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Soms vergeet men dat zelfs in de meest ontwikkelde 
economieën, de belangrijkste bron van rijkdom en handel 
de sector van de kleine en middelgrote bedrijven is, het 
MKB. Volgens het meest recente prestatieoverzicht van 
het MKB, gepubliceerd door de Europese Commissie*, 
worden 99 op 100 bedrijven in Europa door de 
Commissie omschreven als kleine en middelgrote 
bedrijven. Binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie 
hebben ongeveer 21,6 miljoen MKB-bedrijven in de niet-
financiële bedrijfssector 88,8 miljoen mensen in dienst en 
genereren ze € 3.666 biljoen aan toegevoegde waarde. 
Dit betekent dat het MKB twee op drie werknemers 
tewerkstelt en verantwoordelijk is voor 58 cent van elke 
euro aan toegevoegde waarde binnen de EU. 

Bovendien zijn de MKB-bedrijven die binnen en buiten 
Europa exporteren de belangrijkste motor van de 
MKB-economie. De prestatiebeoordeling van het MKB, 
gepubliceerd door de Europese Commissie, toont aan 
dat de groei in de totale MKB-sector gedaald is sinds 
2011. Dit is vooral een weerspiegeling van een daling 
in de binnenlandse vraag vergeleken met de groeiende 
vraag naar export. Aangezien de meeste MKB-bedrijven 
niet exporteren, verklaart dit de algemene daling in de 
groei. MKB-bedrijven die exporteren, groeien sneller 
omdat de grootste bijdrage tot groei in de EU sinds 

2008 de buitenlandse vraag is. "In een steeds meer 
geïnternationaliseerde wereld, hebben bedrijven die 
een internationale strategie uitdokteren een streepje 
voor ten opzichte van de concurrentie. Ze kunnen sneller 
inspelen op en voordeel halen uit grensoverschrijdende 
activiteiten", aldus de Europese Commissie. 

Het onderzoek van UPS om een inzicht te verkrijgen in de 
exportpraktijken van het Europese MKB werd geïnspireerd 
door de wens om het MKB nieuw leven in te blazen door 
de mogelijkheden voor exportgroei in kaart te brengen. 
In totaal werden 10.717 eigenaren en directeuren van 
kleine en middelgrote bedrijven door heel Europa, in 
België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en 
het Verenigd Koninkrijk (VK) ondervraagd. Het doel was 
om de trends en mogelijkheden voor export vast te stellen 
en om de barrières in kaart te brengen die nog steeds 
bestaan voor een succesvolle exportgroei. DE MKB-sector 
heeft een bijzonder groot voordeel ten opzichte van 
grotere bedrijven: wendbaarheid. UPS streeft ernaar het 
MKB te helpen door hen te tonen waar er kansen liggen, 
met welke uitdagingen ze geconfronteerd kunnen worden 
naarmate ze hun exportactiviteiten uitbreiden en hoe 
ze die uitdagingen kunnen aanpakken met behulp van 
beproefde logistieke oplossingen en partners. 

*http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-

smes-2014_en.pdf 

Inleiding
Reikwijdte van het onderzoek

10.717 MKB-eigenaars en -directeuren

7 landen

4 sectoren

3 verschillende bedrijfsgrootten



INLEIDING METHODOLOGIE
BEDRIJFSGROOTTE  

EN SECTOREN
SAMENVATTING VAN 

DE BEVINDINGEN DE EUROPESE CONTEXT HANDELSPATRONEN

DRIJFVEER VOOR GROEI BUSINESS-TO-BUSINESS E-COMMERCE KLANTEN WAARGENOMEN BEPERKINGEN CONCLUSIE

Nederland

Polen

Verenigd Koninkrijk

12%

20%

17%
18%

10%

13%

10%

Methodologie
Interviews werden afgenomen in:

Percentage van de volledige steekproef (10.717)Eind 2013 nam UPS de kwantitatieve enquête 'Groei via 
exporthandel' af in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland 
om op die manier een inzicht te krijgen in MKB-bedrijven 
die binnen en buiten de EU exporteerden. Dat onderzoek 
werd vervolgens begin 2014 uitgebreid naar een 
aantal bijkomende markten - Polen, Frankrijk, Italië, 
België en Nederland, met de bedoeling een overzicht 
te geven van factoren die export stimuleren, mogelijke 
beperkingen, alsook informatiebronnen ter onderbouwing 
van exportbeslissingen en zakelijke kanalen die worden 
gebruikt in de exportsector. Het rapport van dit jaar 
bouwt verder op dat werk: de enquête van 2015 bevat 
een uitgebreidere reeks vragen aan de belangrijkste 
bedrijfssectoren en richt zich uitsluitend op bedrijven die 
vandaag de dag exporteren of dat van plan zijn in het 
komende jaar. 

