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Groeideterminanten van de grote 
Limburgse ondernemingen 
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I. INLEIDING 

Zoals ook dit themanummer van het Tijdschrift voor Economie en 
Management aangeeft, is er in de academische wereld, in het bedsijfs- 
leven en in beleidskringen een toenemende aandacht voor de groei 
van ondernemingen. Bedrijfsleiders zijn op zoek naar redenen waar- 
sin hun onderneming sterker of zwakker groeit dan andere vergelijk- 
bare bedrijven. Beleidsmakers beseffen dat ondernemingsgroei fun- 
geert als motor van de welvaart van een Band of regio. Academici ge- 
bruiken bedrijfsgegevens om de theorieën over economische groei en 
industriële ontwikkeling te testen. 

Wat zijn de determinanten van ondernemingsgroei? Wij beant- 
woorden deze vraag met een econometrische analyse voor de TOP 500 
Limburgse ondernemingen. Dit gebeurt aan de hand van bedrijfsge- 
gevens die reeds meer dan een decennium op jaarlijkse basis door 
VKW-Limburg worden gepubliceerd. Wij gebruiken dit uniek data- 
bestand om de groei van de toegevoegde waarde van de Limburgse 
ondernemingen te verklaren door een ruim spectrum aan hedrijfs- 
specifieke, regionale en sectoriële factoren. Deze analyse schetst een 
boeiend beeid van de groeidynamiek in de Limburgse regio. Deze re- 
gionale focus sluit goed aan bij de vaststelling dat de regio steeds meer 
de relevante economische eenheid vormt in een ééngemaakt Euro- 
pa. Onze inzichten blijven echter niet beperkt tot de Limburgse si- 
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tuatie. Vele van de door ons geïdentificeerde variabelen zijn immers 
relevant in een breder perspectief. 

Dit artikel is als volgt gestructureerd. In de volgende paragraaf 
wordt een overzicht van de groeideterminanten gegeven die later in 
het empirisch werk aan bod komen. In deel III wordt de methodo- 
logie toegeliclit. Vervolgens worden de resultaten van de regressie- 
analyse besproken in deel HV. Tenslotte worden in het besluit de be- 
langrijkste bevindingen kort samengevat. 

II. OVERZICHT VAN D E  GROEIDETERMINANTEN 

Zoals aangegeven in de inleiding wordt de groei van een onderne- 
ming door een uitgebreid spectrum aan factoren beïnvloed. Aan de 
hand van een grafische voorstelling wordt getracht hieromtrent een 
gestructureerd beeld te vormen. Voor elk van de potentiële groeide- 
terminanten definiëren we een gepaste maatstaf. Verschillende eco- 
nomische grootheden kunnen immers op meerdere manieren uitge- 
drukt worden. Zo kan ondernemingsgroei op basis van de evolutie van 
zowel de omzet, de bruto toegevoegde waarde als het aantal werkne- 
mers bepaald worden. Wij opteren voor de bruto toegevoegde waar- 
de (TOEGW). Naar analogie met Figuur 1 maken we een onderscheid 
tussen (i) bedrijfsspecifieke factoren, (ii) regionale determinanten en 
(iii) sectoriële determinanten. 

A. Het Bedrijf 

De groei van een onderneming wordt in de eerste plaats bepaald door 
een aantal bedrijfsspecifieke factoren. Hierbij denken we ondermeer 
aan de schaal van de onderneming, de rendabiliteit, de loonkost, de 
oorsprong van het kapitaal en de mate waarin export een belangrijke 
rol speelt in de bedrijfsstrategie. In wat volgt bespreken we deze ele- 
menten, de nadruk leggend op hun relatie tot de groei van een on- 
derneming. 

Bestaat er verband tussen de schaal van een onderneming en haar 
groeiresultaten? Dit is een cruciale vraag in het Europa van vandaag. 
Bijna dagelijks is er sprake van ophefmakende fusies en allianties tus- 
sen ondernemingen op zoek naar schaalverruiming. Schaalvoordelen 
staan hierbij centraal. In een industrie gekenmerkt door aanzienlijke 
leereffecten, zal een grote onderneming bijvoorbeeld sneller aan een 
optimale kostprijs produceren. Een grote onderneming zal gemid- 



deld meer produceren per tijdseenheid en bijgevolg sneller het pro- 
ductieproces onder controle hebben, met de lagere productiekosten 
als gevolg. Ook ondersteunende veelal administratieve, taken kun- 
nen in een grotere onderneming efficiënter uitgevoerd worden. Bo- 
vendien gaat schaal samen met ruimere financiële middelen die ge- 
bruikt kunnen worden om te innoveren, te investeren en bedrijven in 
markten met groeipotentieel over te nemen. Kleine ondernemingen 
daarentegen staan in vele gevallen synoniem voor een familiebedrijf, 
waar veelal stabiliteit in plaats van groei nagestreefd wordt. Men wenst 
de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk met eigen middelen te finan- 
cieren, om zo de volledige controle te behouden. Autofinanciering 
remt doorgaans de groei van de onderneming. Kortom, kleine onder- 
nemingen hebben het vaak moeilijk om door te groeien naar een op- 
timale bedrijfsgrootte. 

Een ander argument betreft de discussie rond "Corporate Gover- 
nance"; de zoektocht naar de optimale werking van Raden van Be- 
stuur. Het dagelijks bestuur van een grotere onderneming wordt niet 
door de hoofdaandeelhouders waargenomen. Managers zijn traditio- 
neel meer geneigd dan de aandeelhouders om voorrang te verlenen 
aan een groeistrategie in plaats van te streven naar een zo hoog mo- 
gelijke winst. Wel moet opgemerkt dat hierin de laatste jaren een ken- 
tering waarneembaar is. 

Tegenover al deze aspecten staat het (potentiële) dynamisme van 
kleine bedrijven. Hun kleine schaal en veelal vlakke bedrijfsstructuur 
laat hen toe sneller innovaties door te voeren. De dynamiek van klei- 
ne computer- en software bedrijven zijn een mooi voorbeeld. In gro- 
te bedrijven moeten beslissingen veelal een hiërarchisch proces door- 
lopen, waardoor snel inspelen op opportuniteiten sterk bemoeilijkt, 
of zelfs onmogelijk, wordt. Deze strakke hiërarchische structuur zorgt 
er ook veelal voor dat veranderingen, opgedrongen door veranderde 
marktomstandigheden, op verzet stuiten. Dergelijke problemen wor- 
den in kleinschalige ondernemingen vermeden, wat resulteert in gro- 
tere groeivenvachtingen. 

In beleidsdiscussies komt de tegenstelling tussen grotere en klei- 
nere ondernemingen regelmatig aan bod. Moet een optimale (regio- 
nale) ontwikkelingsstrategie de nadruk leggen op het ondersteunen 
van kleine, innoverende bedrijven ("Lean and Mean") of eerder de 
aandacht richten op de grote, gevestigde bedrijven1 ("Large is Beau- 
tiful")? Zonder een absoluut antwoord op deze vraag te willen ge- 
ven, gaan we voor Limburg na of grote bedrijven een verschillend 



groeipatroon kennen. De  schaal van een onderneming wordt aan de 
hand van dummyvariabelen (D-WERKN) op basis van het aantal 
werknemers weergegeven. We onderscheiden vier categorieën: min- 
der dan 50 werknemers, van 50 tot 99 werknemers, van 100 tot 499 
werknemers en 500 of meer werknemers. 

FIGUUR 1 

Deteïminanteiz van bedrofsgroei 

--- - P 

Scii~al I Eigendom -l r-<li,, I 
7- 

L - -  r -- - 

_ p  1 _ 
vestigingsplaats -l r ~ : & ~ l  

in kinlburg I cluster 1 achtergrond cluatei' 

I 

L REGIO 

Een tweede factor is de winstgevendheid of ~endabiliteit van de on- 
derneming. Winst is de ultieme doelstelling van elke economische ac- 
tiviteit en bepaalt de lange termijn groeikansen van de onderneming. 
Zo schept een hoge rendabiliteit ruimte om te investeren en zullen 
succesvolie investeringen op hun beurt resulteren in een groeiversnel- 
ling. Via investeringen fungeert de winstgevendheid dus als hefboom 
voor de groei van een onderneming. Rekening houdend met het feit 
dat de meeste bedrijven een evenwicht zullen nastreven tussen ener- 
zijds de winst te herinvesteren en anderzijds ze als dividenden aan de 
aandeelhouders uit te keren, gaan we ervan uit dat een hoge renda- 
biliteit gepaard zal gaan met sterke groeiresultaten. Kortom, winst- 
gevendheid is de motor van groei. Wij gaan na in hoeverre deze hy- 
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pothese bevestigd wordt door de ervaringen van de grote Limburgse 
bedrijven. De rendabiliteit van een onderneming wordt gedefinieerd 
aan de hand van de ratio van haar netto-winst en hef aantal werkne- 
mers (NETWWK). 

De hoge Basten op arbeid worden in beleidsdiscussies veelal als het 
voornaamste knelpunt voor de concurrentiekracht aangehaald. EP 
heerst in Belgie vrij grote eensgezindheid over de noodzaak van loon- 
ksstbeheeusirzg om competitief te biijven met de omliggende landen. 
De consensus is minder treffend over de beeleidsstrategie om deze 
doelstelling he bereiken. 

Het interpreteren van een mogelijke relatie tussen de loonkost en 
de groei van een onderneming moet met de nodige omzichtigheid ge- 
beuren omwille van de nauwe hand met  de  prodi.~ctiviteitrontwikOi_e- 
liing. Personeelskosten bieden op twee niveaus inzicht. Enerzijds vor- 
men zij uiteraard een kost voor de onderneming. linturtief verwacht 
men dat hoge personeelskosten een rem vormen voor de groei van 
een onderneming en bijgevolg dat een stijging van de loonkost ge- 
paard zal gaan met een groeivertraging. Anderzijds kan de gemiddel- 
de personeelskost ook een indicator zijn voor het scho%ingsniveau of 
de productiviteit van de werltnemers. Indien het personeelsbestand 
van een onderneming bestaat uit hooggeschoolde werknemers, zal dit 
zich veelal uiten in een hoge gemiddelde loonkost. In dit opzicht kan 
een loonstijging tevens de weergave zijn van een productiviteitsstij- 
ging, al dan nier het gevolg van het aanwerven van hoger gekwalifi- 
ceerd personeel. De uiteindelijke relatie tussen Ioonkost en groei zal 
afhangen van bvelli effect de bovenhand haalt. Een stijging van de loon- 
kost is slechts schadelijk als ze niet gecompenseerd wordt door een 
producthlteitsst.lgiIng. 

