinational. Doordat ze het servicegebied 

steeds verder willen uitbreiden en diensten bieden om producten naar nieuwe landen te vervoeren 

is het bedrijf te typeren als wereldwijde marketeer. Hierbij is het essentieel dat de diensten van DHL 

aangepast worden aan de regio waarna het exporteert.  

Deze aanpassingen zijn essentieel voor het exporteren naar Kazachstan, Azerbeidzjan en 

Turkmenistan door de vele benodigde exportdocumenten. De benodigde specialisatie is terug te 

vinden in de lage scores op ‘trading across borders’. Doordat Rusland eenzelfde extensief 

exportdocumentatiesysteem heeft kan de ervaring van pas komen die DHL heeft opgedaan bij het 

exporteren naar dit land. Doordat deze ervaring moeilijk over te dragen is en de kennis die hieruit 

vloeit een groot voordeel geeft ten opzichte van de concurrenten lijkt het voor de hand te liggen 

deze voordelen binnen het bedrijf te houden en dus te internaliseren. 

4.4 SWOT-analyse DHL freight 
Nu er een compleet marktonderzoek is uitgevoerd kan er een SWOT analyse met de bijbehorende 

confrontatie matrix worden opgesteld. In de SWOT analyse komen alle onderdelen van de 

marktanalyse naar voren om op deze manier een goed beeld te krijgen van de aandachtspunten. 

Allereerst wordt er begonnen met het opstellen van de interne factoren, de sterktes en zwaktes van 

DHL freight. 

Sterktes Zwaktes 

S1: Diensten succesvol aanpassen aan de markt, 

voorbeeld hierbij is de succesvolle Green light 

procedure 

S2: Russisch sprekende afdeling 

S3:Geldt als hub voor vervoer naar buurland 

Rusland, veel ervaring 

S4: Onderhandelingskracht van de leveranciers 

en afnemers zijn klein 

Z1: Bekendheid van DHL Express (hierdoor wordt 

DHL niet direct geassocieerd met vrachtvervoer) 

Z2: Er kan sprake zijn van interne concurrentie 

door de complexiteit van de vele divisies. 
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Ditzelfde proces is hieronder herhaald voor de kansen en de bedreigingen: 

Kansen Bedreigingen 

K1: De landen rondom de Kaspische zee hebben 

een grote economische groei 

K2: Er is een grote afzetmarkt 

K3: Voor de exportdocumentatie is extensieve 

kennis nodig 

B1: Hevige concurrentie in de expediteur sector 

B2: Bureaucratie 

B3: Corruptie 

B4: Cultuurverschillen (m.n. communicatie) 

Alle onderdelen van de SWOT-analyse worden in de confrontatiematrix gezet waarna de kansen en 

de bedreigingen worden gescoord van 1-10 waarbij 10 erg belangrijk is en 1 niet zo belangrijk. 

K1: De economische groei die er heerst in de regio is veelbelovend. Naast de olie-industrie wordt er 

ook juist geïnvesteerd in andere industrieën. Dit biedt veel kansen voor DHL. Deze kans wordt door 

de relevantie voor het onderzoek hoog gescoord met een 8. 

K2: Met 32 miljoen inwoners hebben de 3 landen samen een afzetmarkt te bieden die kansen biedt 

voor DHL. Die 32 miljoen mensen geven opzich een grote markt weer maar op wereldformaat valt dit 

heel erg mee, daarom een lage score van 4. 

K3: Door de complexiteit is er veel specialisme nodig voor het exporteren van goederen. Doordat het 

dermate complex is kunnen veel bedrijven afzien van de complexiteit door het simpelweg uit te 

besteden aan DHL. Door de mogelijkheden die hier te grijpen zijn is dit een belangrijke kans die op 

vergelijkbare hoogte zit als de opkomende economie: een 8. 

B1: Door de vele grote expediteurs op de markt is het voor afnemers van opdrachten gemakkelijk om 

een andere expediteur in te schakelen. Maar doordat DHL ook al geldt als hub voor Rusland, heeft 

het de kans zich ook in aangrenzende gebieden sterk te laten vertegenwoordigen. Desondanks een 

hoge score voor deze dimensie: een 7. 

B2: De bureaucratie in de landen kan zorgen voor onnodige wachttijden en daardoor het oplopen 

van de prijs. In de bedreigingen is dit de sterkste dimensie. Een 8 is hier toepasselijk. 

B3: De corruptie kan voor problemen zorgen bij het exporteren naar de Kaspische zee. Gezien het feit 

dat DHL hier ook al mee in contact is gekomen bij de export naar Rusland, weet DHL hier mee om te 

gaan en zich met succes hiervan afzijdig van te houden. De ervaring met het omgaan van corruptie 

geeft deze dimensie een kleinere impact: een 5 

B4: De cultuurverschillen kunnen zorgen voor problemen met communicatie. DHL heeft dit probleem 

voor zichzelf al voor een deel weggewerkt door Russisch sprekende medewerkers in dienst te nemen. 

Voor Kazachstan is dit toereikend. Voor het vervoer naar Azerbeidzjan en Turkmenistan zou er meer 

personeel aangenomen moeten worden om de communicatie soepel te laten verlopen. Doordat het 

probleem al voor een groot deel is opgelost valt deze bedreiging ook laag uit: een 4 
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4.4.1 Confrontatie matrix 

Uit de onderstaande confrontatiematrix zijn verschillende zaken af te lezen. Er is een patroon te 

herkennen in het voordeel dat DHL heeft met de Russisch sprekende medewerkers in Nederland. 

