MKB Regio Top 40
Economische kracht van het MKB in 2011

And the winner is…

De nieuwe Regio Top 40 is uit! Stond deze de afgelopen jaren in het teken van het economisch presteren van de veertig Nederlandse regio’s, dit jaar hebben we een aangepaste versie: de MKB Regio Top 40. Deze geeft antwoord op de vraag in welke Nederlandse regio de economische kracht van het midden- en kleinbedrijf1 (MKB) in 2011 het
grootst was. Het grote verschil is dat we in voorgaande jaren uitspraken deden over het
economisch presteren van regio’s; dit jaar hebben we gekeken naar de economische
kracht van het MKB in regio’s.2

IJmond is de winnaar van 2011!
Het IJmondse midden- en kleinbedrijf behaalt de hoogste score op de netto winstmarge,
liquiditeit en solvabiliteit. Dit geldt eveneens voor de nummer 2 in de ranglijst, de
Veluwe. Opvallend is dat in de top 5 drie gebieden uit de provincie Noord-Holland staan.
Hekkensluiter is de regio Delft en Westland, met een relatief lage liquiditeit,
arbeidsproductiviteit en solvabiliteit.
Top 5
1.
2.
3.
4.
5.

van de regionale winnaars:
IJmond
Veluwe
Het Gooi en Vechtstreek
Zeeuws-Vlaanderen
Groot-Amsterdam

Naast deze publicatie bieden wij u de mogelijkheid om inzicht in de economische kracht
van het MKB per regio te downloaden in de vorm van een standaardrapportage. Zie
hiervoor deze website.

De macro-economische context van 20113
We schetsen in deze publicatie de economische kracht van het Nederlandse bedrijfsleven
in 2011. Zij moet daarom worden gezien in het licht van het economisch klimaat in
Nederland in 2011 en dat van de voorgaande jaren. In het eerste kwartaal van 2011 leek
1

Onder het MKB verstaan we vestigingen met minder dan 100 werkzame personen in dienst.
Hierbij baseren wij ons op de volgende marktsectoren: industrie, bouw, groothandel, detailhandel,
vervoer en logistiek, horeca en vrije tijd, informatie en communicatie (ICT) en zakelijke dienstverlening.
De quartaire sector (hierbij gaat het om diensten als openbaar bestuur, openbare orde, defensie, onderwijs, zorg) laten we buiten beschouwing. Deze (semi-)overheidsdiensten zijn vooral gericht op het
welzijn van de burger en het faciliteren van de marktsector en hebben gewoonlijk geen commerciële
doelstelling. Tevens blijft de landbouw buiten beeld. Bovenstaande geldt ook voor de gepresenteerde
cijfers over het grootbedrijf.
3
Voor de meest actuele stand van zaken van de Nederlandse economie kunt u onze reguliere conjunctuurupdates raadplegen op www.rabobank.com/economie.
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de economie nog voorspoedig te draaien. In het tweede kwartaal stagneerde de toename
van de economische activiteit vrijwel geheel. Terwijl de Nederlandse economie nog niet
volledig was hersteld van de dip in 2009, belandde zij in het vierde kwartaal van 2011 in
een nieuwe recessie. In de loop van 2011 werd al duidelijk dat de buitenlandse handel de
kar niet langer in haar eentje kon trekken, aangezien de wereldhandelsgroei stil viel.
Consumenten, producenten en de overheid droegen echter niet bij aan de groei.
Nederlandse consumenten zagen zich in de tweede helft van 2011 geconfronteerd met
een verdere stagnatie van de huizenmarkt, toenemende onzekerheid over toekomstige
pensioenuitkeringen en een oplopende werkloosheid. Bovendien stond het najaar van
2011 in het teken van sentimentdrukkende Europese en Nederlandse politieke ontwikkelingen: de Europese schuldencrisis hield aan en door tegenvallende groei moest de Nederlandse overheid additionele bezuinigingsmaatregelen nemen om aan de eigen en de
Europese begrotingsregels te voldoen. Deze begrotingsmaatregelen kwamen nog bovenop de geplande bezuinigingen van € 18 miljard. Al deze factoren zorgden ervoor dat
consumenten hun hand op de knip hielden. En zonder koopgrage consumenten zagen de
op de binnenlandse markt gerichte bedrijven zich niet geprikkeld om te investeren. Ook
het exportgerichte bedrijfsleven had door stagnatie van de groei van het wereldhandelsvolume weinig reden om in nieuwe productiecapaciteit te investeren.
Bovengenoemde context heeft het economische klimaat waarin het bedrijfsleven opereert
behoorlijk beïnvloed. In deze publicatie besteden we daarom aandacht aan de vraag in
welke mate dit op het regionale MKB invloed heeft gehad.