Het onderzoek van 2015 heeft 10.717 eigenaren 
of directeuren van MKB ondervraagd, inclusief 
uitvoerende leidinggevenden, commercieel directeurs, 
businessmanagers of verkoopmanagers tussen 15 juni 
en 7 augustus 2015. Interviews werden afgenomen in 
de volgende landen: België (1298), Frankrijk (2133), 
Duitsland (1745), Italië (1949), Nederland (1087), 
Polen (1404) en het Verenigd Koninkrijk (1101). 
De bedrijven die aan het onderzoek deelnamen, werden 

bepaald door specialisten in bedrijfsinformatie, Dun & 
Bradstreet, en kwamen uit vier sectoren: industriële 
productie- en automobielsector, retail, hightechsector en 
gezondheidszorg. Onderliggende sectoren, zoals textiel-, 
melk- en chemische producenten, alsook cafés, bars en 
restaurants, werden uitgesloten van deelname, evenals 
hoofdsectoren zoals landbouw, de mijnindustrie en de 
bouw. 

Het onderzoek selecteerde ook 200 bedrijven in elk 
van de zeven landen voor een diepgaand onderzoek, 
met quota's toegekend aan de omvang van het bedrijf 
(in elk land werden 100 'microbedrijven' met 1-9 
werknemers ondervraagd, 50 'kleine' bedrijven met 
10-49 werknemers en 50 'middelgrote' bedrijven met 
meer dan 50 werknemers). Industriële sectoren waren 
ook evenredig vertegenwoordigd met 50 bedrijven 
uit elk van de vier sectoren geselecteerd in elk land. 
De onderzoeksgegevens werden vervolgens gewogen, 
zodat ze de populatie met betrekking tot die variabele 
waarden vertegenwoordigden.
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De industriële productie- en automobielsector omvat fabrikanten van goederen met 
zowel industriële toepassingen, zoals hijskranen en extruders voor metaal, als huishoudelijke 
toepassingen zoals keukens, sanitair en tuingereedschap, zowel dealers in nieuwe en tweedehands 
motorvoertuigen en vaartuigen, als fabrikanten, groothandelaren en retailers in motorvoertuigen, 
motorfietsen, fietsen, onderdelen, banden en motoren.

De retailsector omvat zowel allerlei soorten retailers, van bloemisten tot handelaren in 
kantoorbenodigdheden, als groothandelaren en producenten van consumentengoederen, 
zoals kleding, meubels, apparatuur en voedsel.

De hightechsector omvat zowel fabrikanten van zend- en communicatieapparatuur, computers en 
halfgeleiders, als softwareontwikkelaars en computerprogrammeurs.

De gezondheidszorg beslaat zowel een uitgebreid spectrum van producenten van medische 
apparatuur, prothetische geneeskunde en farmaceutische preparaten, waaronder biofarmaceutische 
bedrijven, als zorgverleners zoals optometristen en chiropractors.

Dit rapport gebruikt de omschrijving 'micro' voor bedrijven met 1-9 werknemers, 'klein' voor bedrijven met 10-49 werknemers en 'middelgroot' voor 

bedrijven met meer dan 50 werknemers.

De grafische voorstellingen zijn afgeleiden van de belangrijkste bevindingen uit de volledige onderzoeksresultaten. Cijfers kunnen in totaal minder dan 

100% bedragen wanneer alleen een gedeelte van de gegevens wordt getoond of meer dan 100% wanneer meer dan één antwoord werd toegestaan.

Bedrijfsgrootte en sectoren
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De antwoorden van ruim 10.000 eigenaars en directeuren van het MKB in zeven Europese landen tonen aan dat de 
grootte van de onderneming geen hindernis is voor het exporteren naar Europese of niet-Europese bestemmingen. 
De buitenlandse vraag is een belangrijke factor in de Europese groei waardoor heel wat kleine bedrijven beginnen te 
exporteren. Het MKB verwacht dat de export algemeen genomen zal toenemen. De belangrijkste bevindingen zijn:

 Middelgrote bedrijven zijn de MKB-bedrijven die het meest geneigd zijn om te exporteren.

