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NEDERLAND
BEVOLKING:

17MLN.

RESULTATEN UIT ONDERZOEK

AANTAL MKB-BEDRIJVEN:

1,15MLN.
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MKB-MARKTOVERZICHT
Er zijn meer dan 1 miljoen midden- en kleinbedrijven in Nederland. Ze vertegenwoordigen 99% van
alle Nederlandse ondernemingen.2 Deze MKB-bedrijven waren in 2018 goed voor meer dan vier
miljoen banen in Nederland – 72% van de totale Nederlandse werkgelegenheid – en genereerden
226 miljard euro (62% van de totale Nederlandse bruto toegevoegde waarde).3 Branches die het
uitstekend doen, zijn niet alleen de productie, logistiek en zakelijke dienstverlening, maar ook de
bouw als gevolg van de bloeiende woningmarkt en de toegenomen investeringen in infrastructuur.4
De Nederlandse overheid werkt hard aan het stimuleren van de groei van het MKB en aan het
scheppen van een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. De vennootschapsbelasting zal
tussen 2019 en 2021 effectief met 5% dalen tot 15% en 20%, afhankelijk van de gerapporteerde
winst.5 De regering werkt tevens aan een wetsvoorstel om het verpandingsverbod af te schaffen,
waardoor het MKB meer financieringsmogelijkheden krijgt.
Volgens Euler Hermes heeft het Nederlandse MKB de grootste bancaire financieringskloof
in Europa (22% van het bbp).6 Bankleningen vormen nog steeds de belangrijkste externe
financieringsbron voor het MKB. Toch ontvangt het Nederlandse midden- en kleinbedrijf minder
bankleningen dan het MKB in andere landen van de eurozone.7 Na financieringsproblemen is de
belangrijkste groeibelemmering voor een groot deel van het Nederlandse MKB momenteel het
tekort aan vakkundig personeel, terwijl het aanbod aan beschikbare banen sterker groeit dan de
vraag naar werknemers. De lage werkloosheid, momenteel 3,3%, zal naar verwachting tot 2021
op dit niveau blijven.8
Andere uitdagingen waar het MKB voor staat, zijn digitalisering, efficiency
en duurzaamheid. Volgens het Nederlands Comité voor Ondernemerschap
danken de snelst groeiende MKB-bedrijven hun succes aan investeringen in
immateriële activa zoals IT, software en data-analyse, maar ook aan innovatie
op het gebied van product, proces, marketing en organisatie.9

De resultaten van het onderzoek van dit jaar zijn bemoedigend. Uit
de dertien onderzochte landen ziet het Nederlandse MKB, na de VS,
de toekomst met het meeste vertrouwen tegemoet.
Twee derde (66%) van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf
vindt dat het goed gaat met de economie. Ook voor de komende 12
maanden blijft het MKB optimistisch. 30% van de bedrijven verwacht
dat de economische groei zal aantrekken en bijna de helft (47%)
denkt dat deze gelijk zal blijven. Dit optimisme zou ook het gevolg
kunnen zijn van de gerapporteerde omzetgroei door meer dan de
helft (52%) van het midden- en kleinbedrijf over de afgelopen 12
maanden. Tevens verwacht 56% een stijging van de omzet over
de komende 12 maanden, waardoor het Nederlandse MKB op de
tweede plaats komt na de VS (64%).
De toename van het aantal nieuwe klanten en de groeiende vraag
vanuit bestaande klanten worden gezien als de belangrijkste
bronnen van groei voor het komende jaar. 81% van het Nederlandse
MKB ziet de internationale handel als de grootste kans (13%), met
Duitsland als beste export- en importpartner. Bovendien is 81% van
de midden- en kleinbedrijven van plan om dit jaar te investeren, met
name op het gebied van IT en digitale technologie (32%) en sales en
marketing (29%).
Volgens het onderzoek is het percentage exporterende en
importerende bedrijven sinds 2017 gedaald van respectievelijk
43% naar 28% en 35% naar 16% als gevolg van de aanhoudende
onzekerheid over de economische ontwikkelingen in het buitenland.
46% van het MKB maakt zich zorgen over de wereldeconomie, die