Het belang van het MKB in Nederland
Het MKB vervult een grote rol in de Nederlandse economie, aangezien de meeste bedrijven in ons land hiertoe behoren. In 2011 telde Nederland ruim 1,2 miljoen bedrijfsvestigingen4. Hiervan behoort ongeveer 92 procent tot het kleinbedrijf (minder dan tien
Figuur 1: Aandeel van de regio’s in de nationale MKB bruto toegevoegde waarde

4

Hierin zijn alle sectoren opgenomen. Bron: LISA Vestigingenregister.
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werkzame personen), 7 procent tot het middenbedrijf (10 tot 100 personen) en slechts
1 procent tot het grootbedrijf (100 of meer werkzame personen). Het MKB is niet alleen
vanwege het grote aantal bedrijven en de omvang van de werkgelegenheid van belang.
Het was in 2011 verantwoordelijk voor 56 procent van de totale bruto toegevoegde waarde in ons land. Ook wat investeringen betreft doet het MKB niet onder voor het grootbedrijf. Circa 64 procent van de bedrijfsinvesteringen in Nederland komt voor rekening
van het MKB.
Onderstaande figuur toont het aandeel van het MKB in de totale bruto toegevoegde
waarde van de regio. De eerste drie regio’s liggen in het noorden van het land. In de
laatste vier regio’s (Zeeuws-Vlaanderen, IJmond, Delfzijl en omgeving en Zuid-Limburg)
is het aandeel van het MKB in de totale bruto toegevoegde waarde het kleinst. Dit is te
verklaren door het feit dat deze gebieden het industriële grootbedrijf huisvesten dat een
belangrijke rol vervult in de regionale economie.
Figuur 2: Aandeel MKB in totale bruto toegevoegde waarde van de regio

De MKB-ranglijst: wat brengen we in kaart?
We baseren de economische kracht van het MKB op vijf bedrijfseconomische kengetallen
die de financiële gezondheid van bedrijven weergeven: de nettowinstmarge, de liquiditeit, de arbeidsproductiviteit, de investeringsratio en de solvabiliteit (zie toelichting op de
methodiek). Om deze kengetallen in kaart te brengen, ontwikkelde de Rabobank de
Regionaal-Economische Thermometer (RET). Deze is gebaseerd op actueel en uniek
bronmateriaal, gebaseerd op jaarstukken van het bedrijfsleven. De RET geeft een betrouwbaar en gedetailleerd beeld van de economische kracht van het MKB in een regio.
De vijf genoemde kengetallen geven aan hoe gezond en fit het regionale bedrijfsleven is
en sluiten daarmee aan bij de realiteit van het ondernemerschap. Een gezond bedrijfsle-
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ven heeft een solide financiële huishouding, is productief en kan investeren in producten
en diensten voor toekomstige welvaart.
Hoewel bovengenoemde kengetallen ons objectief inzicht geven in de (financiële) gezondheid van het MKB, is het goed te bedenken dat achter deze getallen bedrijfsstrategieën schuil gaan waarin subjectieve keuzes zijn gemaakt die gevolgen kunnen
hebben voor het resultaat en de vermogensstructuur. Een eenvoudig voorbeeld is de
keuze van de ondernemer om het bedrijfsonroerend goed te kopen of te huren.
Daarnaast speelt ook de kwaliteit van het ondernemerschap een rol, evenals ontwikkelingen in het verleden en specifieke regionale kenmerken, zoals de afzet- en de arbeidsmarkt (het vestigingsklimaat). Ook verschillen de waarden van de kengetallen sterk per
sector door de aard van het productieproces.