Daarnaast is het erg duidelijk dat de kennis die DHL heeft, mede door het opbouwen van de hub naar 

Rusland, een groot voordeel is voor de mogelijke export naar de Kaspische regio. De concurrentie 

zorgt mogelijk voor de grootste bedreiging bij de export. Een aandachtspunt voor DHL is de mogelijke 

interne concurrentie. Hierdoor zouden zaken langs elkaar heen kunnen gaan lopen. Gezien de hoge 

mate van bureaucratie in de landen moet dit juist voorkomen worden om verdere vertragingen te 

voorkomen.
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Kansen   Bedreigingen     

Economie Afzetmarkt Kennis Concurrentie Bureaucratie Corruptie 
Cultuur-
verschillen 

Totaal 

  Factor 8 4 8 7 8 5 4   

  Green light     ++ ++ +     5+(38) 

Sterktes 
Russisch 
sprekend 

++ + + + + + ++ 9+(56) 

  Ervaring     ++ + ++ ++   7+(49) 

  
Onderhande-
lingskracht 

      +       1+(7) 

  Bekendheid - -   -       3-(19) 

Zwaktes 
Interne 
concurrentie 

      - - --   4-(25) 

  Totaal 
2+ 1+ 5+ 5+ 4+ 3+ 2+ 

  
1- 1- 

 
2- 1- 2- 

 
Tabel 5: Confrontatiematrix
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5 Conclusies en aanbeveling 
In dit laatste onderdeel van het project zullen de conclusies aan het licht komen. De conclusies zullen 

worden gegeven door beantwoording van de hoofdvraag en de deelvragen. 

Hoofdvraag: Wat zijn de exportmogelijkheden van DHL freight voor de Kaspische regio? 

De landen rond de Kaspische zee bieden economisch gezien veel perspectief. De landen zijn in de 

afgelopen jaren economisch sterk gegroeid en de prognose is dat dit door zal zetten. De EU is voor de 

landen een belangrijke handelspartner, de export naar de regio is groeiende en heeft al redelijke 

afmetingen aangenomen. (Deelvraag 1: Hoe ziet de Kaspische regio eruit op macro- en meso-niveau?) 

In de landen heerst echter wel een hoge mate van bureaucratie en corruptie is hierbij een bijkomend 

probleem, vooral in Turkmenistan is corruptie sterk aanwezig. De bureaucratie creëert echter ook 

kansen voor DHL. Door de uitgebreide benodigde exportdocumentatie is het niet transparant voor 

bedrijven wat precies nodig is voor zendingen. DHL kan hier optreden als tussenpersoon die dit 

specialisme in huis heeft gehaald. (Deelvraag 2: Wat zijn de (export) belemmeringen of kansen die de 

macro-omgeving van de Kaspische markt met zich meebrengt?) 

Door ervaringen met het exporteren naar Rusland kan het zijn dat deze kennis makkelijker te 

vergaren is door DHL. Bij het exporteren naar Rusland komt ook een hoge mate van bureaucratie 

kijken, hier heeft men dus ervaring mee. De export naar Rusland is zo goed opgezet dat DHL freight 

fungeert als een soort hub voor bedrijven uit de EU. Er komen bedrijven vanuit de EU die via DHL 

freight hun vrachtvervoer naar Rusland regelen. (Deelvraag 2: Wat zijn de (export) belemmeringen of 

kansen die de macro-omgeving van de Kaspische markt met zich meebrengt?) 

Naast de exportbelemmeringen die op worden gelegd door de vele benodigde exportdocumenten 

zijn er ook exportbelemmeringen te vinden op het gebied van cultuur. Problemen tussen culturen 

kunnen veelal voorkomen worden door de communicatie goed te regelen. Communicatie gebeurd in 

Kazachstan op een andere manier. Bij een conversatie moet er veel meer gelet worden op subtiele 

boodschappen, de conversaties zijn er minder direct. Daarnaast zal altijd een formeel karakter in het 

gesprek gehanteerd worden. (Deelvraag 2: Wat zijn de (export) belemmeringen of kansen die de 

macro-omgeving van de Kaspische markt met zich meebrengt?) 

Op het gebied van communicatie kan DHL ook van ervaring genieten. De Russisch sprekende afdeling 

kan op dezelfde manier communiceren met Kazachstan als met Rusland. Voor export naar 

Azerbeidzjan en Turkmenistan zouden extra mensen gecontracteerd moeten worden, gezien het 

verschil in taal. (Deelvraag 2: Wat zijn de (export) belemmeringen of kansen die de macro-omgeving 

van de Kaspische markt met zich meebrengt?) 

Als DHL er in kan slagen de kennis over het exporteren naar de landen in huis te halen kan zij een 

stap voor zijn op de concurrenten. Door een uitgebreide service te bieden voor het exporteren naar 

het gebied zou DHL een marktaandeel kunnen veroveren. Door een uitgebreide exportservice kan 

DHL een hub opzetten voor export naar Kazachstan, Azerbeidzjan en Turkmenistan. (Deelvraag 3: 

Hoe zou DHL de export kunnen organiseren?) 
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Door services die DHL aanbiedt aan te passen aan verschillende landen zijn er voor veel landen 

specialistische producten ontworpen. Door de aanpassingen die aan de service gemaakt worden zijn 

er naar veel landen succesvolle export routes opgezet en door het maken van deze aanpassingen 

verkleint men de kans op problemen die kunnen optreden door opgezette exportbelemmeringen.  

5.1 Aanbeveling 
Gezien de economische potentie van de landen, en Kazachstan in het bijzonder, is het aan te bevelen 

een exportproduct op te zetten voor Kazachstan. Dit wordt ook bevestigd door de confrontatiematrix 

die een sterke kans laat zien in de combinatie van de kennis en ervaring die aanwezig is bij DHL.  