We introduceren beide elementen in onze analyse. Het kosaen- 
aspect analyseren we door de ratio van de personeelskosten en de om- 
zet te nemen (PEWSKOMZ). Een toename in deze ratio betekent dat 
stijgende personeelskosten niet worden gecompenseerd door een even- 
~ed ige  productiviteitswinst, zodat de effectieve loonlast voor de on- 
derneming zwaarder wordt. We venvachten dan ook een negatief ver- 
band tussen de groei van de onderneming en deze loonkostvariabeie. 
Het productiviteitsaspect benaderen we door de gemiddelde loon- 
kost per werknemer te bekijken (PERSICWM). Voor gelijkblijvende 
verhouding tussen personeelskosten en omzet, is de loonkost per werk- 
nemer een maatstaf voor loonkostverschillen die voortkomen uit ver- 
schillen in arbeidsproductiviteit tussen ondernemingen. Indirect me- 



ten we op deze wijze de rol van opleidingsniveau en motivatie van 
werknemers en van de samenstelling van het personeelsbestand in de 
onderneming. We veronderstellen een positieve relatie tussen deze 
variabele en de groei van de onderneming. 

Verder hebben ookverschillen in de eigendomsstructuur van een on- 
derneming hun invloed op groeiresultaten. Hierbij wordt voorname- 
lijk een onderscheid gemaakt tussen enerzijds bedrijven in locale han- 
den en anderzijds bedrijven die het gevolg zijn van overnames of di- 
recte investeringen van buitenaf. Dit onderscheid kan immers sterk 
de objectieven van een onderneming beïnvloeden. Niet voor niets 
heeft het debat rond verankering het laatste decennium een vaste 
plaats opgeëist in beleidsdiscussies op zowel nationaal als regionaal 
niveau. Daems en Van de Weyer (1993) wijzen in dit verband op het 
belang van het locaal kunnen kiezen van een ondernemingsstrategie. 
Zo leggen strategische beslissingen betreffende onder meer product- 
ontwikkelingen, productietechnologieën en exportmarkten in grote 
mate de groeivooruitzichten van een onderneming vast. Vermits de 
beslissingsstructuur van een onderneming veelal een weerspiegeling 
is van de eigendomsstructuur, wordt ervan uitgegaan dat locale kapi- 
taalinbreng een indicator is voor sterke groei. In multinationale be- 
drijven zouden de algemene doelstellingen daarentegen primeren bo- 
ven deze van een locale vestiging. Sommige buitenlandse bedrijven 
investeren bijvoorbeeld louter in een bepaalde regio om als leveran- 
cier van één of een aantal bedrijven op te treden. Groei is in dit geval 
zeker geen primordiale doelstelling van het management van zowel 
de moeder- als de dochteronderneming. Wij gaan na of deze stelling 
opgaat voor de Limburgse regio. Groeien de bedrijven in locale, Lim- 
burgse handen effectief sneller? Hiertoe introduceren we dummyva- 
riabelen op basis van het eigendom van het kapitaal (D-EIGEND) 
en worden de bedrijven in onze steekproef ingedeeld in drie catego- 
rieën. Is de onderneming in handen van Limburgse ondernemers, 
komt het kapitaal uit de rest van België of gaat het om een filiaal van 
een multinationale onderneming? Verder kijken we of naast de groei 
van een onderneming ook de schaal afhankelijk is van de eigendoins- 
structuur. Zijn de vestigingen van multinationale ondernemingen re- 
latief groter of kleiner dan de locale, Limburgse bedrijven? 

Een laatste bedrijfsspecifiek element betreft exportoriëntering. Een 
exportstrategie wordt veelal beschouwd als een krachtige bron voor 
ondernemingsgroei. Zo leggen bedrijven als gevolg van toegenomen 
(internationale) concurrentie zich toe op de eigen kerncompetenties 



(Hamel en Prahalad (1994)). In een land als België gaat dit gepaard 
met een toenemende specialisatie in goederen en diensten met een 
hoge toegevoegde waarde2. Bovendien biedt de internationale markt 
groeimogelijkheden die niet op de binnenlandse markt bestaan. Dit 
helpt ondernemingen dan weer om schaalvoordelen te ontwikkelen. 
Uit eerdere studies komt deze cruciale rol van uitvoer voor de Bel- 
gische economie duidelijk naar voren (zie Abraham en Brock (1998) 
en Abraham en Verret (1996)). Wij gaan voor Limburgse onderne- 
mingen na in welke mate een exportstrategie gepaard gaat met een 
specialisatie in producten met een hoge toegevoegde waarde en of een 
grotere exportoriëntering bedrijfsgroei beïnvloedt. Exportoriënte- 
ring omvat twee elementen: een specialisatie- en een exportaspect. De 
specialisatie in de productie van goederen met een hoge toegevoeg- 
de waarde geven we weer door de toegevoegde waarde ten opzichte 
van de omzet te nemen. De exportgerichtheid van een onderneming 
introduceren we door het belang van de export in de totale omzet te 
bekijken. De combinatie van beide effecten, de exportoriëntering van 
een onderneming (EXPORIENT), geven we weer door het product 
van beide ratio's te nemen. Een hoge waarde voor deze variabele komt 
bijgevolg overeen met zowel een groot belang van de export in de stra- 
tegie van de onderneming als productie van goederen (of diensten) 
met een hoge toegevoegde waarde. 

B. De Regio 

De groei van en onderneming enkel aan de hand van bedrijfsspeci- 
fieke elementen trachten te verklaren, zou getuigen van weinig in- 
zicht. Een onderneming is immers ingebed in haar regionale omge- 
ving. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat bedrijfssucces sterk 
afhankelijk is van elementen die eigen zijn aan de geografische lig- 
ging. Hierbij denken we onder meer aan de nabijheid van potentiële 
afzetmarkten, de beschikbaarheid over uitgebreide en efficiënte trans- 
port- en vestigingsfaciliteiten, de aanwezigheid van voldoende en ge- 
schikte arbeidskrachten, enz. De grafische voorstelling toont hoe we 
de impact van de geografische ligging op twee niveaus bekijken. 

Enerzijds mag een regio niet als een afgesloten geheel beschouwd 
worden. De activiteiten van de meeste ondernemingen reiken im- 
mers ver over de regionale (en nationale) grenzen heen. Zo zal de 
vraag naar Limburgse producten, en bijgevolg ook het aanbod, zel- 
den beperkt blijven tot de eigen regio. Ondernemingen in de aanlig- 



gende regio's verkeren echter in dezelfde situatie en zullen op hun 
beurt producten aanbieden op de Limburgse markt. Dergelijke inter- 
regionale handel maakt regio's in min of meerdere mate afhankelijk 
van elkaar. Sterke groei in de ene regio wakkert dan de vraag naar 
producten van een aanliggende regio aan. Deze intewegionale clusters 
worden in de economische literatuur steeds meer als fundamenten van 
regionale ontwikkeling aangeduid (zie bijvoorbeeld Krugman (1991)) 
en Porter (1990)). 

Op Limburg toegepast betekent dit dat de economische situatie van 
de aanliggende regio's ook gevolgen zal hebben voor de locale Lim- 
burgse bedrijven. Door verschiliende groei-indicatoren van nabij ge- 
legen regio's in onze analyse op te nemen (GR-REGIO), trachten we 
onze assumpties met betrekking tot het bestaan van een interregis- 
nale cluster te staven. De gebruikte groei-indicatoren worden net als 
de bedrijfsgroei op basis van de toegevoegde waarde berekend, maar 
dan op regionaal niveau. We volgen een dubbele benadering. In een 
eerste fase concentreren we ons op de algemene regionale afiankelijk- 
heid van Limburgse ondernemingen ten opzichte van de omliggende 
regio's. Dit gebeurt door één voor één de groeicijfers van (binnen- en 
buitenlandse) regio's waarmee Limburg nauwe economische relaties 
ontwikkeld heeft te introduceren. In een tweede fase schetsen we de 
regiospecifieke bijdrage van bepaalde regio's tot de ontwikkeling van 
de bedrijfsactivitei~ van de TOP 500 Limburgse ondernemingen. We 
veronderstellen Vlaanderen het relevante vergelijkingspunt en bere- 
Itenen eerst de impact van een hogere groei in Vlaanderen op de TOP 
500 Limburgse ondernemingen. Vervolgens gaan we na of een van 
Vlaanderen verschillende groeiprestatie in andere gewesten, provin- 
cies en stadsgewesten een bijkomend groei-effect heeft op de Lim- 
burgse bedrijfswereld. 

nderzijds gaan we na of bepaalde regio's in Limburg als vestigings- 
plaats voor ondernemingen aantrekkelijker zijn dan andere. Hiertoe 
vergelijken we de groeiresultaten van de bedrijven over een aantal 
Limburgse deelregio's (D-EHGGPWG) heen. We maken een onder- 
scheid tussen Midden-Limburg, Noord-Limburg, West-Limburg, Zuid- 
Limburg en het Maasland. Als blijkt dat bedrijven uit een bepaalde 
regio stelselmatig sneller groeien, wijst dit op de aanwezigheid van een 
aantal gunstige vestigingsfactoren. De keuze van een bedrijfsiigging in 
die regio kan aldus de basis vormen voor een concurrentieel voor- 
deel. 



C. De Sector 

Een laatste groep groeideterminanten heeft betrekking op het secto- 
rieel netwerk waarin een onderneming ingebed is. We bespreken de 
verschillende dimensies van dit netwerk. 