And the winner is… IJmond!
Onderstaande tabel geeft de MKB Regio Top 40 over 2011 weer. Hieruit blijkt dat het
MKB in de regio IJmond het gezondst is. Het IJmondse midden- en kleinbedrijf behaalt de
hoogste score op de netto winstmarge, liquiditeit en solvabiliteit. Dit geldt eveneens voor
de nummer 2 in de ranglijst, de Veluwe. Opvallend is dat in de top 5 drie gebieden uit de
provincie Noord-Holland staan. Hekkensluiter is de regio Delft en Westland, met een relatief lage liquiditeit, arbeidsproductiviteit en solvabiliteit. De top 5 en de tob 5 bestonden
in 2010 uit dezelfde regio’s, alleen namen zij andere posities in op de ranglijst. De afgelopen vijf jaar kwamen het Gooi- en Vechtstreek, Groot-Amsterdam en Utrecht het
meeste voor in de top 5. De noordelijke regio’s Oost-Groningen, Zuidoost-Friesland,
Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe domineerden vooral de tob 5. Zowel in de top 5
als in de tob 5 zijn er per regio verschillende kengetallen die hieraan ten grondslag liggen. De onderliggende (sector-)structuur in een regio is een van de verklaringen (maar
zeker niet de enige ) voor de uitkomsten. Dit is bijvoorbeeld het geval als een sterk
presterende sector regionaal oververtegenwoordigd is. Wanneer we corrigeren voor de
sectorstructuur, dan zien we een vergelijkbaar beeld in de top 5- en tob 5-regio’s. Maar
het Gooi- en Vechtstreek verdwijnt dan uit de top 10 en Groot-Rijnmond neemt een
vierde plaats in op de ranglijst. Kijk voor meer specifieke informatie per regio op de bij
deze publicatie gelanceerde website
Toelichting op de methodiek
De economische kracht van het MKB brengen we in kaart aan de hand van vijf bedrijfseconomische
kengetallen (standcijfers op 31 december 2011). Deze zijn gebaseerd op uniek en actueel intern
bronmateriaal van de Rabobank, gecorrigeerd met behulp van onder andere de regionale jaarrekeningen van het CBS. De scores voor de regio’s zijn berekend aan de hand van cijfers over
2011: nettowinstmarge (economisch resultaat/omzet), liquiditeit (vlottende activa/kort vreemd
vermogen), arbeidsproductiviteit (bruto toegevoegde waarde/arbeidsvolume), investeringsratio
(investeringen/bruto toegevoegde waarde) en solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen). Per
kengetal zijn de scores voor het MKB in de veertig regio’s op basis van een rangorde weergegeven
(1 = hoogste). De uiteindelijke score voor 2011 is gebaseerd op de ongewogen gemiddelde rang
van de vijf kengetallen.