Exportproducten voor Azerbeidzjan en Turkmenistan kunnen voorlopig achter blijven gezien de 

relatief geringe export naar de landen. De onzekerheid welke veroorzaakt wordt door de hoge mate 

van corruptie en het al dan niet verkrijgen van elektriciteit komt ook kijken bij export naar 

Azerbeidzjan en Turkmenistan. Daarnaast kan export naar Kazachstan afgedaan worden met de 

Russisch sprekende afdeling, waar voor de andere twee landen nieuwe mensen voor aangetrokken 

zouden moeten worden. (Hoofdvraag: Hoe ziet de markt van de Kaspische regio er uit en wat zijn de 

exportmogelijkheden van DHL freight voor de markt van de Kaspische regio?) 

Azerbeidzjan en Turkmenistan dienen echter niet vergeten te worden. Er ligt veel economische 

potentie in de landen. De onzekerheden zijn nu echter nog te groot. Als de regio zich ontwikkeld 

zoals geprojecteerd zullen de landen aantrekkelijker worden voor investeerders en zal het 

bedrijfsklimaat aantrekkelijker worden voor DHL. Dit is wat nu is gebeurd met Kazachstan.  

(Hoofdvraag: Hoe ziet de markt van de Kaspische regio er uit en wat zijn de exportmogelijkheden van 

DHL freight voor de markt van de Kaspische regio?) 

Door een apart product te maken voor Kazachstan, gebaseerd op de Greenlight procedure van de 

export naar Rusland, zou DHL een goede service kunnen bieden voor de groeiende export naar dit 

land. Door de combinatie van de opkomende economie en het als een van de eerste op te treden in 

dit gebied zou DHL een goede handelspartner kunnen worden voor zendingen naar de regio. Als dit 

product goed uitgewerkt wordt zou het, net als voor Rusland, in de toekomst als hub kunnen gaan 

fungeren voor export van Europese bedrijven naar Kazachstan en mogelijk later de gehele Kaspische 

regio. (Hoofdvraag: Hoe ziet de markt van de Kaspische regio er uit en wat zijn de 

exportmogelijkheden van DHL freight voor de markt van de Kaspische regio?) 
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5.2 Beperkingen 
De opzet van het onderzoek is goed. Het desk research dat bevestigd wordt door experts (door 

middel van de interviews) is voor een dergelijk onderzoek een goede opzet. In het onderzoek zijn 

echter maar 3 experts geraadpleegd.  

5.3 Discussie 
Door in het begin van het onderzoek erg breed georiënteerd te zijn en niet toe te spitsen op 1 land of 

1 onderdeel van het land wordt een erg breed onderzoekskader gehanteerd. Er worden 3 landen 

onderzocht op allerlei variabelen. Door de brede oriëntatie zijn er een aantal variabelen oppervlakkig 

gebleven, waar het wellicht de moeite waard was die meer uit te zoeken. Voorbeelden hiervan zijn 

de modellen van Porter en Hofstede. 

De theorie die Dunning heeft opgesteld gaat uit van productie in de landen. Gezien het feit dat DHL 

niet daadwerkelijk zelf produceert maar een service biedt aan de producerende bedrijven kan er aan 

de juistheid van het gebruik van zijn theorie getwijfeld worden. Door alleen gebruik te maken van het 

concept van de theorie en het meer te zien als overkoepelde internationalisatietheorie is de theorie 

echter nog wel bruikbaar voor het onderzoek. Daarnaast toonde de theorie erg veel overeenkomsten 

met het model van Cooper en Kleinschmidt over de export performance. Door gebruik te maken van 

verschillende theorieën en ze te integreren is er gewaarborgd dat de theorieën bruikbaar zijn voor 

het onderzoek. 

De gebruikte theorieën zijn oud. Johanson en Vahlne stelden hun model op in 1977, Dunning in 1980 

en het model van Cooper en Kleinschmidt komt uit 1985. Sinds die tijd is er veel veranderd in de 

wijze waarop er op internationaal vlak zaken worden gedaan. De auteurs reflecteren zelf ook op de 

ontwikkelingen en concluderen dat de theorieën, al dan niet met een kleine aanpassing, stand hield 

in de huidige situatie. Doordat de theorieën niet alles willen verklaren blijven ze bruikbaar met kleine 

toevoegingen. Door deze aanpassingen mee te nemen in het onderzoek en door de theorieën naast 

elkaar te gebruiken en samen te voegen blijft de toepasbaarheid van de modellen goed. 

De data die verkregen is door middel van het desk research is goed te gebruiken omdat het van 

betrouwbare bronnen komt zoals de IMF en de World Bank. Daarnaast werd op basis van deze data 

de interviews gehouden met de experts. De bevindingen uit het desk research werden door de 

experts bevestigd. Er is echter een klein aantal experts geïnterviewd, dit is terug te voeren in het feit 

dat de gehele populatie experts op dit gebied klein is. Hierdoor wordt er toch een accuraat beeld 

gecreëerd over de situatie. 
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7 Bijlagen 

7.1 Onderzoeksontwerpen 
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7.2 Economische ontwikkeling cijfers 

7.2.1  GDP groei 

 

