
MKB IN BEELD: inzicht in en uitzicht op financiering MKB
De afgelopen maanden is er door vertegenwoordigers vanuit de overheid, belangenorganisaties,

vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioenfondsen, samengewerkt aan het initiatief

MKB in Beeld. Dit heeft geresulteerd in het rapport MKB in Beeld. EY heeft een belangrijke rol gespeeld

in de coordinatie van het project en het leveren van content op het gebied van onder meer

duurzaamheid.

Resultaten MKB in Beeld rapport

Het MKB heeft een geconsolideerde balans van € 750 miljard met gemiddeld circa 10%

rendement op het eigen vermogen. 

Het verschil tussen financieringsvraag en financieringsaanbod wordt de komende jaren geraamd

op een financieringstekort van enkele miljarden euro per jaar.

De overheid heeft een scala aan instrumenten ontwikkeld om het MKB beleidsmatig te

ondersteunen.

Het MKB financieringstekort kan niet uitsluitend worden opgevangen door het aanwenden van het

huidige aanbod alternatieve financieringsmogelijkheden en ondersteuning vanuit de overheid.

Voor grotere investeringen vanuit institutionele beleggers kan een gezamenlijke aanpak resulteren

in een gespreide en gezonde MKB financieringsmarkt. Het ontwikkelen van

beleggingsoplossingen voor achtergesteld vermogen met een vorm van (beperkte) garantie of

risicodeling wordt het meest kansrijk geacht.

Beleggen in het MKB heeft een grote impact op de samenleving en economie. Er is een trend

zichtbaar dat MKB bedrijven meer werk maken van duurzaamheid.

Beleggingsmogelijkheden

Beleggen in leningen en risicodragend vermogen kan op meerdere manieren; beursplatformen,

co-financieringsprogramma’s, crowd funding, informal investors, kredietunies, microkredieten,

factoring en leasing, securitisatie etc. Bestaande aanbieders en nieuwe marktspelers ontwikkelen

mogelijkheden om te beleggen in het MKB.

Het rendement van Nederlandse private equity fondsen is in de afgelopen decennia over het

algemeen attractief geweest en biedt daarmee een kansrijke infrastructuur voor investeringen in

het MKB. Met name de financiering van het “late stage” venture capital segment behoeft een

impuls.

De Nederlandse small cap aandelen markt is relatief beperkt van omvang, maar doet op het

gebied van koersresultaten niet onder voor de AEX index en kenmerkt zich gelijktijdig door een

lagere volatiliteit. Er is echter vooralsnog onvoldoende data om te onderbouwen of deze lijn

doorgetrokken kan worden naar MKB bedrijven.

 

MKB in Beeld is een kennisproject dat als doel heeft institutionele beleggers te voorzien van gerichte

informatie over het Nederlandse MKB. Het rapport MKB in Beeld beschrijft het MKB in cijfers en trends,

behandelt beleggingsafwegingen en belicht de duurzaamheid van het MKB. Tevens gaat het rapport

nader in op bestaande bancaire- en alternatieve financieringsvormen om te beleggen in het MKB. MKB

in Beeld is gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken. 

Een volledige uitwerking staat beschreven in het rapport MKB in Beeld. Dit rapport is te downloaden

vanaf www.mkbinbeeld.nl

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Remco Bleijs

088 - 407 39 35

remco.bleijs@nl.ey.com
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