Augustus 2012

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

5

MKB Regio Top 40
Rang

Nettowinstmarge

Liquiditeit

Arbeidsproductiviteit

Investeringsratio

Solvabiliteit

IJmond

1

1

1

7

30

2

Veluwe

2

8

3

19

21

4

Het Gooi en Vechtstreek

3

2

13

2

40

6

Zeeuws-Vlaanderen

4

7

14

6

3

34

Groot-Amsterdam

5

5

19

9

31

1

West-Noord-Brabant

6

6

5

10

36

18
11

Zaanstreek

7

14

16

3

35

Overig Zeeland

8

30

26

14

4

7

Zuidwest-Gelderland

9

23

4

25

17

15

Overig Groningen

10

13

24

4

23

21

Kop van Noord-Holland

11

29

15

30

10

5

Flevoland

12

12

28

12

1

37

Zuidwest-Drenthe

13

18

23

39

9

3

Achterhoek

13

34

8

29

12

9

Noord-Limburg

13

15

10

36

15

16

Noord-Friesland

16

31

2

35

16

12

Oost-Zuid-Holland

16

35

11

40

2

8

Arnhem/Nijmegen

18

21

31

22

11

13

Midden-Limburg

18

11

9

8

39

31

Noordoost-Noord-Brabant

20

16

7

17

20

39

Midden-Noord-Brabant

21

25

6

20

29

20

Delfzijl en omgeving

22

40

20

1

6

36

Utrecht

23

10

17

13

24

40

Alkmaar en omgeving

24

4

32

15

32

22

Zuidoost-Zuid-Holland

25

22

25

18

13

29

Twente

26

20

18

27

18

25

Groot-Rijnmond

27

3

40

5

37

24

Zuidoost-Noord-Brabant

28

9

30

21

27

26

Noord-Overijssel

29

24

22

28

26

17

Aggl. Leiden en Bollenstreek

30

33

33

23

19

10

Aggl. 's-Gravenhage

31

37

27

16

14

28

Zuid-Limburg

31

27

29

24

28

14

Zuidwest-Friesland

33

38

21

38

5

30

Noord-Drenthe

34

36

39

26

7

27

Zuidwest-Overijssel

35

19

12

31

38

38

Zuidoost-Drenthe

36

17

36

37

33

19

Agglomeratie Haarlem

36

26

38

11

34

33

Oost-Groningen

38

32

37

34

22

23

Zuidoost-Friesland

39

39

34

33

8

35

Delft en Westland

40

28

35

32

25

32

Netto winstmarge
Nettowinstmarge is de afgelopen vijf jaar in alle veertig regio’s gedaald
Winst maken is een voorwaarde om op langere termijn te overleven. De nettowinstmarge
geeft weer welk deel van de omzet, na aftrek van alle operationele bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen, belastingen, rentelasten en dividend), onder de streep overblijft. De
nettowinstmarge wordt berekend door het economisch resultaat te delen door de omzet.
De nettowinstmarge van het MKB in Nederland bedroeg in 2011 0,9 procent (grootbedrijf
3,5 procent). IJmond, het Gooi- en Vechtstreek, Groot-Rijnmond, Alkmaar en omgeving
en Groot-Amsterdam behaalden de hoogste nettowinstmarges.
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De nettowinstmarge van de productie is verslechterd sinds de crisis uitbrak. Oorzaak
hiervoor was de combinatie van slechts geleidelijk aanpasbare vaste kosten en druk op
de afzet, zowel in volume als prijs. Personeelskosten vormden een van deze hoge kostenposten. Bedrijven hebben de afgelopen jaren veel personeel in dienst gehouden,
terwijl er minder werk voor hen was. Vooral nu het economische herstel langer op zich
laat wachten, zullen bedrijven de pijn van een verdere winstdaling ervaren en hun
personeelsbestand versneld aanpassen, waardoor de werkloosheid het komende jaar
verder oploopt.
In de afgelopen vijf jaar is de nettowinstmarge van het MKB in alle veertig regio’s gedaald. De gemiddelde nettowinstmarge over de afgelopen vijf jaar in Nederland bedroeg
2 procent (grootbedrijf 3,5 procent). In 27 van de 40 regio’s was de gemiddelde nettowinstmarge lager dan in Nederland. Vooral in de noordelijke provincies van ons land zien
we dit beeld. Van de 13 regio’s die de afgelopen vijf jaar een relatief hoge nettowinstmarge realiseerden, is de helft gelegen in de provincie Noord-Holland (Alkmaar en omgeving, IJmond, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek, Groot-Amsterdam en het Gooi- en
Vechtstreek).
Kaart 1: Nettowinstmarge 2011

Liquiditeit
Liquiditeit: divers beeld over de regio’s
Voor een gezond bedrijf is de liquiditeit op de korte termijn van groot belang. De liquiditeit van ondernemingen wordt hier gemeten aan de hand van de verhouding tussen de
vlottende activa (die binnen een jaar kunnen worden omgezet in geld, bijvoorbeeld
voorraden en debiteuren) en het korte vreemd vermogen op de balans. Hiermee krijgen
we inzicht in de mate waarin een bedrijf kan voldoen aan zijn kortlopende financiële
verplichtingen. Bedrijven moeten een buffer van liquide middelen aanhouden om in staat
te blijven onverwachte uitgaven te doen. Daarnaast kan een bedrijf door liquiditeiten aan
te houden (‘cash is king’) sneller inspelen op de wensen van de consument en op een
onzekere tijd. Verschillende aspecten hebben invloed op de liquiditeit. Zo kan een te
sterke groei van de onderneming tot liquiditeitsproblemen leiden, maar ook seizoensinvloeden kunnen van belang zijn. De liquiditeit van het MKB in Nederland bedroeg in
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2011 1,20 (grootbedrijf 1,15). IJmond, Noord-Friesland, Veluwe, Zuidwest-Gelderland en
West-Noord-Brabant waren het meest liquide.
In de afgelopen vijf jaar is de liquiditeit van het MKB gedaald. Van 1,36 in 2006 tot 1,20
in 2011 (grootbedrijf van 1,20 naar 1,15). Sinds het begin van de crisis zijn zowel de
vlottende en liquide middelen als het korte vreemd vermogen afgenomen. Regionaal
gezien kent vooral Friesland, Veluwe, Achterhoek, Utrecht, IJmond, Oost-Zuid-Holland en
Midden-Limburg een relatief hoge liquiditeit. In de diagonaal van Groot-Rijnmond tot aan
Delfzijl en omgeving is de liquiditeit lager.
Een onderneming kan winst maken, maar toch een gebrek aan liquide middelen hebben.
Dit komt doordat opbrengsten en kosten (ook in de tijd) niet altijd gelijk zijn aan inkomsten en uitgaven. Het komt dus voor dat een onderneming bij de verkoop van haar producten en diensten niet in staat is voldoende liquide middelen te genereren om de operationele kosten (personeel, grondstoffen et cetera) te kunnen voldoen. Een voorbeeld
vormt Groot-Rijnmond. In 2011 had het MKB daar een relatief hoge nettowinstmarge
(2,2 procent), maar een relatief lage liquiditeit (0,88).
Kaart 2: Liquiditeit 2011