Real GDP growth  
(Annual percent change) Azerbaijan Kazakhstan Turkmenistan 

Central Asia and 
the Caucasus 

2000 6,2 9,8 18,6 7 

2001 6,5 13,5 20,4 -1,4 

2002 8,1 9,8 15,8 6,8 

2003 10,5 9,3 17,1 6,4 

2004 10,2 9,6 14,7 9,3 

2005 26,4 9,7 13 9,3 

2006 34,5 10,7 11 8,8 

2007 25 8,9 11,1 7,1 

2008 10,8 3,2 14,7 2,6 

2009 9,3 1,2 6,1 -1,5 

2010 5 7,3 9,2 8,4 

2011 0,1 7,5 14,7 7,9 

2012 3,9 5,5 8 3,9 

2013 2,7 5,7 7,7 4,2 

2014 2,9 6 8 4,6 

2015 3 6,3 7,5 4,7 

2016 3 6,3 8 4,9 

2017 3,1 6,3 8 4,9 

(IMF Data Mapper) 
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7.2.2 GDP per capita 

 

Nominal GDP per capita  
(U.S. dollars per capita) Azerbaijan Kazakhstan Turkmenistan 

Central Asia and  
the Caucasus 

2000 647,837 1230,49 1081,653 2330,18 

2001 693,219 1491,652 1468,954 n/a 

2002 748,787 1657,15 1814,768 1822,757 

2003 863,808 2061,54 2347,284 2303,706 

2004 1019,236 2862,502 2870,884 2933,093 

2005 1537,898 3753,441 3418,349 3587,456 

2006 2414,909 5261,812 4191,145 4049,659 

2007 3759,279 6626,298 5006,076 4982,66 

2008 5212,825 8570,62 4083,585 5681,596 

2009 4933,359 7118,531 3776,043 4817,118 

2010 5847,26 9008,699 4072,101 5673,711 

2011 7106,04 11167,005 5078,13 6159,788 

2012 7726,646 12021,215 5960,674 6337,635 

2013 8433,881 13176,275 7052,689 6773,459 

2014 9239,927 14607,53 8276,667 7250,556 

2015 10028,97 16320,753 9626,628 7840,355 

2016 10729,736 18178,017 11482,695 8502,972 

2017 11491,291 20243,267 13724,207 9214,399 

(IMF Data Mapper) 



 49 

7.2.3 GDP afgezet tegenover PPP 

 

GDP based on PPP per capita  
(Current international dollars  
per capita) Azerbaijan Kazakhstan Turkmenistan 

Central Asia and  
the Caucasus 

2000 2372,212 4823,386 1906,803 4986,133 

2001 2553,434 5603,718 2309,19 4946,797 

2002 2773,999 6245,882 2674,655 4633,697 

2003 3093,939 6930,988 3149,799 4954,006 

2004 3460,044 7734,583 3658,057 5554,299 

2005 4455,827 8657,789 4050,962 6215,198 

2006 6119,383 9781,202 4567,41 6850,423 

2007 7786,398 10840,376 5137,415 7428,84 

2008 8724,707 11281,305 5930,895 7659,908 

2009 9532,969 11215,451 6249,512 7449,802 

2010 10058,944 12014,773 6804,238 8045,698 

2011 10201,441 13001,188 7842,014 8675,433 

2012 10684,95 13920,871 8469,096 9066,061 

2013 11035,75 14895,815 9096,841 9440,764 

2014 11424,724 15999,728 9808,412 9876,889 

2015 11860,874 17270,752 10551,444 10369,903 

2016 12345,266 18682,507 11429,829 10925,854 

2017 12891,891 20255,293 12401,847 11536,823 

(IMF Data Mapper) 
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7.2.4 Inflatie, gemiddelde CPI 

 

Inflation rate, average consumer  
prices  
(Annual percent change) Azerbaijan Kazakhstan Turkmenistan 

Central Asia and  
the Caucasus 

2000 1,8 13,3 8 43,8 

2001 1,5 8,4 11,6 41,4 

2002 2,8 5,9 8,8 33,8 

2003 2,2 6,5 5,6 19,9 

2004 6,7 6,9 5,9 8,1 

2005 9,7 7,5 10,7 8,2 

2006 8,4 8,6 8,2 9,4 

2007 16,6 10,8 6,3 9,6 

2008 20,8 17,1 14,5 12,5 

2009 1,6 7,3 -2,7 5,8 

2010 5,7 7,1 4,4 8,1 

2011 7,9 8,3 5,3 7,4 

2012 3 5 4,3 7,7 

2013 6 6,6 6 6,8 

2014 5,5 6,5 7 5,9 

2015 5,5 6,3 7 5,7 

2016 5,3 6 7 5,6 

2017 5 6 7 5,6 

(IMF Data Mapper) 
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7.2.5 Internationale handel van Nederland, uitvoerwaarde 

Naar Azerbeidzjan 

Onderwerpen Uitvoerwaarde         

Landen Azerbeidzjan         

Perioden 2010  2011  2012 jan - juni* 

SITC 1 000 euro           

Totaal goederen 97892 100% 166713 100% 74270 100% 

0  Voeding en levende dieren 5876 6% 9962 6% 6217 8% 

1  Dranken en tabak 709 1% 1296 1% 1895 3% 

2  Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 5287 5% 5836 4% 3189 4% 

3  Minerale brandstoffen, smeermiddel... 188 0% 1821 1% 1305 2% 

4  Dierlijke en plantaardige oliën en... 35 0% 53 0% 30 0% 

5  Chemische producten 21343 22% 28569 17% 12143 16% 

6  Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 10837 11% 14287 9% 7708 10% 

7  Machines en vervoermaterieel 46246 47% 92162 55% 37472 50% 

8  Diverse gefabriceerde goederen 7366 8% 12670 8% 4304 6% 

9  Niet afzonderlijk genoemde goederen 5 0% 57 0% 7 0% 

(CBS Statline) 

