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MARKTANALYSE: NEDERLAND
BEVOLKING:

17 MLN.

AANTAL ONDERNEMINGEN:

752.000

MARKTOVERZICHT
Vandaag de dag is Nederland (letterlijk: “lage landen”, vanwege de vlakke ligging) een constitutionele monarchie
onder leiding van koning Willem-Alexander. Het land ontstond in de 16e eeuw als een republiek en ontwikkelde
zich tot een van de belangrijkste maritieme handelsnaties ter wereld.
Tegenwoordig speelt Nederland, de zesde economie in de Europese Unie,1 een belangrijke rol als Europese transporthub Schiphol Amsterdam Airport staat nummer drie op de lijst van drukste luchthavens in Europa2 en de haven van
Rotterdam is de grootste in Europa3 - en heeft een gevestigde naam in diverse industrieën zoals de voedselverwerking,
chemie, petroleumraffinage en elektrische machines.4 Daarbij is de stad Eindhoven de thuisbasis van Brainport
Eindhoven - een van Europa's leidende technologieregio's, wereldwijd gezien als hi-tech innovatiecentrum.5
Ook heeft Nederland sinds lange tijd de reputatie een goede balans in werk/privéleven te bieden. In 2017 plaatste
het United Nations World Happiness Report Nederland op de zesde plaats van gelukkigste landen ter wereld,
wat de hoge levenskwaliteit weerspiegelt.6
Nederland is de thuisbasis van verschillende grote multinationals. Royal Dutch Shell is qua omzet de grootste
privéonderneming van Nederland en de een-na-grootste ter wereld na Exxon Mobil.7 Andere welbekende multinationals
zijn Heineken, Philips, TomTom en Randstad, die allen hun hoofdkwartier in Amsterdam hebben, terwijl wereldwijde
gigant Unilever in Rotterdam is gevestigd.8 De Nederlandse financiële sector is ondertussen sterk geconcentreerd met
vier commerciële banken - ING Groep, Rabobank, ABN AMRO en de Volksbank - die meer dan 80% van de bancaire
activa bezitten, hetgeen vier keer de omvang van het Nederlandse bbp is.9
Maar Nederland gaat niet alleen over ‘big business’. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) vormt een belangrijk
onderdeel van de lokale economie. Er zijn ongeveer 752.000 kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland,
waarvan bijna twee vijfde (38%) zich bezighoudt met internationale activiteiten zoals handel en investeringen.
Veel van deze ondernemingen importeren en exporteren producten, maar ook internationale samenwerking
en buitenlandse directe investeringen spelen een belangrijke rol. Het MKB richt zich qua handel vooral op de
EU-partners, waarbij Duitsland de belangrijkste handelspartner van de Nederlandse bedrijven is.10 Het Nederlandse
MKB is goed voor drie miljoen fulltime banen in Nederland, die ongeveer 70% van de totale Nederlandse
werkgelegenheid vertegenwoordigen.11
Volgens schattingen van de Europese Commissie groeit de Nederlandse economie met 2% in 2017, een lichte
afname van de in 2016 waargenomen 2,1% groei. Voor 2018 is 1,8% groei voorspeld.12 Ondertussen voorspelt de
Nederlandse centrale bank, De Nederlandsche Bank, dat de Nederlandse economie dit jaar 2,5% zal groeien,
het hoogste groeicijfer sinds 2007, gestimuleerd door groeiende internationale handel en bedrijfsinvesteringen.13
De Nederlandse economie heeft zwaar te lijden gehad van de laatste financiële crisis, maar binnenlandse
uitgaven dragen bij aan het landelijk herstel en exporten zullen bijdragen aan bijna de helft van de totale groei
van het bbp in 2017, aldus De Nederlandsche Bank.14
We kunnen wel zeggen dat de toekomst van de Nederlandse economie er op dit moment rooskleurig uitziet.
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De resultaten van de Global Business Monitor van dit jaar schetsen
in het eerste onderzoek een positief beeld voor de toekomst van het
Nederlandse MKB. Volgens de vertrouwensindex hebben Nederlandse
bedrijven zelfs meer vertrouwen in de economie dan enig ander van de
10 in het onderzoek opgenomen landen.
Meer dan driekwart (76%) van het MKB is van mening dat de
Nederlandse economie het goed doet, terwijl slechts een kleine 3% zegt
dat de lokale economie slecht presteert. Het MKB is ook optimistisch
over de economische groei voor de komende 12 maanden, waarbij meer
dan de helft (56%) verwacht dat de groei aantrekt en meer dan een
derde (37%) verwacht dat deze gelijk blijft.
Wat wordt gezien als goed nieuws voor het land is dat drie vijfde (59%)
van het MKB in de laatste 12 maanden is gegroeid en twee derde (68%)
van het MKB verwacht dat de verkopen volgend jaar zullen stijgen,
waarmee het Nederlandse MKB op de tweede plaats in het onderzoek
komt, vlak na het Canadese MKB (70%).
In een land dat bekendstaat om zijn huidige en historische rol in de
internationale handel geeft 43% van de respondenten aan dat zij
exporteren, met Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk als de drie
meest waardevolle markten voor Nederlandse ondernemingen. Meer
dan een derde (35%) zegt dat zij goederen en diensten vanuit andere
landen importeren, hetgeen een gezonde handelsbalans weerspiegelt
binnen het Nederlandse MKB.
Naast dit positivisme zijn er ook uitdagingen te noemen. Volgens
twee vijfde (39%) van de eigenaren van een kleine of middelgrote
onderneming is het gebrek aan gekwalificeerd personeel de grootste
uitdaging voor het MKB, gevolgd door het gebrek aan tijd om het bedrijf
adequaat te leiden (37%). Daarnaast ervaart bijna een derde (31%) van
de ondernemingen binnen het MKB een probleem met de cashflow.
Voor meer dan een derde (36%) van de bedrijfseigenaren binnen het
MKB zal het gebrek aan gekwalificeerd personeel ook gedurende de
komende 12 maanden nog steeds een probleem vormen. Voor kleine
en middelgrote ondernemingen die internationaal handel bedrijven