Arbeidsproductiviteit
Arbeidsproductiviteit hoog in industrieregio’s
De arbeidsproductiviteit geeft een indruk van de efficiëntie van het productieapparaat,
inclusief de medewerkers. Zij wordt gemeten door de bruto toegevoegde waarde te delen
door het totale arbeidsvolume (fte) en geeft daarmee aan wat één fulltime medewerker
in één jaar aan waarde toevoegt. De arbeidsproductiviteit is bij uitstek een indicator die
sterk verschilt per sector. Hoe hoger de kapitaalsintensiteit (en dus hoe lager de arbeidsintensiteit), hoe hoger de arbeidsproductiviteit. Zo heeft de (kapitaalsintensieve) MKBindustrie in Nederland een arbeidsproductiviteit van € 93.000 en bedraagt de toegevoegde waarde van een fulltime werknemer in de (arbeidsintensieve) horeca ‘slechts’
€ 44.000. Naast de sectorstructuur hebben ook de schaalgrootte, structuur en opzet van
bedrijven (innovatiegraad) en het opleidingsniveau van de werknemers invloed op de
arbeidsproductiviteit. De arbeidsproductiviteit van het MKB in Nederland bedroeg in 2011
€ 73.500 (grootbedrijf € 140.500). In Delfzijl en omgeving, het Gooi- en Vechtstreek,
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Zaanstreek, overig Groningen en Groot-Rijnmond realiseerde het MKB de hoogste arbeidsproductiviteit.
In de jaren tot aan de crisis is de arbeidsproductiviteit bij het midden- en kleinbedrijf in
Nederland toegenomen. In deze periode heeft het MKB een toename van de totale bruto
toegevoegde waarde gerealiseerd. Sinds de crisis daalt de arbeidsproductiviteit.
Ondernemers hebben geaarzeld om hun medewerkersbestand in te krimpen, waardoor
het totale personeel dus minder productief was. Het afgelopen jaar is de arbeidsproductiviteit in alle regio’s weer geleidelijk gestegen.
Kaart 3: Arbeidsproductiviteit 2011

Vooral de industrieregio’s Delfzijl en omgeving en Zeeuws-Vlaanderen hebben een hoge
arbeidsproductiviteit. Door de inzet van kapitaalgoederen (machines) is de toegevoegde
waarde per werknemers hoger dan in andere sectoren. Opvallend is de relatief hoge
arbeidsproductiviteit in het Gooi- en Vechtstreek. Deze is vooral te danken aan de groothandel, ICT en zakelijke dienstverlening die hier een hogere arbeidsproductiviteit
realiseren dan landelijk.
Met het oog op de toekomst is de arbeidsproductiviteit misschien wel het belangrijkste
kengetal van de vijf. Verhoging van de arbeidsproductiviteit is van belang, omdat de
potentiële beroepsbevolking krimpt, wat in de komende decennia een rem op de potentiële economische groei zal zetten. 5 De potentiële beroepsbevolking neemt in omvang af
door vergrijzing en in enkele regio’s is zelfs al sprake van een absolute bevolkingskrimp.
Daarnaast is het effect van een hogere arbeidsparticipatie (vooral door vrouwen) zo goed
als uitgewerkt. Dit geldt vooral voor Zeeland, Zuid-Limburg en Noordoost-Groningen
waar de bevolking al sinds jaren afneemt, maar ook voor regio’s waar de zorgsector een
belangrijke rol inneemt, zoals Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Arnhem-Nijmegen en
Noord-Drenthe. Een hogere arbeidsproductiviteit zal vooral moeten worden verkregen
door te investeren in producten met een hogere toegevoegde waarde en in efficiëntere
(productie-)methoden. Innovatie speelt hierbij een sleutelrol.