Naar Kazachstan 

Onderwerpen Uitvoerwaarde         

Landen Kazakhstan         

Perioden 2010  2011  2012 jan - juni* 

SITC 1 000 euro           

Totaal goederen 359855 100% 406941 100% 225933 100% 

0  Voeding en levende dieren 11784 3% 16695 4% 10222 5% 

1  Dranken en tabak 215 0% 468 0% 308 0% 

2  Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 18670 5% 23474 6% 20082 9% 

3  Minerale brandstoffen, smeermiddel... 3463 1% 3723 1% 2671 1% 

4  Dierlijke en plantaardige oliën en... 2 0% 80 0% 69 0% 

5  Chemische producten 48596 14% 49970 12% 28370 13% 

6  Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 31878 9% 34806 9% 18897 8% 

7  Machines en vervoermaterieel 209364 58% 235004 58% 111930 50% 

8  Diverse gefabriceerde goederen 35861 10% 42507 10% 33321 15% 

9  Niet afzonderlijk genoemde goederen 21 0% 212 0% 64 0% 

(CBS Statline) 
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Naar Turkmenistan 

Onderwerpen Uitvoerwaarde         

Landen Turkmenistan         

Perioden 2010  2011  2012 jan - juni* 

SITC 1 000 euro           

Totaal goederen 43758 100% 47572 100% 35091 100% 

0  Voeding en levende dieren 238 1% 589 1% 259 1% 

1  Dranken en tabak x 0% 117 0% 120 0% 

2  Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 1277 3% 2028 4% 2970 8% 

3  Minerale brandstoffen, smeermiddel... x 0% 291 1% 319 1% 

4  Dierlijke en plantaardige oliën en... . 0% . 0% . 0% 

5  Chemische producten 6739 15% 7526 16% 6979 20% 

6  Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 4314 10% 2971 6% 3919 11% 

7  Machines en vervoermaterieel 25753 59% 30611 64% 18652 53% 

8  Diverse gefabriceerde goederen 5327 12% 3357 7% 1864 5% 

9  Niet afzonderlijk genoemde goederen . 0% 81 0% 10 0% 

(CBS Statline) 
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Interview Russische afdeling 

Cultuurverschillen 

Machtsafstand 

Is er een duidelijke machtsafstand tussen baas en werknemer? Denken werknemers mee of doen ze 

simpelweg wat hun is opgedragen door de baas? 

Hoge machtsafstand komt vooral voor bij bedrijven van de overheid. Bij andere bedrijven 

heeft de baas wel het laatste woord, medewerkers denken echter wel mee en komen zelf 

ook met mogelijke oplossingen voor problemen.  

Dit ligt anders in omliggende landen (zij komt zelf uit Kirgizië). Kirgizië heeft wat dat betreft 

niet de ontwikkelingen doorgemaakt die Rusland de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. 

Kazachstan, Turkmenistan en Azerbeidzjan hebben ook dit gebrek aan ontwikkeling.  

Banen blijven vaak binnen families. Hierdoor wordt er een grote machtsafstand gecreëerd en 

zijn er een paar families die erg rijk zijn. Mensen met veel geld hebben vaak ook veel macht.  

Dit gaat ook op in Rusland en omstreken. Doordat banen vaak binnen families blijven wordt 

de machtsafstand binnen het land alleen maar groter. Wanneer ook ‘buitenstaanders’ deze 

belangrijke banen kunnen krijgen zal de machtsafstand kleiner worden.  

Russen zien westerlingen als mensen met geld en macht. Doordat er de perceptie is dat er 

macht berust bij deze personen worden ze ook direct behandeld met respect. 

Communicatie 

Is er een verschil in de manier van communiceren met elkaar? Zijn boodschappen verborgen in de 

tekst of wordt alles op een directe manier gegeven? 

Er wordt op een wat omslachtige manier met elkaar gecommuniceerd. Subtiele 

boodschappen zijn alom aanwezig en de boodschap wordt altijd vriendelijk verpakt waardoor 

de harmonie van een gesprek bewaard blijft. 

Communicatie gaat vaak op een erg formele manier. Iedereen wordt aangesproken met U en 

formele kleding is gewenst. Mensen in Rusland (en omstreken) hebben vaak 3 namen, hun 

eigen voornaam en achternaam, maar daar tussenin staat vaak nog de naam van de vader. 

Het aanspreken van mensen gaat ook in dit opzicht op een formele wijze door alle 3 namen 

te noemen. Alleen als vriend is het geoorloofd alleen een enkele naam te gebruiken. 

Tegenover westerlingen is dit echter minder erg omdat ze deze mensen zien als mensen met 

macht. 
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Bureaucratie + corruptie 

Uit mijn onderzoek komt dat er allom bureaucratie en corruptie aanwezig is in de regio, hoe werd dit 

ervaren door u? 

De mate van bureaucratie in de landen wordt bevestigd. Er zijn voor veel zaken documenten 

nodig en het verkrijgen van documenten kan lang duren. Het verkrijgen van deze 

documenten kan worden versneld door wat geld toe te stoppen. Waar een document 

normaal 3 a 4 maanden kan duren voordat het verkregen is kan het met een hand geld zo 

terug gebracht worden naar enkele dagen. 

In het juridische systeem heerst ook veel corruptie. De partij, schuldig of niet, met het 

meeste geld krijgt vaak een gunstige uitspraak van de rechter. 



 55 

Interview management. 
In dit interview zal een open interview gehouden worden met Theo Tijhuis, de locatiedirecteur van 

DHL freight Hengelo 

Bedrijfsprofiel 

Welke functie hebben de 4 divisies van DHL? 