Ten eerste moet men kijken naar de sectoriële achtergrond van de 
sector waartoe een onderneming behoort. Dit vooral omwille van het 
groeipotentieel dat de sector vertegenwoordigt. Net zoals de levens- 
cyclus van een product uit verschillende fasen bestaat, kent ook een 
sector verschillende fasen die elk met bepaalde groeivenvachtingen 
overeenkomen. Bepaalde sectoren zijn in volle expansie, terwijl an- 
dere reeds tot volledige ontplooiing gekomen zijn. In deze context 
denkt men vrijwel onmiddellijk aan de hoogtechnologische sector. De 
(absolute) groeicijfers van bedrijven uit deze (reiatief) jonge, opko- 
mende sector vergelijken met deze van bedrijven uit bijvoorbeeld de 
zwaar industriële sectoren, zou een vertekend beeld van het bedrijfs- 
succes geven. Een groeipercentage van 3% kan in een bepaalde sec- 
tor immers een succes zijn, tenvijl het in een andere eerder matig te 
noemen is. De sector bepaalt bijgevolg in grote mate de groeivenvach- 
tingen. Op sectorieel niveau analyseren we zowel de groei als de schaal 
van de grote Limburgse bedrijven. Deze sectoriële achtergrond in- 
troduceren we aan de hand van dummyariabelen (D-SECTOR) op 
basis van de NACE-classificatie. We starten met een sectoriële inde- 
ling geaggregeerd tot drie hoofdsectoren (landbouw, industrie en dien- 
sten) en verfijnen deze naar verschillende subsectoren. Bijlage 1 geeft 
een overzicht van de gebruikte classificatie. Op deze wijze trachten 
we een antwoord te vinden op de volgende vragen. Groeien bedrij- 
ven uit bepaalde sectoren in Limburg, ceteris paribus, sneller dan deze 
uit andere sectoren? Zij de bedrijven uit een bepaalde sector relatief 
groter dan deze uit andere sectoren? 

Zoals een regio niet als afgezonderd geheel mocht beschouwd wor- 
den, moet men ook hier rekening houden met sectoriële clusters die 
veelal de sectoriële grenzen overschrijden (zie Kanter (1997)). In de 
meeste sectoren is een aanzienlijk aandeel van de productie immers 
niet voor de consument bestemd, maar wordt deze geleverd aan an- 
dere sectoren. Men spreekt over de intermediaire vraag naar produc- 
ten van een sector. Indien deze sector bovendien voornamelijk levert 
aan sectoren met een groot groeipotentieel, is de kans groot dat ook 
de bedrijven van de sector in kwestie sterke groeiresultaten zullen kun- 
nen voorleggen. Dit geeft aanleiding tot zogenaamde verticale clus- 



teworrning ten gevolge van verregaande samenwerking tussen de ver- 
schillende schakels in het productieproces. Voor de grote Limburgse 
bedrijven gaan we na of een sterke groei bij de belangrijkste klanten 
ook een eigen sterke groei impliceert. Hiertoe construeren we een in- 
termediaire vraagindicator (INTERMED) gebaseerd op een input- 
output tabel voor Limburg (Peeters, 1998) en sectoriële groeicijfers 
voor Vlaanderen ( 1 ~ ~ , 1 9 9 7 ) ?  Deze geeft een indicatie van de groei- 
resultaten van de belangrijkste klanten van een sector. We venvach- 
ten dat een stijging in deze indicator de groei van de ondernemingen 
in deze sector doet toenemen omdat de bedrijven meer kunnen toe- 
leveren aan hun belangrijkste klanten. 

De selectie van de groeifactoren pretendeert geenszins volledig te 
willen zijn. Andere factoren spelen ongetwijfeld ook een belangrijke 
rol in her succes van een onderneming. Innovatie is weiiicht het be- 
langrijkste voorbeeld. De voortdurende zoektocht naar vernieuwing, 
gaande van productinnovaties tot het betreden van nieuwe markten, 
zal uiteindelijk zijn weerslag vinden in de groeicijfers van een onder- 
neming. Een goede maatstaf voor innovatie is echter niet beschik- 
baar in de dataset van de TOP 500 Limburgse ondernemingen. 

III. METHODOLOGIE 

In dit deel bespreken we de technische uitwerking van onze analyse. 
Eerst worden aan de hand van de elementen uit deel I de regressie- 
vergelijkingen opgebouwd. Vervolgens bekijken we de gebruikte da- 
taset, om tenslotte de gehanteerde schattingsmethode toe te lichten. 

A. De Regressievergelijkingen 

De hoofddoelstelling van de studie bestaat erin een aantal groeide- 
terminanten van de grote Limburgse ondernemingen te onderschei- 
den. Dit gebeurt aan de hand van het groeimodel dat in vergelijking 
(1) wordt weergegeven. 

GR-TOEGWi,= 
p + p PERSKOMZ, + X ln(PERSKWK)it + 
F NETWWKi, + EXPORIENTit + (yc D-WERKN,, + 
qd D-EIGEND,,, + 13~ GR-REGIO,, + 
K, D-LIGGING,i + ?L, D-SECT,, + v INTERMED,, + 
n: GR TOEGWi, ,., + 8 DEFLATORi, + 
o DEFLATOR,, ,., + T DEFL- REGIO^, + a, 



met: GR-TOEGWit 
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GR-REGIO, 
D-LIGGING, 

D-SECT, 
INTERMED 
GR-TOEGW,, ,.l 

DEFLATOR 
DEFLATOR,, ,-, 
DEFL-REGIOi 

= In (TOEGW),, - In (TOEGW)i,L.i 
= groei van de bruto toegevoegde waarde 
= personeelskost over omzet 
= personeelskost per werknemer 
= nettowinst per werknemer 
= (export 1 omzet) " 

(toegevoegde waarde i omzet) 
= dummyvariabelen voor ondernemings- 

grootte op basis van werknemersaantal 
= dummyvariabelen voor eigendoms- 

structuur 
= regionale groei-indicator van regio j 
= dummyvariabelen voor bedrijfsligging 

in Limburg 
= dummyvariabelen voor sectoren 
= intermediaire vraagindicator 
= groei van bruto toegevoegde waarde in 

de vorige periode 
= deflator 
=deflator voor de vorige periode 
= deflator voor regionale groei-indicator 

De afhankelijke variabele in de regressievergelijking is de groei van 
de bruto toegevoegde waarde. Deze wordt als een verschil van loga- 
ritmen gedefinieerd, wat een benadering is voor de procentuele 
goei4. 

Deze groei wordt verklaard door een aantal bedrijfsspecifieke va- 
riabelen die betrekking hebben op (i) personeelskost (per werkne- 
mer en als aandeel van de omzet) (ii) netto-winst per werknemer (iii) 
exportoriëntering (iv) schaal van de onderneming (v) eigendomsstruc- 
tuur. Met betrekking tot de ondernemingsgrootte (D-WERKW) ma- 
ken we een onderscheid tussen bedrijven met minder dan 50 
(D-MINSO), tussen 50 en 100 (D-50TOT100; referentie), tussen 100 
en 500 (D-100TOT500) en meer dan 500 werknemers (D-PLUS5OO). 
In verband met het eigendom van het bedrijfskapitaal (D-EIGEND) 
gaat het om Limburgs (D-LIMB; referentie), Belgisch (D-BELG) of 
buitenlands kapitaal (D-BUIT). 



Verder bevat de regressievergelijking een aantal regionale varia- 
belen. De groeivoeten van de omliggende regio's worden in vergelij- 
king (1) gedefinieerd als G R - R E G I ~ ~ .  Bij de schatting van de alge- 
mene regionale afhankelijkheid wordt telkens slechts één regionale 
groeivoet opgenomen. De regiospecifieke bijdrage meten we door het 
verschil van de groei van een bepaalde regio met deze van Vlaande- 
ren als variabele te introduceren! Een significant positieve coëffi- 
ciënt bij deze laatste variabele houdt in dat een snellere groei in de 
regio in kwestie ten opzichte van de Vlaamse groei een positief effect 
heeft op de groeiprestaties van de Limburgse TOP 500 bedrijven. Qua 
bedrijfsligging (D-LIGGING) onderscheiden we Midden-Limburg 
(D-MIDDEN), Noord-Limburg (D-NOORD), West-Limburg 
(D-WEST), Zuid-Limburg (D-ZUID; referentie) of het Maasland 
(D-PvUi4.S). 

De sectoriële context wordt geschat aan de hand van een derde 
groep verklarende variabelen. Het bepalen van sectoriële groei-ef- 
fecten (D-SECT) gebeurt aan de hand van dunnmyvariabelen voor de 
verschillende classificaties die in Bijlage 1 werden gedefinieerd. De 
meest geaggregeerde indeling maakt een onderscheid tussen Band- 
bouw (D- B), industrie (D-HNDUST) en diensten (D-DIENST). 
Het bestaan van sectoriële clusters meten we met de intermediaire 
vraagindicator. Voor bedrijf i uit sector rn wordt INTERMED als volgt 
geconstrueerd: 

C,,,..,(aandeel van sector n in de intermediaire 
vraag naar produkten van sector m)*(groei sector n) 

In vergelijking (1) wordt er een onderscheid gemaakt tussen effec- 
ten op lange en korte termijn door de afhankelijke variabele ook ver- 
traagd als verklarende variabele in het model op te nemen. Bekijken 
we bijvoorbeeld een daling van het aandeel van de personeelskosten 
in de omzet in de vorige periode. Deze kostenverlaging resulteert in 
die periode in een groeiversnelling. Maar ook in de huidige periode 
en de komende jaren laat deze verandering zich voelen via de ver- 
traagde groeivariabele (GR-TOEGW,, ,-,). De impact van het verle- 
den op het heden en de toekomst wordt bepaald door het teken en de 
grootte van de coëfficiënt K .  Een negatieve .n zal het effect van een 
schok in een verklarende variabele op lange termijn afzwakken. De 
lange termijn elasticiteit is de som van de veranderingen voor alle pe- 
riodes tot op het ogenblik dat alle effecten uitgewerkt zijn. Wiskun- 



dig komt deze lange termijn elasticiteit voor een verandering in de va- 
riabele PERSKOMZ overeen met T C / ( ~ - K ) .  