 De VS is de belangrijkste exportmarkt buiten Europa.

 Export wordt sterk in verband gebracht met een hogere omzet. 

 Business-to-business-verkoop domineert de exporthandel van MKB.

 E-commerce groeit snel en is het belangrijkste middel voor MKB om te exporteren.

 De vraag van de klant spoort Europese MKB-bedrijven aan om te exporteren.

 De belangrijkste beperking voor de export is nu de fysieke veiligheid van de goederen die verzonden worden.

 Innovatie is de belangrijkste zakelijke prioriteit van exporterende MKB-bedrijven. 

Exportoverzicht voor MKB
Het percentage MKB-bedrijven dat exporteert en het 

geschatte aantal exporterende MKB-bedrijven in elk van de 

onderzochte landen.

Samenvatting van de bevindingen
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Het onderzoek dat UPS dit jaar voerde om een inzicht te verkrijgen in de export toont aan dat er meer dan 
390.000 actieve MKB-bedrijven zijn die exporteren in de benoemde segmenten van de zeven onderzochte landen. 
Het onderzoek toont ook aan dat de trend van kleine bedrijven om te exporteren en het totaal aantal exporterende 
MKB-bedrijven binnen een economie niet hetzelfde is - een land met in verhouding een heel hoog aantal 
MKB-bedrijven in de economie kan een groot aantal exporteurs hebben ondanks het feit dat er een relatief kleine 
exporttrend is.

Grotere bedrijven zijn meer geneigd te exporteren: dit geldt voor alle zeven markten afzonderlijk en in totaal exporteert 
ongeveer 25% van de middelgrote MKB-bedrijven, vergeleken met 19% van de kleine bedrijven en 13% van de 
microbedrijven. Toch stellen we vast dat er vandaag relatief veel kleine ondernemingen exporteren. Bijvoorbeeld 
in Duitsland is 17% van het MKB met minder dan 10 werknemers exporteur. In België, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk is tussen 14% en 16% van die microbedrijven exporteur. Als we kijken naar de sectoren merken we dat we 
er kleine verschillen zijn met betrekking tot de export: hightechbedrijven exporteren het meest (16%), gevolgd door de 
bedrijven uit de gezondheidszorg en de industriële productie- en automobielsector (15%). Retailers exporteren het minst 
(12%), wat een weerspiegeling is van de stevig verankerde B2B-aanpak van exporterende MKB-bedrijven. 

Duitsland is de belangrijkste MKB-exporteconomie binnen Europa: het heeft het hoogste aandeel 
exporterende MKB-bedrijven binnen haar totaal aantal MKB (18%) en het hoogste aantal exporterende 
MKB in totaal (meer dan 120.000). 

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn erg belangrijke MKB-exporteconomieën - 10% van 
het Franse MKB exporteert, maar het totaal aantal exporterende MKB-bedrijven bedraagt meer dan 
58.000; het Verenigd Koninkrijk, met in verhouding minder MKB, heeft in totaal net iets minder dan 
53.000 exporterende MKB-bedrijven, maar het aandeel van MKB-bedrijven die exporteren is hoog, 
namelijk 17%. 

De Europese context
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Exportoverzicht voor MKB
Het percentage MKB-bedrijven dat exporteert per land
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In elk Europees land valt er nog steeds een duidelijk patroon waar te nemen in het zendingsprofiel van het MKB. 
De belangrijkste markt buiten de EU voor Europese exporteurs blijft algemeen genomen de VS, op de voet gevolgd 
door Europese landen die geen deel uitmaken van de EU. Er is echter een groot verschil tussen de verschillende 
afzonderlijke markten waar de MKB-bedrijven binnen de onderzochte markten naar exporteren zoals blijkt uit de 
percentages in de weergegeven grafiek. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft in verhouding het hoogste aantal MKB-bedrijven die exporteren naar de 
VS (43%), gevolgd door Italië (33%) en Nederland (31%). België, Frankrijk, Duitsland en Polen zijn 
opmerkelijk minder VS-gefocust.

Duitsland (36%) en Polen (32%) exporteren veel meer naar Europese landen die niet tot de EU behoren 
dan de andere vijf landen. 

Azië, China niet meegerekend, is een belangrijke markt voor exporterende MKB-bedrijven in elk van de 
zeven landen: het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Nederland zijn de grootste exporteurs. 