VERWACHTE BEDRIJFSPRESTATIE VOOR
DE KOMENDE 12 MAANDEN

vooral bedreigd wordt door de politieke situatie in de VS en de
Brexit. 86% richt zich op de binnenlandse handel, die momenteel
wordt beschouwd als de drijvende kracht van de Nederlandse
economie.
43% van het Nederlandse MKB vindt dat het beleid van lokale
overheden aan hun verwachtingen voldoet. De lobby van de
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland heeft geresulteerd in
aanzienlijke belastingverlagingen, goedkopere opties op het gebied
van loondoorbetaling, lastenverlichting en aanpassing van het
verpandingsverbod.10
Cashflow blijft de komende 12 maanden de grootste uitdaging
(26%), waarbij 32% van de respondenten aangeeft dat
debiteurenbeheer als meest problematisch wordt gezien. Maar liefst
één derde van de Nederlandse midden-en kleinbedrijven heeft zijn
groei- en winstcijfers zien dalen door dubieuze vorderingen. Het
gemiddelde verlies als gevolg van oninbare vorderingen bedroeg
18.109 euro.
44% van de Nederlandse MKB-bedrijven herinvesteren de winst,
terwijl 25% externe financiering gebruikt. Het aandeel midden- en
kleinbedrijven dat beschikbaarheid van financiering in Nederland
goed of uitstekend vindt, is gedaald van 47% in 2017 tot 37% in 2019.
Het aantal respondenten dat is afgewezen voor externe financiering
(voornamelijk door screening van hun kredietwaardigheid en track
record), is licht gestegen van 12% in 2017 tot 15% in 2019.
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ECONOMISCH PERSPECTIEF
Na vele jaren van groei van het bbp met meer dan 2%, stabiele consumptieve bestedingen en
dalende werkloosheid verwachten wij dat het bbp in 2019 met 1,8% en in 2020 met 1,4% zal
groeien. Deze cijfers liggen hoger dan het gemiddelde van de eurozone, maar zijn gedaald naar
het laagste niveau sinds 2014. Consumenten zullen de economische groei naar verwachting
blijven ondersteunen omdat de lonen sneller stijgen als gevolg van een toenemend tekort aan
arbeidskrachten. Hun spaarquote blijft hoog (meer dan 15% van het bruto beschikbaar inkomen) en
zorgt voor een belangrijke buffer voor de toekomst.
Bedrijfsinvesteringen blijven toenemen en de vooruitzichten zijn relatief gunstig als we kijken
naar de bezettingsgraad (84,3% in het derde kwartaal van 2019), die nog steeds boven het
langetermijngemiddelde ligt. Negatieve risico's kunnen voortvloeien uit een onverwacht sterkere
vertraging van de economie in de eurozone en uit tweede-ronde-effecten als gevolg van de
handelsoorlog tussen de VS en China. Als exportgerichte economie is Nederland kwetsbaar voor
schommelingen in de wereldwijde conjunctuur. Voor 2019 en 2020 verwachten we een verdere
vertraging van de wereldwijde groei van het bbp tot onder 3%, met een aanmerkelijk lagere groei in de
eurozone (1,2% in 2019 en 1,3% in 2020), waarmee Nederland de sterkste handelsbetrekkingen heeft.
De marges van niet-financiële vennootschappen bedragen 39,9% van de toegevoegde waarde, iets
onder het gemiddelde van de eurozone. Bovendien ligt hun schuld op een zeer hoog niveau (172%
van het bbp, tegen 183% in 2016), het op twee na hoogste niveau in de eurozone, na Luxemburg en
Ierland. De omzetgroei is tot nu toe op peil gebleven en is in 2018 in de productiesector met bijna
6% gestegen (tegenover 2% in Duitsland bijvoorbeeld).
ANA BOATA, SENIOR ECONOMIST, EUROPA, EULER HERMES
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1 Europese Commissie, 2018 (1,146,351 afgerond)
2 https://www.staatvanhetmkb.nl/factsfigures?grootte=50-tot-250-werkzame-personen uit 26-07-2019
3 https://www.mkb.nl/over-mkb-nederland/jaarverslag?utm_source=Nieuwsbrief_MKB-Nederland&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail uit 26-07-2019
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OVER BIBBY FINANCIAL SERVICES
Bibby Financial Services (BFS) is een vooraanstaande en bankonafhankelijke financieel
dienstverlener voor meer dan 10.000 bedrijven wereldwijd. BFS financiert jaarlijks
voor meer dan een miljard euro en beheert meer dan 10 miljard euro omzet voor haar
klanten.
Met meer dan 40 vestigingen verspreid over landen in Europa, Azië en Noord-Amerika
levert BFS specialistische financiële diensten om bedrijven te ondersteunen in hun
nationale en internationale groei.
BFS is onderdeel van de Bibby Line Group (BLG), een breed georiënteerd en
innovatief familiebedrijf met ruim 200 jaar ervaring in het ontwikkelen van flexibele
maatwerkoplossingen voor haar klanten.
Voor meer informatie over Bibby Financial Services ga naar:
www.bibbyfinancialservices.nl

OVER EULER HERMES
Euler Hermes is wereldwijd marktleider op het gebied van handelskredietverzekering
en een erkend specialist op het gebied van borgstellingen, garanties, incasso en
afdekking van handelskrediet- en politiek risico. Ons eigen informatienetwerk
analyseert dagelijks de veranderingen in de solvabiliteit van bedrijven welke 92 procent
van het wereldwijde BBP vertegenwoordigen. Wij bieden bedrijven de zekerheid om vrij
te kunnen handelen en de zekerheid van betaling. Wij stellen uw bedrijf schadeloos in
het geval van een oninbare vordering, maar nog belangrijker is dat wij u helpen om een
oninbare vordering te vermijden. Wanneer wij handelskredietverzekeringen of andere
financiële oplossingen aanbieden, is onze prioriteit het bieden van een voorspellende
bescherming. Maar wanneer het onverwachte zich voordoet, betekent onze AA-rating
dat wij de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om uw claim uit te betalen
waardoor de continuïteit van uw bedrijf niet in het geding komt. Met de hoofdzetel
in Parijs, is Euler Hermes met 5.800 medewerkers aanwezig in meer dan 50 landen.
In 2018 bedroeg de geconsolideerde omzet €2,7 miljard. De verzekerde zakelijke
transacties vertegenwoordigden een bedrag van €962 miljard wereldwijd.
Voor meer informatie bezoek:
www.eulerhermes.com
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