5

Bron: Rabobank. Themabericht 2011/30. Economische groei en productiviteit.
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Investeringsratio
MKB in Flevoland meest bereid om te investeren
De investeringsratio is het deel van de bruto toegevoegde waarde dat bedrijven investeren. Deze indicator geeft een indruk van de mate waarin het bedrijfsleven bereid is om te
investeren (zowel uitbreidingsinvesteringen als vervangingsinvesteringen) en vertrouwen
heeft in de toekomst. De investeringsratio van het MKB in Nederland bedroeg in 2011 23
procent (grootbedrijf 17 procent). Na Flevoland vertoonde het MKB in Oost-Zuid-Holland,
Zeeuws-Vlaanderen, Overig Zeeland en Zuidwest-Friesland de hoogste investeringsbereidheid.
De afgelopen vijf jaar schommelde de MKB-investeringsratio in Nederland. In de jaren tot
aan de crisis zien we bij het MKB een stijging van zowel de investeringen als de bruto
toegevoegde waarde. In 2009 namen beide af. In 2011 namen zij weer toe. De investeringsratio is de afgelopen vijf jaar het hoogst geweest in Flevoland. Dit komt doordat de
woningbouw en de bedrijvigheid in deze regio al jaren groeien. De werkgelegenheid is in
Flevoland de afgelopen tien jaar ook harder gegroeid dan in de overige regio’s.
Ook investeringsactiviteiten die gericht zijn op speur- en ontwikkelingswerk verdienen
hier aandacht. Het aandeel banen in de ICT en research en development (R&D) is het
hoogst in Flevoland, Zuidoost-Noord-Brabant, Delft en Westland en Utrecht. In ZuidoostNoord-Brabant (Eindhoven) en Delft en Westland bestaan succesvolle samenwerkingsverbanden tussen de technische universiteiten, de daaraan gelieerde bedrijven en startende ZZP’ers. Deze initiatieven leiden tot nieuwe diensten en producten en hebben ook
hun uitstraling op de rest van de bedrijvigheid in deze regio’s.
Kaart 4: Investeringsratio 2011