China is een relatief kleine exportmarkt voor MKB (slechts 11% van de MKB-bedrijven exporteert naar 
China) en Duitsland en Polen exporteren het minst naar dit land. 

Export naar Afrika scoort niet zo hoog voor de MKB-bedrijven in de meeste landen, met uitzondering 
van Frankrijk (34%) en België (22%), twee landen die nog steeds een sterke band hebben met 
Franssprekend Afrika. 

Exportpatronen

Het percentage MKB in elk ondervraagd 
land dat zendingen verstuurde en de 
weergegeven bestemmingen in het 

afgelopen jaar. 

Handelspatronen per land

Binnen de EU

Binnen de EU

Binnen de EU

Binnen de EU

Binnen de EU

Binnen de EU

Binnen de EU

Buiten de EU

Buiten de EU

Buiten de EU

Buiten de EU

Buiten de EU

Buiten de EU

Buiten de EU

Naar de VS

Naar de VS

Naar de VS

Naar de VS

Naar de VS

Naar de VS
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Vroeger was export exclusief voorbehouden aan grote ondernemingen. De kosten en de complexiteit van de verzending, 
de douane-inklaring, de wisselkoersen en de importvoorschriften vereisten veel bedrijfsmiddelen en een hoog 
risicokapitaal. Dat is vandaag niet meer het geval: de enquête die UPS dit jaar afnam, toont aan dat Europese MKB-
bedrijven steeds meer geneigd zijn om groei te zoeken waar die te vinden is en voor velen onder hen betekent dat een 
toename van hun exportactiviteiten.

Exporteurs kennen een sterkere groei. Bijna de helft (49%) van de exporterende MKB-bedrijven zag haar 
omzet de laatste drie jaar toenemen, vergeleken met 29% van de niet-exporterende MKB-bedrijven. Het 
Verenigd Koninkrijk had in verhouding het hoogste aantal exporteurs die aangaven dat hun omzet gestegen 
was (61%) en Italië het laagste (30%), maar in elke markt presteerden exporterende MKB-bedrijven beter 
dan niet-exporterende MKB-bedrijven. De jaar-op-jaartendens in 2015 is dat exporterende MKB-bedrijven 
een hogere driejarige omzetgroei melden. Toen we een min of meer gelijkaardige steekproef* dezelfde vraag 
stelden in 2014, rapporteerde 31% van de exporterende MKB-bedrijven een driejarige omzetgroei, vergeleken 
met bijna de helft van de exporterende MKB-bedrijven in 2015.

De export zal waarschijnlijk stijgen. Binnen alle onderzochte markten verwacht slechts 10% van het MKB 
dat het volume van het aantal pakketten dat er verstuurd wordt, zal afnemen in het komende jaar. Iets meer 
dan de helft (53%) verwacht dat het exportvolume gelijk zal blijven en 37% verwacht dat het exportvolume 
zal toenemen. De jaar-op-jaartendens is in 2015 dat exporterende MKB-bedrijven optimistischer zijn over 
de groei in hun exportvolumes: toen we een min of meer gelijkaardige steekproef dezelfde vraag stelden in 
2014, verwachtte slechts 23% dat het exportvolume in het volgende jaar zou stijgen.

België, Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben in verhouding het hoogste aantal MKB-bedrijven die verwachten 
dat hun exportvolume zal stijgen (42% voor de drie landen); Frankrijk en Duitsland hebben in verhouding het 
hoogste aantal MKB-bedrijven die verwachten dat hun volume zal dalen (16% in beide gevallen). 

MKB-bedrijven zijn van mening dat export de 
groei stimuleert
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*De steekproef van 2014 bevatte een aantal bedrijven die niet exporteerden
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Is de omzet van uw bedrijf toegenomen, afgenomen of gelijk 
gebleven gedurende de afgelopen 3 jaar?