DHL express verzorgd de pakketjes en brieven, DHL freight het vrachtvervoer, DHL Supply 

chain verzorgd vooral de warehousing voor de klant. DHL mail, de Duitse divisie, is voor de 

Duitse post. 

Concurrenten 

Van welke bedrijven ondervindt DHL de meeste concurrentie? 

De opgestelde concurrenten: Kuehne + Nagel, Panalpina, Expeditors International, DB 

Schenker, UPS komen goed overeen met de concurrenten zoals DHL Freight dit ervaart. 

Daarnaast is de eerder opgenomen Sinotrans voor DHL niet een concurrent. Sinotrans 

vervoert voornamelijk containers over de zee, hier is DHL niet een grote speler.  

Naast de gegeven concurrenten wordt ook Wim Bosman toegevoegd. Wim Bosman is een 

Nederlandse expediteur die ook veel wegvervoer heeft in Europa. Hier ondervind DHL wel 

concurrentie van. 

SWOT 

Naast de zelf verzamelde gegevens is de SWOT analyse aangevuld in het interview. 

Sterktes Zwaktes 

- Grootste expediteur. 

- Bekendheid 

- Ervaring met het exporteren naar 

vergelijkbaar Rusland 

- In het bezit zijn van Russisch sprekende 

collega’s 

- Bekendheid van DHL Express (hierdoor 

wordt DHL niet direct geassocieerd met 

vrachtvervoer) 

- Er kan sprake zijn van interne 

concurrentie door de complexiteit van 

de vele divisies. 

Mogelijkheden Bedreigingen 

- Nieuwe markten - Hevige concurrentie 

Een andere sterkte van DHL freight is het in bezit zijn van Russisch sprekende medewerkers, hierdoor 

is communicatie met de uiteindelijke afnemer van de leverancier van DHL gemakkelijker.  

De bekendheid van DHL spreekt ook tegen zich. Door de bekendheid van DHL express is het soms 

lastig om DHL freight te onderscheiden als vrachtvervoerder. DHL is bekend van het snelle bezorgen 

van pakketjes en post en is daardoor niet bekend bij iedereen als vrachtvervoerder. Daarnaast zorgt 
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sponsoring van racesporten voor meer bekendheid en bevestiging van dit snelle leveren en de 

kleinschaligheid van de leveringen. 

Door de complexe opzet van het bedrijf kan er soms belangenverstrengeling optreden. Supply chain 

en freight moeten goed samenwerken om zo een efficiënt systeem op te zetten. Waar supply chain 

de warehousing doet kan freight producten moeten verzenden die in de warenhuizen liggen. De 

samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen moet op dit vlak goed zijn. 

Strategie 

Hoe ziet het profiel van DHL freight er uit op basis van de strategieënmatrix van Cooper en 

Kleinschmidt (1985)?: 

DHL is te typeren als een wereldwijde marketeer. Het vervoert allerlei verschillende 

materialen en producten en levert in dit opzicht aan meerdere segmenten. Producten of 

diensten in het geval van DHL worden aangepast aan de markt en de leverancier van de 

opdracht. De kern van de dienst is altijd hetzelfde, het leveren van een dienst door de 

goederen te vervoeren. Het product voor Rusland is bijvoorbeeld heel anders opgezet dan de 

dienst voor buurlanden. Rusland heeft een ingewikkelde exportdocumentatie en zal dus 

aangepast moeten worden in vergelijking met andere landen. 

Fysieke vervoer 

Hoe wordt het daadwerkelijke vervoer ingevuld? 

Het fysieke vervoer van DHL freight richt zich voornamelijk op vervoer via de weg. Er zijn 

mogelijkheden via schepen te vervoeren door middel van containers of met vliegtuig via de 

lucht. De nadruk zal echter voornamelijk liggen op vervoer via vrachtwagens. 

Doelen, wensen en verwachtingen 

Wat is het doel van het onderzoek?  

Het doel van het onderzoek is het onderzoeken van de exportmogelijkheden naar de 

Kaspische regio 

Welke landen moeten meegenomen worden in de analyse? 

Het onderzoek moet zich richten op Kazachstan, daarnaast kunnen Azerbeidzjan en 

Turkmenistan ook meegenomen worden in de analyse. Iran dient niet bekeken te worden 

door politieke redenen en te veel onstabiliteit in het land. Rusland, het andere aangrenzende 

land aan de Kaspische zee, is al bekeken en hoeft ook niet verder op ingegaan te worden. 

Landen rondom de Kaspische zee maar die er niet direct aan grenzen (zoals Armenië, Georgië 

en Oezbekistan) blijven ook buiten beschouwing in de opdracht. 

Wat zijn de verwachtingen voor de export naar het gebied? 

Net als met de export naar Rusland klein beginnen en langzamerhand, door de export uit te 

breiden, groeien. Dit kan mede doordat het netwerk in de landen groeit en er zo meer 

draagvlak komt voor grotere zendingen naar de regio. 
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Belemmeringen 

Omdat Rusland vergelijkbaar is met Kazachstan en de andere landen zal veel vanuit de ervaring 

gekeken kunnen worden die DHL inmiddels heeft opgebouwd door te exporteren naar Rusland.  

Belemmeringen van Rusland 

Welke belemmeringen komen jullie vaak voor bij de export naar Rusland? 

Belemmeringen die het meest naar voren komen bij het exporteren naar Rusland is de 

complexiteit bij de douane. De zogenaamde HS codes (codes die aan bepaalde 

productgroepen worden gegeven) dienen erg secuur te worden geregistreerd. Ieder moertje 

en boutje dat los erbij vervoerd wordt dient een dergelijke code te hebben zodat het voor 

Rusland precies duidelijk is wat er binnen komt. De kosten en voorbereidingstijd die hierbij 

komen kijken zijn groot. 