Onze focus op bedrijfsgebonden, regionale en sectoriele succes- 
factoren is een vereenvoudigde voorstelling van de realiteit. Er zijn 
andere elementen die een invloed hebben op de groei van de toege- 
voegde waarde van de ondernemingen. Eén belangrijke factor be- 
treft de inflatie. De groei van de toegevoegde waarde, zoals wij ze de- 
finiëren, is een nominale variabele. Naast de reële groei van de on- 
derneming weerspiegelt deze variabele de prijsevolutie van de goe- 
deren en diensten die door het bedrijf worden voortgebracht. Bnfla- 
toire ontwi&elingen beïnvloeden deze prijscomponent en verstoren 
het inzicht dat de regressie-analyse verschaft in de onderliggende suc- 
cesfactoren van ondernemingsgroei. Zo kan een bedrijf dat in reële 
termen met een teruglopende activiteit wordt geconfronteerd toch een 
nominale groei optekenen in een periode van algemene prijsstijgin- 
gen. Daarom controleren wij voor inflatie door een prijsdeflator (en 
tevens een vertraging van deze variabele) in de regressie op te nemen 
die als volgt wordt gedefinieerd: 

Om de consistentie met de groeivariabelen te bewaren kiezen we 
voor een verschil in logaritmen. Optimaal zou het gebruik zijn van 
prijsgegevens op individueel bedrljfsniveau. Daar dergelijke gege- 
vens niet voorhanden zijn, gebruiken we de sectoriële inflatie (IWR 
(1997)) als proxy voor de prijsveranderingen waarmee een individu- 
ele onderneming uit die sector te maken heeft. Tenslotte zijn ook de 
regionale groei-indicatoren, die we opnemen om de interregionale 
venvlechting van Limburg te analysereii, onderhevig aan inflatoire 
druk. We corrigeren hiervoor door een specifieke deflator voor de re- 
gio (DEFLREGIO) iii kwestie op te nemen. 

Met het oog op eventuele bijkomende nuttige conclusies, wordt ook 
een regressievergelijking geschat voor de bedrijfsomvang. Vergelij- 
king (2) dient hierbij als basis. We gaan na hoe de afhankelijke varia- 
bele, de natuurlijke logaritme7 van de bruto toegevoegde waarde, voor 
bedrijf i op tijdstip t beïnvloed wordt door een aantal verklarende va- 
riabelen. 



in (TCIEGW)~, = p + P ln(PERSKWK),, + h NETWWK,, + o EX- 
POMZ,, + y, D-WERKNCi, + 
qd D-EIGENDdi f K, D-LIGGINGei + 
A, D-SECT, + ai (2) 

met: TOEGW =bruto toegevoegde waarde 
PERSKWK =personeelskost per werknemer 
NETWWK =netto-winst per werknemer 
EXPOMZ =export 1 omzet 
D-WERKN, =dummyvariabelen voor ondernemings-groot- 

te op basis van werknemersaantal 
D-EIGEND, = dummyvariabelen voor eigendoms-structuur 
D-LIGGING, = dummyvariabelen voor bedrijfsligging in Lim- 

burg 
D-SECT, = dummyvariabelen voor sectoren 

B. De Dataset 

De bedrijfsgegevens werden ons ter beschikking gesteld door het Ver- 
bond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden uit Limburg (VKW- 
Limburg). In het midden van de jaren tachtig startte deze organisatie 
met de jaarlijkse publicatie van de Limburgse ondernemingen. Hier- 
bij werd en wordt niet enkel puur naar de schaal van de ondernemin- 
gen, maar ook naar andere kenmerken gepeild. Voor onze analyse van 
de groeideterminanten van Limburgse ondernemingen beschikten we 
bijgevolg over een uitgebreide dataset, en dit in drie dimensies: een 
groot aantal variabelen, een groot aantal bedrijven en observaties voor 
verschillende jaren. De combinatie van de tijdsdimensie met het groot 
aantal entiteiten, in dit geval bedrijven, geeft de gebruikte dataset een 
panelstructuur. 

De uitgebreidheid maar vooral de volledigheid van de gegevens zijn 
een cruciale vereiste voor de uiteindelijke analyse. In een eerste fase 
werd dan ook getracht een zo volledig mogelijke dataset te construe- 
ren. De oorspronkelijlte gegevens hadden betrekking op 786 bedrij- 
ven en dit voor de periode 1985-1997. Voor een groot aantal onder 
hen waren de gegevens van bepaalde jaren echter onvolledig8. Voor- 
namelijk de jaren 1985,1986 en 1997 vormden een probleem. We be- 
slisten dan ook die bedrijven in onze selectie op te nemen die voor de 
jaren 1987 tot en met 1996 zo volledig mogelijke gegevens vertoon- 
den. Op deze wijze kregen we 10 observaties per variabele per be- 



drijf, wat ruimschoots voldoende moet zijn om eventuele conclusies 
te ondersteunen. Sporadische gaps werden tenslotte door middel van 
interpolatie opgevuld. Het uiteindelijke resultaat is een selectie van 
305 bedrijven, en bijgevolg, 3050 observaties per variabele. 

Bij het selecteren van de bedrijven werd geen rekening gehouden 
met de regionale of sectoriële spreiding. Enkel de volledigheid van 
de gegevens werd als criterium gehanteerd. Ter controle werd nage- 
gaan of onze selectie toch representatief mag genoemd worden voor 
de huidige S O P  500 van de Limburgse ondernemingen. Dit blijkt 
geenszins een probleem te zijn. Enerzijds staan 268 van de 305 in de 
selectie opgenomen bedrijven in de TOP 500 van 1998. Anderzijds 
geeft een analyse van de regionale en de sectoriële verdeling van zo- 
wel onze selectie als de TOP 500 van 1998 een gelijkaardig beeld9. 
Eventuele conclusies betreffende verschillen tussen de verschillende 
regio's of sectoren zullen dus in geen geval te wijten zijn aan een (re- 
latieve) over- of onderrepresentatie van bedrijven uit een bepaalde 
regio of sector. 

C. De Schattingsmethode 

Zoals eerder vermeld, vertoont onze dataset een panelstructuur. Dit 
houdt in dat onze econometrische analyse een combinatie is van twee 
economisch interessante dimensies. Vooreerst is er de tijdsdimensie. 
Deze dimensie geeft weer hoe de evolutie in de groeiprestaties van een 
gemiddelde TOP 500 onderneming in de periode 1987-1996 beïnvloed 
werd door de evolutie over de tijd van bedrijfsgebonden, regionale en 
sectoriële determinanten. Daarnaast is er de vergelijking tussen on- 
dernemingen. Deze zogenaamde cross-sectionele dimensie beschouwt 
de periode 1987-1996 als één geheel. Er wordt onderzocht in welke 
mate verschillen tussen ondernemingen in bijvoorbeeld loonkost, ren- 
dabiliteit en schaal verklaren waarom een onderneming beter of slech- 
ter scoort dan het gemiddelde van de steekproef. Om deze twee di- 
mensies te vatten gebruiken wij de random effects schattingsmethode. 

In een regressie analyse kunnen de storingstermen geïnterpreteerd 
worden als het effect van het niet opnemen van variabelen die wel een 
invloed hebben op de afhankelijke variabele. Bij paneldata kunnen 
deze niet opgenomen variabelen een verschillende oorsprong ken- 
nen. Zo heeft men zowel bedrijfs- als tijdsspecifieke elementen. De 
beschikbare schattingsmethodes verschillen in hun assumpties betref- 
fende deze factoren. Enerzijds heeft men de fixed effects methode. 



Hierbij worden de niet opgenomen bedrijfsspecifieke elementen in 
een constante term opgenomen en gebeurt het schatten van de re- 
gressiecoefficiente~ enkel op basis van de veranderingen over de tijd 
binnen elke onderneming. Deze werkwijze resulteert in één constan- 
te term voor elke ondernemiiig. Anderzijds heeft men de random ef- 
fects methode. Hierbij worden de niet opgenomen bedrijfsspecifieke 
factoren als een onderdeel van de storingsterm beschoiiwd. Bij het be- 
palen vat: de regressiecoëfficientern wordt bijgevolg rekening gehou- 
den met zowel verschillen tussen bedrijven als veranderingen over de 
tijd binnen elke onderneming"'. 

Het gebruik van de random effects methode is in dit geval onder 
sneer aan te raden omdatwe niet beschikken over een exhaustieve lijst 
entiteiten; het is niet zo dat al de bedrijven uit de TOP 500 in onze 
steekproef opgenomen werden. De random effects methode laat toe 
om de conclusies in het licht van een typische TOP 500 Limburgse on- 
derneming te formuleren. 

De keuze van de random effects methode vertaalt zich in de csn- 
stanee berm en de stoiiingsterrn van vergelijkingen (l) en (2). Meer be- 
paald is p een constante en a, het bedrijfspecifieke effect, dat niet va- 
rieert over de tijd, maar ook n-niet onderscheiden kan worden van de 
storingsterm E , ~  die onontbeerlijk is voor de econometrische analyse. 

IV GROEIDETERM/BINmTTEN VAN LIMBURGSE 
BEDRIJVEN 

In dit deel van de stirdie brengen we de belangrijkste, meest in het 
oog springende resultaten van de empirische aanpak. Aan de hand van 
de regressieresultaten formuleren we een antwoord op de vragen die 
in deel I bij de bespreking van het grafische framework gesteld wer- 
den. Tabel 1 geeft de schattingsresultateia van het groeimodel ter ver- 
klaring van de groei van de toegevoegde waarde (GR-TOEGW) en 
vormt de basis voor de verdere bespreking. Het spreekt voor zich dat 
we ook hier een onderscheid maken tussen bedrijfsspecifieke, regio- 
nale en sectoriële groeideterminanten. 

