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INLEIDING 

De intensiteit van competitie in buitenlandse 

afzetmarkten heeft directe gevolgen voor 

Belgische exporteurs. Het grote productaanbod 

in meer competitieve markten laat consumenten 

toe om uitsluitend de beste producten in de 

markt te kiezen. De sterkte van concurrentie in 

afzetmarkten kan er dan ook toe leiden dat de 

verkoop van exporterende bedrijven zich relatief 

meer concentreert in het best verkopende 

product. De specialisatie in de productie die 

hiervan het gevolg is, leidt tot 

productiviteitsstijgingen die de Belgische 

economie ten goede komen. In deze briefing 

leveren we bewijs van dit effect voor Belgische 

exporteurs en tonen we dat de toename van de 

productiviteit in de Belgische industrie 

substantieel kan zijn. 

DE PRODUCTMIX VAN EXPORTEURS 

Onder de term productmix verstaan we niet 

alleen het productgamma van een bedrijf, maar 

ook de verdeling van de verkopen over de 

verschillende producten. Om de structuur van 

de productmix in beeld te brengen, bestuderen 

we hoe de verkoop van producten van een 

gemiddelde Belgische exporteur eruit ziet. In 

Figuur 1 tonen we de gemiddelde productmix 

van de vijf best verkochte producten van 

bedrijven (In 2013 waren dit 2.228 Belgische 

bedrijven die minstens vijf producten 

exporteerden). We rangschikken de producten 

eerst volgens de globale verkoop van elk 

product. Het ‘kernproduct’ is het product dat de 

hoogste globale verkoop optekent en krijgt rang 

1, het tweede globaal best verkopende product 

krijgt rang 2, etc. De figuur toont aan dat een 

exporteur ongeveer vier tot vijf maal zoveel 

omzet realiseert van de verkoop van het 

kernproduct ten opzichte van het tweede beste 

product. Van dit tweede beste product wordt op 

zijn beurt gemiddeld ongeveer tien keer zoveel 

geëxporteerd als het derde best verkopende 

product. Dit betekent dat de omzet van 

exporteurs zich concentreert in hun best 

verkopende producten. Op basis van de 

verschillen in de gerealiseerde omzet tussen 

producten, stellen we dus een grote 

heterogeniteit tussen de producten vast.  
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Figuur 1: Productmix van bedrijven die minstens vijf 

producten exporteren 
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CONCURRENTIE IN EEN AFZETMARKT 
METEN 

Om de intensiteit van concurrentie in een 

afzetmarkt te bepalen, maakt de economische 

literatuur1 gebruik van de grootte van een 

specifieke markt en de handelsopenheid van die 

markt2. In grote markten zullen consumenten uit 

veel variëteiten kunnen kiezen, waardoor 

exporteurs er aan messcherpe concurrentie 

worden blootgesteld. In open markten is de 

afzetmarkt niet afgeschermd door 

handelsbarrières (bv. douanetarieven). Dit laat 

meer exporteurs toe hun variëteiten 

winstgevend in een exportmarkt aan te bieden 

doordat de kosten lager zijn.  

De grootte van een markt wordt benaderd door 

het Bruto Binnenlands Product (BBP) van het 

land. Deze statistiek omvat zowel informatie 

over de hoeveelheid inwoners alsook de 

koopkracht per individu. Bij wijze van voorbeeld 

kunnen we de Mexicaanse en de Amerikaanse 

markt vergelijken. Hoewel de Verenigde Staten 

en Mexico zich beide ver van België bevinden, is 

de Amerikaanse markt in termen van BBP 

aanzienlijk groter dan de Mexicaanse markt. 

Door de grootte van de markt zullen meer 

variëteiten van een product er wedijveren voor 

de aankoop door consumenten. 

De handelsopenheid van een bepaalde 

afzetmarkt benaderen we door het buitenlands 

aanbodpotentieel. Deze statistiek toont de 

geschatte export die naar een land zou vloeien 

als een functie van de grootte van alle 

exportpartners van dat land, de fysieke afstand 

                                                     

1 Mayer, T., Melitz, M.J. en Ottaviano, G.I.P. (2014), “Market 

Size, Competition and the Product Mix of Exporters”, 

American Economic Review, 104(2), p495-536. 

tussen het land en elke exportpartner en andere 

factoren die handelsbevorderend kunnen 

werken zoals bijvoorbeeld het delen van een taal 

of een grens. De Nederlandse markt 

bijvoorbeeld ligt vlakbij handelsmachten als 

Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië en zal 

een hoog buitenlands aanbodpotentieel 

hebben. Producenten van Duitse, Franse en 

Britse origine vinden gemakkelijk hun weg naar  

die markt. Belgische exporteurs die hun 

goederen in Nederland aanbieden, zijn in deze 

markt dan ook blootgesteld aan sterke 

concurrentie. 

VERBAND TUSSEN COMPETITIE EN 
CONCENTRATIE VAN DE VERKOOP 

We onderzoeken hoe concurrentie zich relateert 

tot de mate waarin de omzet zich concentreert 

in de kernproducten. Dit laatste benaderen we 

door de uitvoer van het globaal best verkochte 

product van een Belgisch exporteur relatief tot 

zijn tweede best verkochte product te nemen. In 

Figuur 2 tonen we dat er een positief verband is 

tussen de grootte van een afzetmarkt en de 

gemiddelde waargenomen concentratie van de 

verkopen in het beste product. De relatie tussen 

de algemene handelsopenheid van een 

afzetmarkt en de concentratie van de verkoop in 

de kernproducten is minder éénduidig maar 

vertoont ook een positief verband.  