Er zijn verschillende drijfveren voor het Europese MKB om hun verkoopcijfers te doen stijgen door middel van 
export. Lagere kosten om met het buitenland zaken te doen, is een belangrijke factor: bedrijven hebben vandaag 
de mogelijkheid hun marketing en handel online te doen zonder geconfronteerd te worden met de kosten voor 
het oprichten van een verkoopnetwerk of dochterfilialen in het buitenland. Bovendien bieden logistieke partners 
steeds meer 'kant-en-klare' oplossingen op maat aan kleine bedrijven. Maar voor de meeste bedrijven liggen 
hun klanten aan de basis van deze koerswijziging: in vier van de zeven onderzochte markten verklaarden MKB-
bedrijven dat de belangrijkste drijfveer om te beginnen met exporteren de vraag van de klant was. De vraag van 
de klant stond in de top drie van de belangrijkste drijfveren in elke markt, met uitzondering van Italië.
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Voor het Europese MKB is export hoofdzakelijk een business-to-business-handel. Het exporteren naar consumenten 
binnen Europa en andere locaties gebeurt vaak in ontzettend grote volumes met erg kleine marges, een werkwijze 
die vooral grote bedrijven aantrekt. Nochtans zijn er een aantal uitzonderingen - zoals blijkt uit het onderzoek van 
UPS. Hoewel bijna drie kwart van de export (74%) in de zeven onderzochte landen naar bedrijven en niet naar de 
consument gaat, verzenden MKB-bedrijven in twee landen (het Verenigd Koninkrijk en Duitsland) meer dan een 
derde van hun export naar de consument. 

Duitsland bevat in verhouding het hoogste aantal MKB-bedrijven die naar de consument 
versturen (39% van de zendingen); het Verenigd Koninkrijk zit Duitsland op de hielen met 36% 
van de exporterende MKB-bedrijven die naar de consument verstuurt.

België, Frankrijk en Polen versturen meer dan 80% van hun zendingen naar bedrijven.

Er is een sterk verband tussen de grootte van de onderneming en B2B- versus B2C-handel. 
Microbedrijven zijn meer geneigd om hun zendingen naar consumenten te versturen (27% van de 
zendingen in alle markten); kleine bedrijven versturen 14% van hun zendingen naar consumenten en 
middelgrote bedrijven versturen slechts 10% van hun zendingen naar consumenten. 

Er is een sterk verband tussen de sectoren en B2B- versus B2C-handel. Retailers hebben het 
grootste aandeel in B2C-export, met maar liefst 43% van de exportzendingen die naar de 
consument gestuurd worden. Er is echter weinig verschil tussen business/consument voor bedrijven 
uit de andere drie sectoren: bedrijven uit de hightechsector en gezondheidszorg versturen 15% van 
hun zendingen naar consumenten en bedrijven uit de industriële productie- en automobielsector 
versturen 12% van hun zendingen naar consumenten. 

Business Consument

Het grootste deel van de exportzendingen wordt 
gestuurd naar bedrijven in plaats van naar de 

consument

% exportzendingen verstuurd naar 
bedrijven vs. consumenten

Business-to-business domineert de exporthandel 
van MKB
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Europese, exporterende MKB-bedrijven zijn nu meer geneigd om online te verkopen dan via een ander kanaal. Het 
gebruik van online verkoopkanalen is jaar-op-jaar indrukwekkend gestegen: toen we een min of meer gelijkaardige 
steekproef uit de zeven landen* dezelfde vraag stelden in 2014, exporteerde minder dan de helft van de bedrijven 
in de zeven markten door middel van online verkoop. In 2015 exporteerde meer dan de helft van alle bedrijven door 
middel van online verkoop in alle markten, met uitzondering van Italië (48%). In alle markten, behalve Duitsland, 
Nederland en Polen is het gebruik van online verkoop op zijn minst verdubbeld in slechts een jaar tijd. Bovendien 
stellen we in alle markten vast dat bedrijven meer online verkopen dan via andere kanalen. 

De online verkoop is jaar-op-jaar indrukwekkend gestegen in alle markten. De grootste groei nemen we 
waar in België waar de verhouding van het aantal bedrijven dat via online kanalen verkoopt maar liefst 
zeven keer hoger ligt (52%). 

Het hoogste percentage van bedrijven dat online kanalen gebruikt om te exporteren, vinden we in 
Nederland (74%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (70%) en Polen (63%). 

Indien we alle markten samen bekijken, stellen we vast dat gemiddeld 53% van de exporterende MKB-
bedrijven via online kanalen verkoopt en 38% van de exporterende MKB-bedrijven stelt dat de verkoop 
via de website van het bedrijf nu het belangrijkste verkoopkanaal is.