A. Het Bedrijf 

Factoren die de groei van een onderneming bepalen, moeten in de eer- 
ste plaats in de onderneming zelf gezocht worden. Een significante 
invloed van de bedrijfsspecifieke factoren, die we in onze analyse op- 



TABEL 1 

Regressieresultaten - aflznnkelijke valiabele: GR-TOEGW 

0,10 
D-INDUST referentie 
D DIENST 0,003 

D- ,rac,mc, 
D-IblDDEN -0;005 
-NOORD -0,013 
H> -0,Ol 9 
D- referentie 
D MAAS -0,004 

Constante 

"significant op liet 5%-niveau 
** simcant op het 10%-niveau 

Coëfficiënt 
-0,06 *' 

Standaardfout 
(0;030) 

PERSBQBMZ -0,12 * 
Ln(PEWSWH() 0,062 * 
NETWWK 0,056 " 
EmBRIENT 0,09b *" 

D - W E W  

D - M ~ ~ O  -0,054 * 
D-50TOT100 referentie 
D-iOOTOT5W 0,002 

D-PLUS= -0,025 

D-SECS 



namen, op de ondernemingsgroei ligt dan ook voor de hand. We be- 
kijken in hoeverre respectievelijk de schaal, de rendabiliteit, de loon- 
kost- en de eigendomsstructuur alsook de exportoriëntering een rol 
spelen in de groei van een onderneming. 

1. S c h a a l  

Kleinere ondernemingen kennen in Limburg stelselmatig een lagere 
groei. Zoals blijkt uit de negatieve coëfficiënt voor de dummy varia- 
bele, groeien bedrijven uit de SOP 500 behorende tot de categorie 
met minder dan 50 werknemers significant trager te groeien dan deze 
met een groter aantal werknemers. Een mogelijke reden kan gezocht 
worden in het feit dat Limburg een aantal sterk ontwikkelde sectoren 
kent waar schaalvoordelen van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de 
automobiel- en de chemische nijverheid. Een andere verklaring houdt 
verband met een typisch doorgroeiprobleem voor kleinere onderne- 
mingen dat in de wetenschappelijke literatuur heel wat aandacht 
krijgt1'. De kleinere bedrijven met minder dan 50 werknemers in onze 
steekproef hebben reeds de schaal bereikt om een plaats in de Eim- 
burgse TOP 500 te bemachtigen. Zij zijn dus doorgaans geen starten- 
de ondernemingen. Onze resultaten tonen aan dat deze bedrijven, 
eens een zekere schaal bereikt, problemen ondervinden om naar de 
werkelijke top door te stoten. Zij groeien trager dan vergelijkbare on- 
dernemingen met een grotere omvang. Kortom, doorgroeien is niet 
eenvoudig. 

2.  R e n d a b i l i t e i t  

Rendabele bedrijven groeien sneller. Onze hypothese dat een hoge 
winstgevendheid een positieve invloed heeft op de groeiprestaties van 
een onderneming wordt overtuigend door de ervaringen van de TOP 
500 Limburgse ondernemingen ondersteund. De grootte van de sig- 
nificant positieve coëfficiënt meet (mits omrekenen) de impact van 
een rendabiliteitverandering op de groei van een onderneming. Vol- 
gens onze schattingsresultaten leidt 10% meer winst per werknemer 
op korte termijn tot een groeiversnelling van ongeveer 0,14%. In 1996 
bedroeg de totale toegevoegde waarde in allel2 TOP 500 onderne- 
mingen 204 miljard BEF. Ten opzichte van dit vergelijkingspunt komt 
een groeiwinst van 0,14% neer op een stijging van de globale toege- 
voegde waarde met ruim 285 miljoen BEF. Winstgevendheid is bijge- 
volg een krachtige motor van ondernemingsgroei. 



3 .  L o o n k o s t  

De Limburgse bedrijven die een hogere loonkost niet kunnen com- 
penseren door een hogere productiviteit hebben een nadeel. Een te 
hoge loonkost vormt aldus een rem op de groei van een onderne- 
ming. 

Deze conclusie wordt gerechtvaardigd door de interpretatie van de 
coëfficienten van de loonkostvariabelen in de regressievergelijking. 
De verhouding van loonkosten tot de omzet wordt gekenmerkt door 
een significant negatieve regressie~oëfficiënt~~. Een stijging van deze 
variabele houdt in dat de loonkost toeneemt zonder een compense- 
rende productiviteitsverbetering. Volgens onze regressieresultaten 
veroorzaakt deze stijging een groeivertraging in de Limburgse onder- 
nemingen. Dit betekent dat bedrijven waar de personeelskosten een 
belangrijk deel van de omzet uitmaken of waar het aandeel van deze 
personeelskosten toeneemt, trager zullen groeien. Meer bepaald ligt 
de waarde van de korte termijn elasticiteit op -0,114. Over de tijd wordt 
dit effect wat afgezwakt tot een lange termijn elasticiteit die gelijk is 
aan -0,08. Dit volgt uit de significant negatieve coëfficiënt (-0,20) bij 
de vertraagde groeivariabele (GR-TOEGW,.,)~~. De lange termijn 
elasticiteit is een indicator van de gecumuleerde aanpassing in de on- 
dernemingsgroei nadat alle effecten over de tijd zijn uitgewerkt. 

De negatieve relatie tussen groeiprestaties en loonkost vindt men 
niet terug als men de personeelskosten per werknemer bekijkt. Dit 
hoeft niet te verwonderen. Zoals eerder geargumenteerd, kunnen 
hoge lonen immers de reflectie zijn van een hoge scholing enlof een 
hoge productiviteit. Indien dit het geval is, worden de groeikansen van 
de onderneming niet aangetast door een toename in de personeels- 
kost per werknemer. 

Bij dit alles is het belangrijk te onderstrepen dat het groei-effect 
van een loonkostverlaging op de groei van de ondernemingen in geen 
geval als basis mag gebruikt worden om zogenaamde terugverdienef- 
fecten te berekenen. Zo werd geen rekening gehouden met positieve 
oversijpelingseffecten naar ondernemingen binnen en buiten Lim- 
burg die geen deel uitmaken van de hier gebruikte TOP 500 steek- 
proef. Verder werden de gevolgen voor de werkgelegenheid niet ge- 
schat. Nieuwe jobs in expanderende bedrijven genereren inkomens 
en koopkracht en leiden tot lagere overheidsuitgaven voor werkloos- 
heid. Tenslotte geniet de overheid van stijgende fiscale en parafiscale 
ontvangsten die samengaan met de groei van de Limburgse onderne- 



mingen in de vorm van winstbelasting, inkomstenbelasting, indirecte 
fiscaliteit en sociale zekerheidsbijdragen. Deze positieve bijdrage tot 
het overheidsbudget is evenmin in de cijfers opgenomen. 

4 .  E i g e n d o m s s t r u c t u u r  

De  analyse van de kwalitatieve variabelen voor de eigendomsstruc- 
tuur brengt twee interessante bevindingen aan het licht. Vooreerst blij- 
ken bedrijven gefinancierd met buitenlands kapitaal groter te zijn dan 
deze gefinancierd door Limburgs of Belgische kapitaal. Deze conclu- 
sie volgt uit onderzoek naar de determinanten van de omvang van 
Limburgse ondernemingen, dat we parallel met de groei-analyse uit- 
voerden. De  schattingsresultaten van dit model ter verklaring van de 
bedrijfsomvang (TOEGW) worden in Tabel 2 gegeven. Een verkla- 
ring voor de grotere omvang van buitenlandse ondernemingen moet 
gezocht worden in het feit dat een buitenlandse directe investering 
reeds bij het opstarten een aanzienlijke omvang bezit. Dit in tegen- 
stelling tot locaal opstartende bedrijven. Als een buitenlandse onder- 
neming bij de beslissing om in Limburg te investeren ook geleid wordt 
door eventuele exportmogelijkheden vanuit deze vestiging, draagt 
deze factor verder bij tot een grotere bedrijfsomvang. We stellen im- 
mers in onze regressie-analyse vast dat grotere bedrijven een hoger 
deel van hun omzet op de buitenlandse markt verkopen. 

De  tweede bevinding is verrassend. Ondernemingen met Limburgs 
kapitaal groeien sneller dan vergelijkbare ondernemingen die door 
buitenlands of Belgisch kapitaal gefinancierd worden16. Dit blijkt uit 
de statistisch significante, negatieve regressiecoëfficiënten voor 
D-BUIT en D-BELG. 

5 .  E x p o r t o r i ë n t e r i n g  

Ook exportoriëntering blijkt een rol te spelen in de groei van de TOP 
500 Limburgse ondernemingen. De regressiecoëfficiënt (0,096) heeft 
een significant positief teken. Exportgerichte ondernemingen die zich 
toeleggen op goederen en diensten met een hoge toegevoegde waar- 
de groeien stelselmatig sneller. De combinatie van zowel exportge- 
richtheid als een hoge toegevoegde waarde blijkt een vereiste te zijn. 
Een exportstrategie die niet gepaard gaat met een specialisatie in goe- 
deren met een hoge toegevoegde waarde leidt in onze regressie-ana- 
lyse niet tot de beoogde groeiresultaten17. Deze bevinding is consis- 
tent met de theoretische hypothese dat een onderneming zich best toe- 



legt op de eigen kerncompetenties, wat in een land als België over- 
eenstemt met een specialisatie in goederen en diensten met een hoge 
toegevoegde waarde. 

TABEL 2 

Repssieresultaten - ajhankelijke variabele: ln(T0EGW) 

B. De Regio 

Constante 
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EWOMZ 
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* sigrilficant op het 5%-niveau 

Een onderneming is ingebed in haar regionale omgeving. Bedrijfs- 
succes zal bijgevolg ook sterk afbankelijk zijn van elementen die ei- 
gen zijn aan de geografische ligging van de onderneming. Eerst kij- 
ken we naar de bindingen van de Limburgse TOP 500 ondernemin- 
gen met de omringende regio's. Is er sprake van afhankelijkheid over 
de regionale grenzen heen? Zowel algemene als regiospecifieke ele- 
menten komen hierbij aan bod. Vervolgens gaan we na of de bedrijfs- 

** significant op het 10%-mveau 
(a) de recultaten werden gecorrigeerd voor autocorrelatie (autoregressief proces) 

Coëfficiënt 
5,79 * 
0,43 * 
0,12 * 
0,lO *" 

-0,2h " 
referentie 
0,24 * 
0,44 * 

-0,27 
referentie 
-0,84 " 

-0,15 
-0,36 
-0,42 
referentie 
-0,77 

referentie 
-O,12 
0.53 * 

Standaardfout 
(0266) 
(0,027) 
(0,006) 
(0,059) 

(0,024) 

(0.029) 
(0,062) 

(1,443)) 

@,l 80)) 

(0,256) 
(0,284) 
(0,298) 

(0,344) 

(0,279) 
(0,215) 



ligging in Limburg aanleiding geeft tot verschillen in de groeiverwach- 
tingen van ondernemingen. 