  

2 We aanschouwen elk afzonderlijke land als een aparte 

buitenlandse afzetmarkt. Naar aanleiding van deze definitie 

gebruiken we de termen ‘land’ en ‘markt’ door elkaar in deze 

briefing. 
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Er blijkt dus een interactie te bestaan tussen het 

niveau van concurrentie in een buitenlandse 

afzetmarkt en de verhoogde concentratie van 

de export in de beste producten van exporteurs. 

Om daadwerkelijk zeker te zijn van dit verband 

analyseren we individuele exporteurs die 

tegelijkertijd naar meerdere buitenlandse 

markten exporteren. We gaan na of bij 

individuele exporteurs het competitie-effect 

eveneens waarneembaar is. Ons onderzoek 

bevestigt het beeld dat wordt geschetst door 

Figuur 2. In grotere afzetmarkten concentreren 

de verkopen van Belgische exporteurs zich in 

hun kernproduct. In een markt die tien percent 

groter is, stijgt de concentratie van de uitvoer 

van het beste product met 0,35 tot 0,84 percent. 

Met andere woorden, door de aanzienlijke 

concurrentie in grotere markten kan het bedrijf 

er meer van zijn best verkopende producten 

verkopen dan van de andere producten in zijn 

gamma. Gezien de grote verschillen in de 

grootte van de landen, leidt dit tot aanzienlijke 

wijzigingen in de productmix van bedrijven per 

land. Zo voorspellen deze cijfers dat een 

exporteur die zijn producten zowel naar 

Duitsland als Portugal uitvoert, een productmix 

heeft die 50 tot 125 percent meer 

geconcentreerd is in het kernproduct in de 

Duitse afzetmarkt dan in de Portugese. In 

tegenstelling tot bevindingen elders in de 

literatuur vinden wij geen aanwijzingen dat  de 

handelsopenheid van een afzetmarkt eveneens 

inwerkt op de mate waarin een productmix van 

een exporteur zich concentreert in het 

kernproduct. 

Deze verhoogde concentratie van de verkopen 

in het kernproduct heeft belangrijke 

consequenties voor het productieproces van 

bedrijven. Bij een positieve competitieschok in 

een buitenlandse afzetmarkt zal de vraag naar 

het kernproduct van exporteurs relatief meer 

stijgen dan de vraag naar de rest van zijn 

gamma. Om tegemoet te komen aan deze 

veranderende vraag, zal de exporteur dus 

relatief meer moeten produceren van het 

kernproduct. Er zullen dan ook relatief meer 

Figuur 2: Relatie determinanten competitie in afzetmarkt en de concentratie van 

de productmix in de best verkopende producten 
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productiefactoren worden toegewezen aan de 

productie van het kernproduct. Door meer te 

produceren van het beste product, zal de 

productiviteit van het bedrijf dan ook toenemen. 

Dit effect kan belangrijk zijn voor de hele 

Belgische industrie. Zo vinden wij dat als alle 

afzetmarkten van Belgische exporteurs in 

grootte verdubbelen, de productiviteit van de 

Belgische industrie verhoogt met 5,6 tot 16,3 

percent.  

BELEIDSAANBEVELINGEN 

De exportactiviteiten van Belgische exporteurs 

zorgen niet uitsluitend voor een grotere 

afzetmarkt voor Belgische bedrijven, maar 

kunnen ook aanleiding geven tot belangrijke 

productiviteitsverhogende effecten. De 

intensiteit van competitie in grote afzetmarkten 

leidt er namelijk toe dat de verkoop van 

exporteurs zich concentreert in hun best 

presterende producten zodat het 

productieproces zich verder in die producten 

specialiseert. 

                                                     

3 Zie hiervoor bv. Van Biesebroeck, J., Konings, J. en Volpe 

Martinicus, C. (2016), “Exportpromotie Vlaanderen als Buffer 

tegen de Crisis?”, Vives Briefing, 2016/01. 

Deze bevindingen geven het belang aan om een 

geschikt klimaat te creëren waarin bedrijven 

kunnen uitgroeien tot succesvolle exporteurs. 

Het vrijwaren van concurrentie in de 

binnenlandse markt is hiertoe essentieel. 

Competitieve binnenlandse bedrijven zijn 

immers beter in staat om ook internationaal te 

wedijveren en zo hun afzetmarkt te vergroten 

zodat de positieve effecten van competitie op de 

buitenlandse afzetmarkten zich kunnen vertalen 

naar de Belgische economie. Daarnaast moeten 

bedrijven ook hun internationale activiteiten 

kunnen ontplooien. Een passend beleid met 

exportpromotie3 of het faciliteren van toegang 

tot de noodzakelijke financiering kan hierbij 

ondersteunend werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De VIVES Briefings stellen zich tot doel het debat over de economische en maatschappelijke ontwikkeling 

van regio’s te stofferen. Dit doen ze door middel van korte bijdragen naar de hand van eigen en geaffilieerde 

onderzoekers. De briefings zijn veelal gebaseerd op lopend fundamenteel onderzoek. 

 

Een elektronische versie van de briefing is beschikbaar op de VIVES-website: 

www.feb.kuleuven.be/VIVES 
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