E-commerce maakt exportgroei mogelijk

* In 2014 werd er aan een aantal MKB-bedrijven, inclusief een aantal niet-exporterende MKB-bedrijven, gevraagd: "Verkoopt uw bedrijf goederen of 
diensten online?" In 2015 vroegen we enkel aan exporterende bedrijven of bedrijven die plannen hebben om te exporteren: "Welke van de volgende 
verkoopkanalen gebruikt u om uw goederen en diensten in het buitenland te verkopen?" Website/verzamelsite was een van de mogelijkheden. 

UPS Acces Point™
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Het online verkoopkanaal komt naar voren als het 
belangrijkste middel voor MKB om te exporteren. De 
verkoop via de eigen website van het bedrijf neemt 
toe omdat e-commerce toelaat om de exportkosten 
opmerkelijk te drukken. De kosten in het land waarnaar 
de goederen geëxporteerd worden, nemen af door 
online handel, terwijl de verzendings- en douanekosten 
geautomatiseerd en zichtbaar gemaakt kunnen worden 
voor de consumenten. Nochtans moeten bedrijven zich 
er bewust van zijn dat het verkoopteam nog steeds 
een erg belangrijke rol speelt: in de meeste markten 
wordt het verkoopteam aangeduid als het op een na 
belangrijkste kanaal, na het online kanaal. De conclusie 
is dat bedrijven niet halsoverkop het verkoopteam en 
andere kanalen links moeten laten liggen om resoluut 
voor online verkoop te kiezen, ondanks de opmerkelijke 
stijging in het gebruik van online verkoopkanalen. 

% van de verkoopkanalen die MKB gebruiken 
om in het buitenland te verkopen

% van het MKB dat gebruikmaakt van online verkoopkanalen
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Rechtstreeks via mail Online via een verzamelsite

TelefoonOnline via de website Verkoopteam

74

UPS Access Point ™

2015 2014



INLEIDING METHODOLOGIE
BEDRIJFSGROOTTE  

EN SECTOREN
SAMENVATTING VAN 

DE BEVINDINGEN DE EUROPESE CONTEXT HANDELSPATRONEN

DRIJFVEER VOOR GROEI BUSINESS-TO-BUSINESS E-COMMERCE KLANTEN WAARGENOMEN BEPERKINGEN CONCLUSIE

Een duidelijk resultaat van de enquête die UPS dit jaar afnam, is dat het merendeel van het Europese MKB op passieve 
wijze begint met exporteren. Het overgrote deel van de bedrijven verklaart dat de belangrijkste stimulans om te 
beginnen met exporteren de vraag van de klant is. De noodzaak om te groeien, een sterke productpositionering en de 
wil om het bedrijf in de kijker te zetten, worden echter ook vermeld als een drijfveer om te exporteren. 

In alle markten kwam de vraag om te exporteren meestal van nieuwe klanten (34% van de bedrijven) 
in plaats van bestaande klanten (10% van de bedrijven).

Bedrijven in België, Frankrijk, Duitsland en het VK verklaarden allemaal dat de vraag van de klant de 
belangrijkste drijfveer was om te exporteren.

In alle markten, behalve Italië, stond de vraag van de klant binnen de top drie van de 
belangrijkste drijfveren om te exporteren. 

De vraag van de klant was voor bedrijven in de gezondheidszorg (56% van de bedrijven vond dit 
belangrijk) een grotere drijfveer om te exporteren dan voor retailers (42% van de bedrijven). 

Klant is koning wanneer het gaat over het betreden van de exportmarkt: 34% van de bedrijven verklaart 
dat de vraag van nieuwe klanten aan de basis lag van de eerste verkoop aan het buitenland en slechts 10% 
verklaart dat reeds bestaande klanten vroegen om te exporteren. Het opstarten van een e-commercewebsite 
speelde ook een belangrijke rol (10% van de bedrijven verkocht voor het eerst aan het buitenland via dit 
kanaal) maar ook handelsbeurzen (9% van de bedrijven) speelden een rol. E-commercewebsites van derden 
evenals exportpartners en reclamecampagnes in het land van bestemming, waren allemaal veel minder 
belangrijk (5% of minder verkocht voor het eerst aan het buitenland via deze kanalen). 