1. A l g e m e n e  r e g i o n a l e  a f h a n k e l i j k h e i d  

Limburgse ondernemingen zijn nauw verweven met de omliggende ge- 
bieden. Er is met andere woorden sprake van interregionale cluste- 
ring. Het empirische bewijs van deze regionale vervlechting vinden 
we door regionale groeivariabelen één voor één in de analyse in te 
voeren. Verschillende geografische niveaus komen hierbij aan bod (ge- 
westen, provincies en stadsgewesten). De in Tabel 3 weergegeven re- 
sultaten kunnen geïnterpreteerd worden als de procentuele impact op 
de groei van de Limburgse ondernemingen als gevolg van een één pro- 
cent groeiversnelling in de regio in kwestie. 

Tabel 3 bevat meerdere interessante inzichten. Limburg is stevig 
ingebed in het Vlaams economisch weefsel. Zo gaat een groeiversnel- 
ling in Vlaanderen gepaard met een meer dan evenredige groei van 
de grote Limburgse ondernemingen. Verder wordt de regionale hiër- 
archie weerspiegeld in de grootte van de regressiecoëfficiënten. Zo is 
de impact van Vlaanderen in zijn geheel groter dan de coëfficiënt van 
bijvoorbeeld de provincie Antwerpen, die op zijn beurt meer invloed 
uitoefent dan het stadsgewest Antwerpen. Op provinciaal niveau blijkt 
voornamelijk Vlaams-Brabant een rol van betekenis te spelen. Een 
1% stijging van de toegevoegde waarde in deze provincie stimuleert 
de groei van de TOP 500 Limburgse ondernemingen zelfs enigszins 
meer dan een analoge expansie van het Brussels gewest. 

Over de taalgrens heen is Limburg ook sterk verbonden met Wal- 
lonië. Dit blijkt uit de significante coëfficiënten voor de groei van zo- 
wel Wallonië als geheel, als van de provincie en het stadsgewest Luik. 
De impact van een Waalse groeiversnelling is zelfs van dezelfde orde 
van grootte als deze van een gelijkaardige impuls uit Vlaanderen. 

Tenslotte is Limburg ook een deel van de zogenaamde Euregio, die 
een grensoverschrijdende band schept tussen regio's in België, Ne- 
derland en Duitsland. Om de integratie met de Euregio te meten, in- 
troduceerden we de groei-indicatoren van een aantal buitenlandse 
aanliggende provincies. De resultaten wijzen op een venvevenheid van 
de Limburgse ondernemingen met de economisclie ontwikkelingen 
in Noord-Brabant (NL) en Rijnland-Westfalen (D). Wat Nederlands 
Limburg betreft vinden we een wel heel verrassende negatieve coëf- 
ficiënt, wat erop wijst dat een groeiversnelling in het éne Limburg zou 



TABEL 3 

Algemene regio~zale afl~ankelijkheid 

Antwerpen 

Stad Antwerpe~i 

Vlaams-Brabant 

Stad 1,~iik 

l ,inlburg (Ni ,) 

(b) niet als geheel in de analyse opgenomen 

Noordrijn-Westfalen (D) 

leiden tot een groeivertraging in het andere Limburg. Wij hebben geen 
verklaring voor deze bevinding. 

i , j0  
(02 l l )  

2 .  R e g i o s p e c i f i e k e  b i j d r a g e  

(a) korte termijn coëfîïciënten, allen significant op het §%-niveaii 

Uit het voorgaande blijkt dat er tussen Limburg en de haar omliggen- 
de (binnen- en buitenlandse) provincies zeker sprake is van weder- 
zijdse afhankelijkheid. Veranderingen in de economische situatie van 
een aanliggende provincie zullen bijgevolg ook hun invloed hebben 
op het succes van de Limburgse ondernemingen. Kijken we naar Bel- 
gië, dan komt een deel van de groei in verschillende deelgebieden (bij- 
voorbeeld Vlaams-Brabant en Antwerpen) echter uit dezelfde onder- 



linge tendenzen voort. Willen we de specifieke bijdrage van iedere re- 
gio isoleren, moet er bijgevolg een vergelijkingspunt gekozen wor- 
den. Wij opteren voor Vlaanderen en berekenen de regiospecifieke 
bijdrage door het verschil van de regionale groeivoet met de globale 
Vlaamse groeivoet te nemen. Een negatieve relatieve groeivoet voor 
Vlaams-Brabant wijst bijvoorbeeld op een relatief tragere groei van 
deze provincie ten opzichte van het Vlaams gemiddelde. 

TABEL 4 

Regiospecìfïeke bijdrage met de globale Vlaamse poel als referentieL8 

Standaardfout 
REFERENTIE 

Vlaanderen 

RELATIEVE GROEI 

Bnissel 

W aanderen 

Arit~verpen 

Stad Antuerperi 

Vlaan~s-Brabant 

Wallonië 

Stad Luik: 

* significant op het 5%-niveau 
(a) coëfficiënten op korte termijn 
(b) gemiddelde in hct interval tusscn 1,66 en 2,53 

Uit Tabel 4 blijkt dat regionale afhankelijkheid niet volledig door 
een gemeenschappelijk groeipatroon verklaard kan worden. Anders 
gesteld, spelen buiten de algemene ontwikkelingen ook een aantal re- 
giospecifieke elementen een (significante) rol. Deze conclusie ver- 
duidelijken we door achtereenvolgens de verschillende regionale ni- 
veaus (gewest, provincie, stad) te belichten. 



Op gewestelijk vlak eist vooral de afwijkende groeirelatie in Wal- 
lonië de aandacht op. De lagere groei van Wallonië ten opzichte van 
Vlaanderen, zoals we die in de periode 1987-1996 gekend hebben, 
remt de groeiprestaties van de Limburgse TOP 500 ondernemingen 
af19. Limburg is bijgevolg niet gediend met een achterblijvend Waals 
gewest. Het Brussels gewest oefent daarentegen geen regiospecifie- 
ke invloed uit op de Limburgse bedrijfsgroei. 

Wat de provinciale invloed betreft, blijken weerom met Vlaams- 
Brabant sterke economische bindingen te bestaan. Een sterker of tra- 
ger groeiende Antwerpse economie (wederom ten opzichte van Vlaan- 
deren) oefent daarentegen geen statistisch waarneembare invloed uit 
op de Limburgse groeiprestaties. Tenslotte leidt de analyse van de re- 
latieve groei van de steden Antwerpen en Luik tot uiteenlopende be- 
vindingen. Voor Antwerpen vindt men geen en voor Luik vindt men 
wel een regiospecifieke bijdrage als men het geheel van de Vlaamse 
economie als uitgangspunt neemt. Dit hoeft niet te verwonderen om- 
dat de venvevenheid van Antwerpen met het Vlaams gewest onge- 
twijfeld nauwer is dan de band tussen Vlaanderen en Luik. 

4 .  B e d r i j f s l i g g i n g  

Bedrijfsligging op zich heeft geen invloed op de groei van de grote 
Limburgse ondernemingen. Dit blijkt uit Tabel 1. De dummyvariabe- 
len die voor de vijf Limburgse deelregio's werden opgenomen, verto- 
nen geen significante regressiecoëfficiënterm. De bedrijven in onze 
steekproef groeien niet systematisch sneller als gevolg van een aantal 
gunstige vestigingsfactoren in Midden-, Noord-, Zuid-, West-Lim- 
burg of het Maasland. 

Bedrijfsligging blijkt echter wel aanleiding te geven tot verschillen 
met betrekking tot de afhankelijkheid van de omliggende regio's. Aan 
de hand van afzonderlijke regressie-analyses per deelregio, brengen 
wij in Tabel 5 de algemene regionale afhankelijkheid van de Eimburg- 
se deelregio's in kaart ten opzichte van de groei in (i) Antwerpen (ii) 
Vlaams-Brabant (iii) Luik (iv) Woord-Brabant (v) Nederlands Lim- 
burg en Noordrijn-Westfalen in kaart. Op deze wijze gaan we na of 
bijvoorbeeld Zuid-Limburg meer of minder baat heeft van een ex- 
pansie in Luik dan Midden-Limburg. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de korte termijn elasticiteiten die 
net zoals in Tabel 3 positief zijn met uitzondering van Nederlands Lim- 
burg. In de tabel merken we uitgesproken verschillen tussen de Lim- 



burgse deelregio's. Zo heeft een 1% groeiversnelling in Vlaams-Bra- 
bant bijvoorbeeld een dubbel zo sterk effect hebben op de bedrijven 
uit Noord- (+2,69%) of Zuid-Limburg (+2,91%) als deze uit West- 
Limburg (+ 1'37%). Spijtig genoeg levert dit lappendeken van onder- 
linge regionale verbanden een eerder ondoorzichtig beeld op dat, al- 
thans op het eerste zicht, weinig overeenstemt met de geografische 
ligging van de Limburgse deelgebieden. 

TABEL 5 

Algemene regionale afhankelijkheid voor de verschillende Limburgse regio's 

* significant op liet 5Y~niveau 

Om orde te scheppen in deze wirwar, introduceren we het aspect 
afstand in de analyse. We gaan uit van de hypothese dat geografische 
nabijheid tussen regio's resulteert in een sterkere wederzijdse econo- 
mische afhankelijkheid. Daarom wegen we de groei-indicatoren van 
de omliggende provincies, die in Tabel 5 opgenomen zijn, aan de hand 
van hun afstand tot de verschillende Limburgse deelregio's. Hierbij 
wordt het grootste gewicht toegekend aan de groeivoet van de dichtst 
bijgelegen provincie. Het opnemen van deze gewogen groei-indica- 
tor resulteert zonder uitzondering2' in een zeer uitgesproken positie- 
ve coëfficiënt. Economische expansie in de meest nabije provincies 
blijkt in elke Limburgse deelregio de bedrijfsgroei positief te beïn- 
vloeden. Afstand is met andere woorden een bepalende factor voor 
de regionale afhankelijkheid. 