Daarnaast is er in Rusland ook veel corruptie. Bij een grensovergang is het niet gek om paar 

dagen te wachten totdat je aan de beurt bent om in te klaren. Dit proces kan versneld 

worden door tussen de douane papieren een geldbedrag te leggen maar DHL is hier streng 

tegen en werkt hier dan ook niet aan mee.  

Verschillen in cultuur zijn ook te merken binnen de organisatie. Het probleem van 

communiceren is veelal weggenomen door medewerkers te contracteren die van Russische 

afkomst zijn. Het cultuurverschil is dan ook al te zien op de werkvloer. De dimensie van 

Hofstede die de machtsafstand beschrijft is duidelijk aanwezig. Medewerkers zien de baas 

(Theo Tijhuis) als iemand die gelijk heeft en gaan niet tegen zijn beslissingen in.  

Belemmeringen van DHL 

Legt DHL zelf belemmeringen op over de goederen die wel en niet vervoerd kunnen of mogen 

worden? 

DHL vervoert niet alles. Naar Rusland wordt er voornamelijk elektronica en machines 

vervoerd. DHL vervoert geen levende dieren, bloemen/planten en vers vlees. Daarnaast zal 

DHL over het algemeen niet vaak voedsel vervoeren. Er zijn al veel vervoerders op dit gebied 

en er moet veel extra kennis opgedaan worden om succesvol te integreren in deze 

bedrijfstak. Daarnaast zijn er veel extra beperkingen verbonden aan het vervoer van voedsel 

en moet er vaak aan veel extra exportdocumenten gedacht worden. 

Het vervoeren van bepaalde vloeistoffen kan DHL ook niet doen, zoals nucleair afval. Voor 

sommige vloeistoffen zijn certificaten nodig die DHL niet heeft. Daarnaast zal DHL ook geen 

vloeistoffen in bulk vervoeren met een tankwagen bijvoorbeeld. 
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Porter 

Om meer duidelijkheid te verschaffen over de afnemers en de leveranciers van DHL zal hierover wat 

dieper worden ingegaan in het interview 

Onderhandelingskracht van de afnemers 

Van wie krijgt DHL de opdrachten? 

Erg veel bedrijven binnen de Nederlandse en Europese markt. Door de goede service bij 

vervoer naar Rusland geldt DHL freight binnen Europa als hub voor het correct vervoeren van 

goederen naar Rusland. Hierdoor komen bedrijven uit Europa via DHL naar Rusland.  

Onderhandelingskracht van de leveranciers 

Van welke bedrijven is DHL afhankelijk voor het exporteren? Hierbij te denken aan brandstof, het 

vervoer, apparatuur en de arbeidkrachten 

DHL heeft zelf een heel beperkt wagenpark. DHL freight huurt hierdoor bedrijven in die het 

fysieke vervoer regelen. DHL is zwaar afhankelijk van deze bedrijven. Om dit mogelijke risico 

in te perken heeft DHL ongeveer tien van deze bedrijven gecontracteerd en staan er 

tientallen klaar om een contract te tekenen. De bedrijven hebben elk tussen de 150 en 300 

vrachtwagens waarbij 1 bedrijf het bezit heeft van een wagenpark van 1800 wagens. De 

arbeidskrachten, brandstof en het materieel komt dus van deze bedrijven. 
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Vragen Nadia Verwaal NKCH 
Onderstaand staan een aantal vragen over de exportbelemmeringen die zich voor kunnen doen bij 

de export naar Kazachstan en de omliggende landen bij de Kaspische Zee. Op basis van het verrichte 

onderzoek ben ik op een aantal mogelijke belemmeringen gekomen, zowel fysieke belemmeringen 

als psychologische belemmeringen 

Fysieke belemmeringen 

Bureaucratie 

Uit mijn onderzoek kwam dat er erg veel bureaucratische belemmeringen op zijn opgelegd voor het 

exporteren naar het gebied. Dit kan bijvoorbeeld door een scala aan benodigde exportdocumentatie.  

In hoeverre wordt dit door jullie ervaren als een probleem? 

De bureaucratische belemmeringen kunnen de export naar Kazachstan erg vertragen. Als er 

verkeerde interpunctie gebruikt wordt in een exportdocument kan dat al zorgen voor een 

forse vertraging in het systeem. 

Zijn er bepaalde documenten waar zich de meeste problemen mee voor doen? 

De certificering zorgt voor veel problemen bij de exportprocedure. 

Corruptie 

Uit mijn onderzoek kwam ook dat door de grote mate van bureaucratie er ook redelijk veel corruptie 

heerst in de landen. 

Zijn jullie hiermee in aanraking gekomen en zo ja in welke mate en omstandigheden? 

Corruptie is een aanwezig probleem in Kazachstan. De bedrijven die aangesloten zijn bij de 

NKCH zullen hier dan ook in aanraking mee zijn gekomen. Vooral bij bederfelijke goederen is 

dit het geval. Als er bij de export van deze groep goederen vertraging op treedt kan het zijn 

dat de waarde van de goederen verminderd, hier is dus snelheid geboden. 

Psychologische belemmeringen 

Uit mijn onderzoek kwam ook naar voren dat verschillen in cultuur ook kunnen zorgen voor 

exportbelemmeringen. Naarmate de culturele afstand tussen bedrijven/landen groter is kan dit een 

belemmering vormen voor de handel tussen de landen. 