Drie belangrijkste drijfveren voor MKB 
om export te starten

Exporteurs volgen hun klanten
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Er heerst een grote consensus onder het Europese MKB dat de eerste bezorgdheid van exporteurs de fysieke 
veiligheid (verlies of schade) van de goederen is die ze binnen de EU transporteren. In vijf van de zeven onderzochte 
markten, was het risico op verlies of schade van de goederen de belangrijkste bezorgdheid voor exporteurs en in 
Duitsland en Polen was dit de op één na belangrijkste bezorgdheid. Snelheid van levering en verzendkosten werden 
ook vermeld. Voor export buiten de EU waren de MKB-bedrijven vooral bezorgd over exportvoorschriften en douane-
inklaring, hoewel het risico op beschadigde goederen en snelheid en betrouwbaarheid van levering nog steeds 
tussen de drie belangrijkste bezorgdheden verschenen in alle markten, behalve Duitsland.

Het risico op verloren of beschadigde goederen is een van de drie belangrijkste bezorgdheden van alle 
Europese MKB-bedrijven die exporteren buiten Europa, behalve voor het Duitse MKB. 

Europese exporteurs die actief zijn binnen de EU zijn bezorgd over praktische zaken, vooral de fysieke 
veiligheid van hun goederen. Algemeen genomen kunnen we stellen dat dit de belangrijkste prioriteit is 
voor MKB in 2015 (52% van de bedrijven die naar de EU exporteren vermeldt dit als hun belangrijkste 
bezorgdheid). Polen en Duitsland zijn de enige twee landen waar exporterende MKB-bedrijven de 
fysieke veiligheid (schade of verlies) van de goederen niet als hun belangrijkste bezorgdheid of 
beperking voor het verzenden van goederen binnen de EU beschouwen.

De veiligheid van het internet is een beetje gezakt op de lijst met bezorgdheden: toen we een min of 
meer gelijkaardige steekproef in 2014 naar hun belangrijkste bezorgdheden vroegen, was de veiligheid 
van het internet en phishing de op één na grootste bezorgdheid van MKB voor export binnen de EU. 
In 2015 is de veiligheid van het internet naar de vierde plaats gezakt op de lijst van de belangrijkste 
bezorgdheden. Het Duitse MKB vermeldt het echter nog steeds als hun belangrijkste bezorgdheid en 
bedrijven in Nederland beschouwen het als hun op twee na belangrijkste bezorgdheid. 

Exportvoorschriften en douane-inklaring zijn een iets grotere zorg voor Europese MKB-bedrijven die buiten 
de EU exporteren; in Duitsland (voorschriften) en Italië (douane) zijn dit de belangrijkste bezorgdheden. 

Hoewel de veiligheid van het internet en financiële 
kwesties nog steeds een bezorgdheid zijn voor 
exporterende MKB, lijkt het erop dat de MKB-
exportsector snel volwassen wordt. Exporterende 
MKB-bedrijven in Europa zijn nu vooral bezorgd 
over praktische zaken die door logistieke 
partners als UPS opgelost kunnen worden. 
Betrouwbaarheids- en vertrouwelijkheidsbarrières 
rondom de online handel bezorgden MKB vooral 
tijdens de begindagen van e-commerce veel 
kopzorgen. 
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Wijzigende perceptie rond exportbeperkingen
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De 3 belangrijkste bezorgdheden voor 
het exporteren buiten Europa

De 3 belangrijkste bezorgdheden voor 
het exporteren binnen Europa
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Export wordt steeds belangrijker voor het Europese MKB en voor de algemene Europese groei. Bedrijven zijn 
optimistisch: de meeste bedrijven verwachten dat hun export zal toenemen en er is duidelijk bewijs dat MKB-
bedrijven die exporteren sterker groeien dan bedrijven die niet exporteren. 

De vraag van de klant is de belangrijkste drijfveer voor de groei en e-commerce is de katalysator. Er is 
ontegensprekelijk bewijs dat bedrijven beginnen te exporteren omdat hun klanten dit vragen en de groei in het 
gebruik van online kanalen om goederen te exporteren is een van de duidelijkste resultaten van dit onderzoek. 
Europese MKB-bedrijven exporteren vooral naar Europa, met de VS als de belangrijkste niet-Europese markt. 

Terwijl exporterende bedrijven vroeger vooral bezorgd waren over de veiligheid van het internet en de 
vertrouwelijkheid, zijn ze nu meer bezorgd over praktische zaken: hoe kunnen ze de fysieke veiligheid van hun 
goederen verzekeren en hoe kunnen ze omgaan met douane-inklaring en importvoorschriften. En wat betreft de 
toekomstige prioriteiten beschouwen bijna alle bedrijven de innovatie van hun operationele activiteiten als het 
belangrijkste aandachtspunt. 
We kunnen besluiten dat de Europese MKB-exportsector volwassen aan het worden is. Exporteurs gebruiken nieuwe 
technologieën, zetten alle zeilen bij om te groeien en zoeken naar innovatieve manieren om zaken te doen - trends 
waarvan we verwachten dat ze zich volgend jaar nog verder zullen manifesteren. 