Tenslotte bekijken we de kenmerken van het sectorieel netwerk waar- 
in een onderneming ingebed is. Zoals eerder gesteld, beïnvloedt de 
sectoriële achtergrond het groeipotentieel van een onderneming. Te- 
vens kan door liet ontstaan van sectoriële clusters een sterk groeien- 
de sector andere sectoren als het ware meezuigen. 

I .  S e c t o r i ë l e  a c h t e r g r o n d  

Het groeipotentieel van een onderneming wordt ontegensprekelijk 
mede bepaald door de sector waartoe de onderneming behoort. Dit 
blijkt ondermeer uit een analyse van de sectoriële groeivoeten in onze 
steekproef. Zo zal een in Liinburg typisch snelgroeiende sector onge- 
veer 3,8% sneler groeien dan het geiniddelde, dat om en bij de 6,596 
bedraagt2'. 

Wij gingen echter na of er ook sectoriële groeiverschillen bestaan 
als alle andere succesfactoren (zoals schaal, Ioonkost, rendabiliteit 
enz) constant gehouden worden. Anders gezegd, isoleerden we het 
sectoriële groeipotentieel voor overigens vergelijkbare ondernemin- 
gen. De introductie van de sectoriële achtergrond in onze regressie- 
analyse gebeurde aan de hand van dummyvariabelen op basis van de 
NACE-classificatie (zoals weergegeven in Bijlage 1). 

In een eerste fase werd uitgegaan van drie geaggregeerde hoofd- 
sectoren, zijnde de landbouw, de industrie en de dienstensector. Uit 
Tabel 1 blijkt dat er op dit niveau echter geen significante groeiver- 
schillen bestaan. De parallel uitgevoerde analyse van de determinan- 
ten van de omvang van de Limburgse ondernemingen toonde echter 
wel aan dat bedrijven uit de dienstensector, mits al de andere facto- 
ren constant worden gehouden, kleiner zijn (zie Tabel 2). 

Als tweede stap hanteerden we een meer gedetailleerde sectoriële 
indeling. Tabel 6 geeft een overzicht van de regressieresultaten. We 
opteerden voor de bouwsector als referentieniveau, omdat deze sec- 
tor een weergave is van het gemiddelde sectoriële groeipotentieel van 
de Eimburgse regio[OOf3]t De schattingsresultaten van regressies 
waarbij respectievelijk de sector met het sterkste en het zwalcste groei- 
potentieel als referentie gekozen werden, worden in Bijlage 3 weer- 
gegeven. 

Ten opzichte van dit gemiddelde blijkt enkel een onderneming uit 
de sector "winning van delfstoffeil" significant trager te groeien. De 
afbouw van de Limburgse mijnbouw verklaart dit resultaat. Interes- 



sant is verder dat geen enkele sector statistiscil gezien sneller groeit 
dan de sector met gemiddelde groeiprestaties. Er zijn dus weinig sta- 
tistische afwijkingen ten aanzien van het groeipatroon van een ge- 
middelde sector. Betreffende de studie van de omvang van een on- 
derneming, blijkt de kleinere schaal van bedrijven uit de dienstensec- 
tor voornamelijk te wijten zijn aan de groot- en kleinhandel. 

TABEL 6 

Sectoriële disaggregatie (tieri sectoren) 

In een laatste fase wordt de sectoriële classificatie voor de indu- 
striële sector verfijnd tot 12 subsectoren. Uit Tabel 7 blijkt dat ook 
hier ten opzichte van het gemiddelde geen significante groeiverschil- 
len gevonden worden. De textielsector fungeert hierbij als referen- 
tie. 

Ondanks de sporadische afwijkingen, mogen we besluiten dat de 
Limburgse TOP 500 gekenmerkt wordt door een vrij homogeen sec- 
torieel groeipatroon. Het behoren tot deze of gene sector of subsec- 
tor lijkt geen onoverltoinelijke hinderpaal voor een bevredigende ex- 
pansie noch een waterdichte garantie op succes. Verschillen in de wer- 
kelijk geobserveerde groeiprestaties van bedrijven uit verschillende 
sectoren zijn dan ook terug te brengen tot de bedrijfs- en regiogebon- 
den variabelen die eerder aan bod kwamen. 

.---p 

1,ANnBOITW 

Landbouw, jacht en hi~shouv 

INDUSTRIE 
Winning van delhtoffen 
Industrie 
Distributie van elektriciteit, gas en water 
Bouwn~jverheid 

DIENSTEN 
Groot- en kleinhandel 
Vervoer, opslag en communicatie 
Exploitatie van handel in onroer. goed, 
verhuur en a;ikelijke dienswerlening 
Gezondheidszorg 
Overige gemecnsc l iapsvoorz ien i~  

" significant op liet 5%-niveau 

Ln(TOEG\V) 

Coëfficiënt 1 Stand. fout 

-0.iil h (1,389) 

-(),l2 (0,727) 
1 0,038 (0,2701 

2.08 (1,395) 
iele~eiitit: 

-0,89 * (0,271) 
-U,71 (0>461) 

-0.33 (0,5401 

1;49 (1,.395) 
1 ,O2 (1,3911 

GR-TOEGW 

Coëfficiënt 1 Stand fout 

O,Oh ( m 9 4 1  

-0,lO * (0.053) 
-0.02 (0,020) 
-0,03 (0,099) 

rci?crciitic 

-0,03 (0.021 ) 
-0,05 (0,032) 

-0.06 (0.037) 

0 , l j  (0.1 00) 
0,08 (0,093) 



TABEL 7 

Sectonele disaggregatie (indzlstlzele sirbsectore1z) 

Voeding, dranken en tabak 
Textiel 
Hout en huutproducten 
Papier, papierproducten en uitgeverijen 
Chem. producten en synthetische vezels 
Rubbers eii plastics 
Andere non-ferro minerale producten 
Basismetaten en metaalproducten 
Machines, apparaten en werktuigen 
Elektrische en optische werktuigen 
Truaisporthniddelen 
Recycling ei1 restcategorie 

I I IND1JSTRE 

2 .  S e c t o r i ë l e  c l u s t e r s  

G-TOEG W 

Coëfficiënt I Stand. fout 

Een sectoriële cluster ontstaat als er sprake is van een verregaande 
samenwerking (en bijgevolg afhankelijkheid) over de sectoriële gren- 
zen heen. Veelal gaat het hierbij om sterk uitgebouwde klant-leve- 
rancier relaties tussen de verschillende schakels in het productiepro- 
ces. Om deze gedachte in onze analyse te introduceren construeer- 
den we een intermediaire vraagindicator die een maatstaf is voor de 
groei van de belangrijkste klanten van een onderneming. De regres- 
siecoëfficiënt bij deze indicator blijkt echter niet robuust te zijn. Naar- 
gelang andere verklarende variabelen in het model opgenomen wor- 
den, verandert de coëfficiënt van teken. In een bepaald geval wordt 
zelfs negatieve significantie gevonden. 

Dit resultaat kan uiteraard wijzen op het ontbreken van sterke in- 
tersectoriële bindingen in Limburg. Maar wij vermoeden eerder dat 
de gebruikte maatstaf verantwoordelijk is voor het ontbreken van eni- 
ge empirische relatie. Zo meten we afhankelijkheid per sector zon- 
der de specifieke situatie van de ondernemingen in beschouwing te 
nemen. Verder kijken we enkel naar bindingen tussen de verschillen- 
de sectoren gebaseerd op de intermediaire vraag en aanbod. Dit is on- 
bevredigend omdat andere elementen, zoals innovatie en technolo- 
gieoverdracht ook het voorwerp van een sterke intersectoriële samen- 



werking uitmaken (zie meer details in Abraham et al, (1998)). Toe- 
komstig onderzoek met betere maatstaven moet op dit punt verder 
uitsliiitsel bieden. 

Deze studie trachtte econometrisch een aantal groeideterininanten 
van grootte bedrijven te analysercn. Hierbij werd uitgegaan van be- 
drijfsgegevens van de TOP 500 Limburgse ondernemingen voor de pe- 
riode 1987-1995. De groei van de toegevoegde waarde van de onder- 
nemingen wordt verlrlaard door een ruim spectrum aan bedrijfsspe- 
cifieke, regionale en sectoriele factoren. Hoewel toegepast op Eim- 
burg, kein~en bepaalde ifizichten ook relevant zijn in een breder per- 
spectief. Mort samengevat lijken ons de volgende bevindingen funda- 
menteel. 

De groeiprestaties van de ondernemingen in onze studie worden 
geschraagd door bedr.ijfsspecij?ek factore-erz: 

o Schaal: Kleinere ondernemingen met minder dan 50 werltnemers 
groeien minder snel dan andere bedrijven uit de Limburgse TOP 
500. Deze groep ondernemingen ervaart moeilijkheden om door te 
groeien naar een optimale bedrijfsomvang. 
Eigendomsstructuur: Buitenlandse bedrijven zijn gemiddeld groter 
en daarom minder blootgesteld aan het doorgroeiprobleem waar- 
mee kleinere ondernemingen geconfronteerd worden. Daarente- 
gen leggen ondernemingen met Limburgs kapitaal, die een vol- 
doende omvang bereiken, mooiere groeicijfers voor dan vergelijk- 
bare ondernemingen die met buitermlands of Belgisch kapitaal wor- 
den gefinancierd. 
Exportoriëntering: ~~itvoerspecialisatie in goederen en diensten met 
hoge toegevoegde waarde draagt bij tot groeisucces. Exportgerich- 
te ondernemingen, waarvan de toegevoegde waarde een belang- 
rijk deel van de omzet vormt, scoren beter. Exportgerichtheid zon- 
der specialisatieproces resulteert niet in betere groeiprestaties. 

o Rendabiliteit: Winstgevende ondernemingen groeien sneller. Een 
stijging van de winst per werknemer met 10% leidt tot 0,14% meer 
groei op korte termijn en tot 0,1296 op langere termijn. Rendabi- 
liteit is bijgevolg een sterke motor voor groei. 