vormt de overheidsregulering/wetgeving de grootste uitdaging (20%).
Op dit moment wordt uitbreiding in eigen land gezien als de beste
groeimogelijkheid voor het MKB (14%).
Hoewel het MKB over het algemeen positief is over de Nederlandse
economie, is drie vijfde (61%) bezorgd over de wereldeconomie.
De grootste bedreigingen voor de wereldeconomie zijn volgens het
Nederlandse MKB de politieke situatie in de VS, de kans op conflicten,
oorlog en terrorisme en de rol van Brexit terwijl het Verenigd Koninkrijk
VK onderhandelt over zijn afscheiding van de EU.
Gezien het hoge vertrouwensniveau in de lokale economie is de
wat gematigde houding ten opzichte van het overheidsbeleid
onder Nederlandse bedrijfseigenaren wellicht verrassend. Onderet
onderzoeksgemiddelde zegt de helft dat het overheidsbeleid t.a.v.
het MKB ongunstig is, terwijl 39% zegt dat het hervorming behoeft.
De investeringsplannen voor de komende 12 maanden zijn gericht
op het opleiden en ontwikkeling van personeel (59%), IT of digitale
technologie (56%) en verkoop en marketing (53%).
Voor de financiering van hun bedrijf gebruikt een vierde van het
MKB (25%) externe financiering, met herinvestering als voornaamste
financieringsbron(43%). Voor hen die gebruik maken van externe
financiering waren bankleningen en privaat vermogen de meest
gebruikelijke financieringsvormen.
Het onderzoek wees uit dat meer dan de helft (57%) van de bedrijven
binnen het Nederlandse MKB binnen 30 dagen wordt betaald,
terwijl 38% na 30 dagen wordt betaald. Gemiddeld wachten kleine
en middelgrote ondernemingen in Nederland 30 dagen op betaling,
hetgeen minder is dan het onderzoeksgemiddelde van 34 dagen.
Bijna een derde (31%) had in de afgelopen 12 maanden te maken met
oninbare vorderingen, waarbij € 17.000 het gemiddelde bedrag was dat
ondernemingen afschreven, een lager bedrag dan het Global Business
Monitor-gemiddelde van € 23.000.
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www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_nl.html
nltimes.nl/2017/02/18/schiphol-grows-third-busiest-airport-europe
www.portofrotterdam.com/en/the-port/facts-figures-about-the-port
www.forbes.com/places/netherlands/
www.brainport.nl/en/about-brainport
worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/HR17.pdf
www.economywatch.com/companies/forbes-list/netherlands.html
www.unilever.co.uk/contact/unilever-registered-offices/

9 www.relbanks.com/europe/netherlands
10	www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000271742/
SMEs+in+the+Netherlands%3A+Making+a+difference.PDF
11 hollandfintech.com/dutch-smes-fare-2016/
12 www.ft.com/content/68f4cc2f-76a3-367b-991d-7569840a0489
13 www.reuters.com/article/us-worldpay-m-a-vantiv-idUSKBN1AP0KJ
14 www.reuters.com/article/us-worldpay-m-a-vantiv-idUSKBN1AP0KJ
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OVER BIBBY FINANCIAL SERVICES
Bibby Financial Services is een leidende, onafhankelijke partner in
financiële dienstverlening aan wereldwijd meer dan 10.000 bedrijven.
Bibby Financial Services is opgericht in 1982 en is onderdeel
van Bibby Line Group (BLG), een divers en toekomstgericht
familiebedrijf met meer dan 200 jaar ervaring in het verlenen
van persoonlijke, sympathieke en flexibele klantoplossingen.
Met meer dan 40 vestigingen in 13 landen in Europa, Noord-Amerika
en Azië, leveren we specialistische en flexibele handel, financiering
van activa en bedrijfskapitaal, om bedrijven te helpen groeien
op binnenlandse en internationale markten.
Ga voor meer informatie over Bibby Financial Services naar
www.bibbyfinancialservices.nl

OVER BIBBY LINE GROUP
BLG is een bedrijf met een omzet van £ 1,4 miljard, gevestigd in meer
dan 20 landen en met 4.500 medewerkers in industrieën zoals de
detailhandel, offshore, distributie, scheepvaart, maritieme industrie,
verhuurbedrijven van bouwmaterialen en natuurbegraafplaatsen.
Ga voor meer informatie over Bibby Line Group naar
www.bibbylinegroup.co.uk

CONTACTPERSOON
ROBIN VAN BOGGET
Office Manager
rvanbogget@bibbyfinancialservices.com

BEL +31 (0) 40 - 810 00 10

BEZOEK www.bibbyfinancialservices.nl
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