Conclusie
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Hoewel UPS in meer dan 220 landen en gebieden over de hele wereld werkzaam is, beheert ze haar bedrijf net 
als een MKB. 
Dat komt omdat UPS bijzonder klantgericht te werk gaat en een sterke band heeft met de gemeenschap waar 
het haar service levert. Er zijn chauffeurs in steden door heel Europa die de afgelopen 20 jaar in dezelfde straten 
pakketten hebben opgehaald. Ze kennen de klanten bij naam.

UPS heeft een wereldwijd logistiek netwerk opgebouwd dat gemiddeld 18 miljoen pakketten en documenten 
per dag levert en dat over bijna 2000 bedieningsfaciliteiten beschikt. Die pakketten worden verdeeld door 
een distributievloot met onder meer 237 vliegtuigen, meer dan 96.000 auto's, vrachtwagens, tractors en 
motorfietsen, waaronder meer dan 6.000 voertuigen die aangedreven worden door alternatieve brandstof.

Door gebruik te maken van dit netwerk kunnen MKB in het groot denken en concurreren, zonder daarvoor 
een globale infrastructuur aan te hoeven leggen om daadwerkelijk groot te zijn. MKB kunnen een logistieke 
technologie en -dienst uitkiezen die tegemoet komt aan hun specifieke zakelijke uitdaging. Doordat ze jarenlang 
miljoenen exportbestellingen over de hele wereld heeft verzonden, heeft UPS oplossingen ontwikkeld die perfect 
aansluiten op exporterende MKB.

UPS gelooft er rotsvast in dat het exporteren MKB kan helpen groeien, doordat er nieuwe markten voor hen 
opengaan. Ervaring in nieuwe markten leidt tot productinnovatie, wat bedrijfsgroei stimuleert. Bedrijven die vlug 
nieuwe markten en niches kunnen verkennen en snel op het veranderende marketinglandschap reageren, zijn 
degenen die succes zullen hebben.

Adviesdienst voor verpakkingen
UPS beschikt over een gespecialiseerd Package Test Lab 
in Europa, waar specialisten advies kunnen bieden over 
verpakkingen. Dit helpt MKB om verpakkingen te ontwerpen die 
tegen de belasting van exportvervoer kunnen en het risico op 
verloren en beschadigde goederen minimaliseren. 
 
Pakket- en vrachtdiensten
UPS kan elk type zending vervoeren, van enveloppen die 's 
nachts verzonden moeten worden, tot bulkvracht die speciale 
apparatuur vereist om op schepen te worden geladen.  

UPS Application Programming Interfaces
UPS Application Programming Interfaces (API’s) maken het 
eenvoudig voor exporteurs om transport, facturering en 
internationale douane-technologie direct op hun website of 
enterprise systeem te integreren. Dit kan mkb´s helpen om 
efficiënter te opereren en levert hun klanten een verbeterde 
gebruikerservaring.

Douane- en inklaringsdiensten
Met douanefaciliteiten in alle toonaangevende wereldmarkten 
(die 76% van alle internationale handel vertegenwoordigen) 
beslaat UPS de internationale handelscentra waar MKB 
zakendoen. De douaneservices worden consistent, betrouwbaar 
en flexibel uitgevoerd. 

UPS Access Point™
Het netwerk van UPS Access Point™-locaties zorgt dat pakketjes 
van winkels als kioskhouders of kruidenierszaken snel, efficiënt 
en gemakkelijk opgehaald kunnen worden. UPS Access Point™ 
helpt retailers om het online winkelen en de klantenservice te 
verbeteren met een alternatief voor de aflevering van pakketten 
aan huis.

Paperless oplossingen 
UPS Paperless® Invoice levert exporteurs gemak en moedsrust, 
door het mkb in staat te stellen om handelsdocumenten 
elektronisch bij UPS aan te leveren, hetgeen de kans verkleint op 
inbeslagname door de douane vanwege ontbrekende of verkeerd 
geïnterpreteerde informatie.  
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