U Loonkost: Een hoge loonkost is een rem op de groei van de onder- 
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De sectoriële context beinvloedt het groeipotentieel van bedrij- 
ven. M spelen sectoriële groeijkctoren een rol, toch biijken zij minder 
doorslaggevend voor Limburgse ondernemingen dan a-priori ver- 
wacht kon worden. Er zijn weinig sectoren met een statistisch signi- 
ficant ahijic_end groeipatroon. Ten opzichte van een sector met ge- 
niddelde groeiprestaties scoort enkei de Winniiig van Delfstoffen be- 
duidend anders (slechter) hetgeen we interpreteren als een nasleep 
van de mijnsluitingen. Bij de overige sectoren stellen we weliswaar an- 
dere groei-accenten maar geen fundamentele structuurbreuken vast. 
Bovendien vinden we geen evidentie voor positieve groei-effecten die 
voortkomen uit de samenwerking in het productieproces van bedrij- 



i .  i11 Eciri:pn ~~ersciiiilen da ~ i i i c s  sterk tussen dc noordciijke ei; de zuidelijkc !ariilcn. i n  
oiider meer Scaricii~iacië. het 'Jeíenigci Koninkrijk. I\iederiand en r'rariixijk, Spalije. Ita- 
l i i  en ook i'Jal?loniS gaar meii veeiai klit van de ste!ling "Large is Beautiful". 

2,  xtLi-- ~,:3~iier-Cl~li:i-Saniuc1soi~ -1- theorema steii dat landen die goederen gaan expor- 
teren bvizivan de productie icterisief gebruik mtiakt van prod~ictiefnctoren die overvioe- 
dig in liel iand aci~iv~ezig zijil; of aliders gezegd. waarvoor men een comparatiefvoordeel 
bezit. In dc indi:s!riëie laiiden ligt dit comparatief voordeel voornamelijk in sectoren 
die interisie- bzi-uep doen :?p hooggeschoolde arbeiu en de kapitaalintensieve sectoren. 
ten dergeiijk pmduciieproces houdt veelal een hoge toegevoegde waarde in. V ~ o r  meer 
det,:iis zic :-lcck!;cher en Bhlin ( i99 i ) .  

3. Ecn opiinale weri-ïc-ijze zou erin bestaan al de afzoncicriijke klanien van de in onze da- 
taset aan7:~ezigz bedrijven te analyseren. Vermits dit iii de praktijk (nagenoeg) onmoge- 
lijk is, maken we gebruik van deze vereenvoudiging aan de hand van een input-oiitput 
tabcl voor Limburg. Een dergelijke tabel geeft op sectorieel niveau de hoeveelheden weer 
clie tasse;? de sectoferiverhsndcld worden, wat toelaat het belang van een sector als klant 
voor zei? andere sector te bepalen. 

4. In >i, - In X,-, = 111 (X,/X,.,) en [(X,/X,.,) -11"-100 is de procentueie groei van X. 
5. Deze rcgionale groeivoeten worden naar analogie met de aihankelijke variabele als ver- 

schillen van logaritmen bepaald. 
6. I n  uit geval wordt dus nog een bijlcomende term aan vergeiijking (1) toegevoegd. 
7. H e i  opnemen van de natuurlijke iogaritmen van de variabelen iaat toe de regressiecoëf- 

ficicntcn als elasticiteiten te interpreteren. Een 1% stijging van de persorieeiskosten per 
werknensr  resulteert in een p% stijging van de bruto toegevoegde waarde van de on- 
derneming in kwestie. 

S. Sommigc van de huidige bedrijven in de TOP 500 waren bijvoorbeeld nog niet opge- 
ricllt eind jaren tachtig. Anderzijds verdwenen bepaalde bloeiende bedrijven uit die pe- 
riode ondertussen van het toneel. 

9. Bijlage 2 geeft een overzicht van de verdeiingen. 
10. D e  fixed e~fec ts  methode resulteert in "within-group" schattingeil, vermits enkel naar 

de veranderingen over rijd binnen eik bedrijf gekeken wordt. "Group" heeft in dit ge- 
val betrekking op al de observaties van één onderneming. Anderzijds kan men ook 'Det- 
ween-group' schattingen bekomen door enkel naar verschillen tussen de ondernemin- 
gen te kijken. De resultaten van het toepassen van de random effects metliode zijn een 
gewogen gemiddelde van beide vorige, vermits met beide dimensies rekening gehou- 
den wordt. Voor e& meer technische analyse van paneldata veïwijzen we naar Hsiao 
(1991). 

1 1. Zie bijvoorbeeld Audretsch (1999). 
12. E n  dus niet alleen de ondernemingen die in onze steekproef opgenomen zijn. 
13. D e  relatie tussen groei en loonkost wordt zelden geschat. Er  bestaat wel een ruime cco- 

iiometrische literatuur die een statistisch significant negatief verbant tussen rewrl.kstr1- 
lirig en lookost vaststelt (zie Hamermesh (1993) envoor België: Konings en Roodhooft 
(1997)). 

14. Deze en cel1 aantal andere in de studie gebruikte coëfficiënten kunnen licht verschil- 
len van de in Tabel 1 weergegeven regressieresultaten. Om de robuustheid van de schat- 
tingen te testen, werden verschillende mogelijke specificaties van het model geschat. 



Dit werd gedaan door bepaalde variabelen dan wel en dan niet op te nemen. Voor de 
meeste coëfficiënteii resulteerde dit in slechts lichte veranderingen. Voor de ailalyse in 
de tekst werd echter met een gemiddelde van de bekomen resultaten gewerkt. 

15. Met P de korte terniijn elasticiteit ei1 q de coëfficiënt van de verrraagde groeivariabe- 
Ie, wordt de iaiige termijn elasticiteit fi!(1-q), oftewel 0.1(1+0,2), wat gelijk is aan 0,0833. 

16. Merk op dat we de iinpact vanverschillen i11 kapitaaleigendom op de bedïijfsgroei me- 
ten mits alle andere variabele11 in onze regressievergelijkiiig onveranderd biijven. we 
vcrgelijkeii bijgevolg oiidernen~ingeri met eeii vergelijkbare sectoriEie en regionale ach- 
+ ,eig[ond - en met analogc bedrijfsspccifieke keilmerkeii (rri~dabiliteit. sciiaai, esporto- 
ri2iltei-iiig en looiikost) waarvan echter de eigendomsstruci~ur verschilt. 

17. Vlanncer we liet aandeel van de citvoer iii de o n i ~ e r  21s. afiondci.!ijkc vcrklareiide vu- 
r i ~ b e i e  iil de regressie-anaiyse op:ieii~cii, Irc!iornen we geer statisrisclie sigiiificant re- 
5,u;taat voor deze variabele. D e  reiatie vinden n-c ïvcl i ~ i  hei. ;node1 ter veritla!-ingvan CIC 
oiilvang van de grote Liiiiburgse oi~dtriieiii;i~geii. I;: 'Tzbci 2 izrir>(>rit de vi~riabeie e;- 
port over omzet (EXPOiViZ) een >ignifican? positieve c3EI:'iciEnt (0,lG). 

. . 
18. De positieve coëi'ficiE:it duid: er op dat ceii snell!:r ?roeiend %';>als gemest (:en op;<icc- 

ic van Vlaanderen) eec  positieve iiivloed heeft op de g:-ocipïestati<:s van dc Limburgse . . 
ondernemingen. Opgekeerd leid! een iugere groei !i? x?k~alioi-~iC dah in S~Iaaricleien ?o: 

minder gloei voor di: TOP 500 ondcifiei~~iilgeri. 
19. D ï s  voor ellte Limburgse deelregio. 
20, Op basis van de nieesi verfijnde secroriële indeling uit i.iji~gc l ,  ,vvcrdcn sec1 oriële groei- 

voeten berekend. Een standaardde.y.latie van 3,SX ren opzic!lte van een gemiddelde 
vaii 6,5%, geeft een variatiecoëffici6ot van 59%. wat d-uidt op een sterke dispersie va:i 
de sectoriëie groeivoetsn. 

21. D e  schattingsresultateii van regressies \waarbij respectievelijlc de sector met het sterl;- 
ste en het makste groeipotentieei 315 referentie ge1;ozei: werden, worden in Bijlage 3 
weergegeven. 
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BIJLAGL. 2 

i?cgioilale eir secior.i2le i,eiue:iizg vnii de seleciic 

TABEL A 

Rigio~i~ile i.e~dell;rg var1 o i i z  selectie rii de TOP -700 l998 

T B E L  B 
U-'ectoriële veir.c/i??g iJnn oizze selectie en d2 500 1948 

Hotels en i i*esia~ra6c 
WBning v a n  deEfsioHzr 
Totaal 

0 
2 
305 

1 
3 
500 

O 
!,3 
I00 

O 2 
O 6 
100 



Wimîag vaim del fstoffc~~ 

1 Veiuoei. opslag cii coiiiii~uikiwiic (0 . i i i i )  0.1137 (0L)jÏ) 

Distributie van etcl~tit~icitcit, gas en (O. 108) 
water 
tJo~~n.ni$~eïheid . - 

DENSTEM 

l -.. .. 

'b' significant op liet Soó-iiiveail 

"" sigiiifizant op liet 109"-oiviali 

Exploitatie van hamtkt in tsairaser. 
goed, ~v'erl~unr en zalac!i,jEse 
áiensWcr8ermt~a$ 
Gezondheidszorg 

Ovcrigc geii~cciicciiaps~~oor~i~ikiiig~:~~ 

l- -0.15 (O. E 00) ____ .- -. . 
< i i I O  "' (0.051) . .~.- _ 

-0.2 1 , (O. P 04) 

refel-entic 

-0.076 (0.135) 

0.046 10.059) 

0.26 " (0.1 12) 
0.18 ,, (0.105) 