Solvabiliteit
Solvabiliteit van MKB blijft in alle regio’s op peil
Door ten slotte de solvabiliteit te meten, krijgen we in beeld in hoeverre het bedrijfsleven
‘vlees op de botten’ heeft. Een goede solvabiliteit duidt op een buffer waarmee een onderneming onverwachte tegenvallers kan opvangen of groei kan financieren. De solvabiliteitspositie geeft dus aan in welke mate het bedrijfsleven in staat is om op de lange
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termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hierbij gaat het dus niet alleen om
de kortlopende schulden (zoals dit het geval is bij de liquiditeit), maar om alle schulden.
Hoe groter het aandeel van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen,
hoe hoger de solvabiliteit van een onderneming en hoe groter de buffer om verliezen op
te vangen of groei te financieren. Hoe meer vreemd vermogen, des te lager is de solvabiliteit. Solvabiliteit is ook afhankelijk van de fase waarin een bedrijf zich bevindt. Bij overnames en starters is de solvabiliteit de eerste jaren vaak lager. De solvabiliteit van het
MKB in Nederland bedroeg in 2011 27 procent (grootbedrijf 37,5 procent). Groot-Amsterdam, IJmond, Zuidwest-Drenthe, Veluwe en Kop van Noord-Holland hebben de hoogste
solvabiliteit. In 15 van de 40 regio’s hield het bedrijfsleven in 2011 een relatief hogere
solvabiliteit aan bij een lagere nettowinstmarge.
De solvabiliteit hangt sterk samen met de conjuncturele ontwikkelingen. Aan de ene kant
kan een daling van de economische groei samengaan met een afname van de solvabiliteit door lagere resultaten. Aan de andere kant is het tijdens economisch mindere tijden
ook lastiger om vreemd vermogen aan te trekken. De solvabiliteitspositie kan zelfs
verbeteren als het eigen vermogen minder sterk daalt dan het vreemd vermogen.
Het eigen vermogen bestaat uit de gelden die de eigenaren/aandeelhouders hebben ingelegd en de reserves als gevolg van ingehouden winsten en herwaarderingen. Een onderneming kan het eigen vermogen extern uitbreiden door aandelen uit te geven, maar ook
door derden te laten participeren in het bedrijf (private equity). Dit laatste gaat in het
algemeen meer op voor het grootbedrijf dan voor het MKB. In het MKB bestaat het eigen
vermogen hoofdzakelijk uit het ingelegd kapitaal door de eigenaren/aandeelhouders en
uit winstinhouding.6
In de afgelopen vijf jaar is de solvabiliteit van het MKB in de veertig regio’s redelijk op
peil gebleven. Groot-Amsterdam, Veluwe en het Gooi- en Vechtstreek hadden in deze
periode gemiddeld de hoogste solvabiliteit (tussen de 32 en 35 procent), Utrecht de
laagste (22 procent). De gemiddelde solvabiliteit in Nederland over de afgelopen vijf jaar
bedroeg 28 procent. Dat de solvabiliteit sinds het uitbreken van de crisis niet sterk is
gedaald, heeft te maken met het feit dat de schulden van bedrijven slechts mondjesmaat
toenamen door de lage investeringsbereidheid. De onzekerheid bij bedrijven is nog
steeds groot en dit beïnvloedt het producentenvertrouwen negatief. Het stimuleert bedrijven niet om investeringen te financieren met vreemd vermogen en leidt ertoe dat de
solvabiliteit relatief hoog blijft, ondanks de tegenvallende winsten en de daarmee gepaard gaande lage rentabiliteit.7

6
7

EIM (2012). Financieringsmonitor.
CPB (2011). Achtergronddocument Macro Economische Verkenning 2012.
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Kaart 5: Solvabiliteit 2011

Ondernemen in een uitdagend economisch klimaat
Wat verwachten we in 2012 en 2013?8
Bij een gebrek aan binnenlandse dynamiek leunt de Nederlandse economie in 2012 vooral op de internationale handel. Consumenten zijn terughoudend door onder meer een
dalend besteedbaar inkomen, een verhoging van de BTW en oplopende werkloosheid. Wij
verwachten dat de economie in 2012 ½ procent krimpt ten opzichte van 2011 en dat de
werkloosheid aan het einde van dit jaar is opgelopen tot boven de 6,5 procent. De vooruitzichten voor 2013 zijn daarbij niet veel florissanter. Aangezien het MKB vooral actief is
in de op de binnenlandse economie gerichte sectoren, zoals de detailhandel, de horeca
en de bouw, zullen deze ondernemers het ook volgend jaar moeilijk krijgen.
Langetermijnvisie op onderneming en inzicht in regionaal-economische
ontwikkelingen
Zoals eerder beschreven, is de economische kracht van het MKB in de veertig regio’s
afhankelijk van zowel interne (bedrijf en ondernemer) als externe (omgeving) factoren.
In een snel veranderende economie en een vergrijzende samenleving is innovatie van
zowel processen als producten van groot belang om de economische kracht voor de toekomst te waarborgen. Daar waar een stijging van de totale afzetmarkt niet langer vanzelfsprekend is, is vernieuwing essentieel om de prestaties van bedrijven te verbeteren.
Dit vergt investeringen en een langetermijnvisie van de ondernemer op zijn bedrijf. Van
invloed hierop zijn onder andere de regionale ontwikkelingen (bijvoorbeeld ruimtelijkeordeningskwesties, regeldruk, beschikbaarheid van arbeidskrachten, de regionale conjunctuur en -voor consumentensectoren- koopkracht en bevolkings(vraag)ontwikkeling).
Samen met goed ondernemerschap is inzicht in de regionaal-economische omgeving
essentieel voor een sterk MKB dat vooral op regionale markten opereert. De Rabobank
levert daaraan graag een bijdrage, niet alleen als leidende financier, maar ook als toonaangevende kennispartner.

8

Kijk voor de meest actuele raming op www.rabobank.com/economie.
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