Zorgen culturele verschillen tussen de landen voor moeilijkheden bij de handel tussen de landen? Zo 

ja, in welke mate? 

Bij het zaken doen met Kazachstaanse bedrijven is het belangrijk tijd te investeren in relaties. 

Even snel heen en weer reizen voor een vergadering is niet aan te raden en zullen ze zelfs als 

belediging op kunnen vatten. Het vertrouwen winnen door veel tijd te steken in de 

handelsrelaties is hier belangrijk. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de machtsafstand tussen de baas en een werknemer groot 

kan zijn. Hierdoor heeft de baas altijd gelijk en doen werknemers precies wat hun gevraagd wordt. Ze 

denken zelf niet echt mee in het proces en doen gewoon wat hun opgedragen wordt.  
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Komen jullie dit tegen bij het zaken doen met de landen? En als dit het geval is, hoe wordt hier mee 

om gegaan? 

Hiërarchie is belangrijk in Kazachstan, er heerst een top-down manier van besturen. Duidelijk 

zijn tegenover de werknemers en het stellen van deadlines is een oplossing voor het 

georganiseerd houden van de handel. 

Voor bedrijven die handel drijven met Kazachstan is het belangrijk om te weten met wie 

gecommuniceerd moet worden. Er moet een goed beeld aanwezig zijn over de decision 

makers in de organisatie. Communiceren met werknemers die geen decision maker zijn 

levert vaak niets op en resulteert in het opnieuw moeten toelichten aan degene die wel 

decision maker is. 

Communicatie 

De manier waarop de landen onderling communiceren, kan ook sterk verschillen. Niet alleen de taal 

is een verschil in communicatie, ook de manier van communiceren verschilt sterk. Edward T Hall 

(1990) heeft hierover de theorie van de high- en low-context cultures opgezet. Nederland ligt in 

West-Europa en hier wordt een directe manier van communicatie gebruikt. De woorden hebben 

letterlijke betekenissen en conversaties zijn beknopt. In Kazachstan (, Azerbeidzjan en Turkmenistan) 

heerst er een vorm van communicatie die veel meer richting de high-context gaat.  

In communicatie met een high-context cultuur (Kazachstan) zijn er meer factoren die een rol spelen 

binnen de conversatie. Waar de low-context cultuur (Nederland) zich vooral richt op woorden, 

gebaren en de toon van de boodschap is het in Kazachstan belangrijk om op meer aspecten te letten. 

Hierbij te denken aan de verbale non-verbale en para verbale communicatie. De toon, intonatie, 

spreektempo, pauzes en haperingen in de communicatie kan in deze culturen gebruikt wordt om een 

boodschap over te brengen. 

Merken jullie dit in het zaken doen, of het bemiddelen met zaken doen, tussen de landen? 

Ja, er is een verschil in communiceren tussen de twee culturen. Slecht nieuws wordt niet 

gegeven door Kazachstanen. Een ander voorbeeld is het krijgen van feedback. Wanneer iets 

uitgelegd wordt en de medewerkers niet snappen wat eigenlijk de bedoeling is zal dit niet 

gezegd worden. De manier om hier mee om te gaan is het vragen of ze de strekking van het 

verhaal willen herhalen. Op deze manier wordt er gecontroleerd of het duidelijk is. Als er 

gevraagd wordt of ze het snappen zullen ze simpelweg zeggen dat het duidelijk is. 

Uit mijn onderzoek kwam dat er in Kazachstan Russisch wordt gebruikt als voertaal bij het zaken 

doen, is dit het geval? Is het spreken van Russisch ook toereikend wanneer het gaat om handel met 

Azerbeidzjan en Turkmenistan? 

De regering van Kazachstan probeert het Kazachs belangrijker te maken, maar er wordt door 

vrijwel iedereen in het land Russisch gesproken. De jonge generatie spreekt ook Engels. De 

decision maker spreekt echter meestal geen Engels, deze spreken Russisch en Kazachs.  

Het is niet bekend of dit ook geld voor Azerbeidzjan en Turkmenistan. 
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Overig 

Ondervinden jullie buiten de genoemde belemmeringen (fysieke en psychologische) nog meer 

belemmeringen die voor problemen kunnen zorgen bij het exporteren naar de Kaspische Zee? 

Nee 

Huidige export 

Nog een aantal vragen over de huidige zakenrelaties die naar Kazachstan (en eventueel omliggende 

landen) exporteren. Zoals ik begreep van jullie site helpen jullie bedrijven met onzekerheden weg 

nemen voor het exporteren naar Kazachstan. Dit kan bijvoorbeeld door informatie te verstrekken 

aan de bedrijven over het gebied. 

Welke bedrijven zijn er bij jullie aangesloten en genieten deze steun van jullie? 

Hier gaat het om MKB’s, bedrijven die levensmiddelen exporteren, transport en logistieke 

bedrijven en bouwbedrijven. Er kan niet specifiek worden ingegaan op de bedrijven. Om een 

specifieke lijst van de bedrijven te krijgen dient DHL lid te worden van de NKCH. 

Is er bij jullie bekend hoe deze bedrijven exporteren naar het gebied? Hebben ze bijvoorbeeld zelf de 

export in handen genomen of wordt hiervoor een extern bedrijf ingehuurd? 

Bedrijven exporteren grotendeels zelf, dus met hun eigen exportmanagers en 

exportafdelingen naar de Kaspische regio. Daarbij maken ze gebruik van bijvoorbeeld 

agenten, distributeurs of anderssoortige partners in de regio (vaak een local). Sommige 

bedrijven hebben een lokaal of regionaal kantoor geopend om de export/handel te 

vergemakkelijken. 


