Gezondheid en
financiering in het mkb
Investeringen
De investeringen zullen in 2020
naar verwachting verder toenemen (+8,7%, ten opzichte van
5,5% een jaar geleden). Vooral de
grote organisaties met meer dan
100 fte’s en de bedrijven met 1
tot 10 fte’s denken meer te gaan
investeren. Op brancheniveau
valt de relatief sterke investeringsgroei in de automotive (10,8%),
de logistieke branche (11,1%) en
de horeca (10,2%, versus een
lichte krimp een jaar eerder) op.
In de industrie lopen de investeringen naar verwachting juist
terug (-2,7%). De branche is
daarmee een uitzondering.
De invloed van desinvesteringen
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op het totale investeringssaldo is
in 2018 verder afgenomen. Er is
11% gedesinvesteerd, tegenover
12% in 2017 en 39% in 2016.
Dit betekent dat in 2018 11%
van het investeringssaldo werd
bepaald door de verkoop van bedrijfsonderdelen en/of -belangen
voor de financiering van nieuwe
investeringen. Het negatieve
investeringssaldo was in 2018
het kleinst in de medische zorg
(8,4%), de bouw en de industrie
(beide 8,6%).
Het investeringssaldo als percentage van de omzet is verbeterd
van 3,3% in 2017 naar 3,7% in
2018. Koploper is opnieuw de

horeca, die ruim 7% van de omzet heeft geïnvesteerd. Het cijfer
is relatief laag in de automotive
(1,4%), de bouw (1,4%) en de
detailhandel (1,8%). Dit beeld is
gelijk aan dat van een jaar eerder.
Over het geheel genomen lijkt
het dus goed te gaan met de
investeringen en de verwachtingen zijn positief. Toch past hier
een kanttekening. Het is immers
de vraag of het voldoende is en
of het de juiste investeringen zijn
(in innovatie en ICT) om het mkb
minder conjunctureel afhankelijk
te maken en structureel te laten
groeien als groeimotor van de
Nederlandse economie.
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Financiering

fte’s. Bij de grote bedrijven
met meer dan 100 werknemers
neemt de behoefte aan externe
financiering juist met ruim 4% af.

Ondernemers verwachten dat
de behoefte aan externe
financiering in 2020 per saldo
zal toenemen, maar opnieuw
iets minder sterk dan een jaar
eerder (2,9% versus 3,1%).
De financieringsbehoefte neemt
het sterkst toe bij organisaties
met 1 tot 10 werknemers en
bij bedrijven met 26 tot 50

Ook op brancheniveau zijn de
verschillen groot. Vooral in de
horeca (6%, een jaar eerder nog
een forse daling) en de industrie
(5,6%) verwachten ondernemers
volgend jaar meer externe

KREDIETWAARDIGHEID MKB (2014-2018)
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De industrie en de bouw laten
de sterkste verbetering van de
PD-rating zien. De medische zorg
blijft aan kop.
Totaal MKB

100%

PERCENTAGE KREDIETWAARDIGE ONDERNEMINGEN

80%
PER BRANCHE IN 2018 (PD-RATING < 1%)
69,4

Industrie
60%

80,4

Bouw

84,0

40%
Automotive

76,3

Detailhandel

76,0

20%

79,7

Logistiek
Horeca

2014

2015

2016

2017
81,4

Totaal mkb

81,7

0%

20%

40%

60%

80%

84
76,3
76,0
79,7
79,4

81,4

Totaal mkb

81,7

Het risico dat een onderneming
in het mkb
een jaar failliet
0% binnen20%
40%
gaat, berekenen we aan de
hand van de PD-rating (Probability of Default). Dit is feitelijk
het vermogen tot betaling. Hoe
lager de PD-rating, hoe beter
de mogelijkheden voor externe
financiering. Uit berekeningen
van SRA-BiZ komt naar voren
dat gemiddeld bijna 82% van
het mkb vorig jaar een PD-rating
van onder de 1% liet zien; dit
is opnieuw een verbetering ten
opzichte van het voorgaande
jaar (80%).
De industrie en de bouw laten
de sterkste verbetering zien, maar
de medische zorg blijft aan kop
met ruim 92% (was bijna 90%).
Zowel de detailhandel als de
automotive blijven achter bij
het mkb-gemiddelde, maar
de kredietwaardigheid is hier
wel verbeterd ten opzichte van
een jaar eerder. In de logistieke
branche is sprake van een
lichte daling van de krediet
waardigheid.
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Uit de Financieringsmonitor 2018
van het CBS komt naar voren dat
84% van alle mkb-financieringsaanvragen succesvol is. De
Industrie
slagingskans
neemt toe met de
bedrijfsomvang.
Van de start-ups
Bouw
doet meer dan de helft geen
Automotive
aanvraag voor financiering
vanwege de lage slagingskans.
Detailhandel
Het achterliggende strategische
Logistiek
doel
van de financieringsaanvraag
isHoreca
voor 60% van de bedrijven het
investeren in vaste activa. In het
Medische zorg
middenbedrijf is dit zelfs 77%.

Kredietwaardigheid

81,7

0%

financiering nodig te hebben.
In de specialistische zakelijke
dienstverlening neemt de
financieringsbehoefte net als
een jaar geleden nauwelijks toe
en in de bouw neemt deze
waarschijnlijk af.
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