
Staat van het MKB 2017

MKB-ondernemers motor van 
de economische groei Nederland, 
maar groeiplafond dreigt
Het Comité voor Ondernemerschap en Financiering geeft elk jaar een trendrapport uit, 
het Jaarbericht Staat van het MKB. Deze infographic is het jaarbericht-in-het-kort.
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Nederland staat 
in de top vijf van 
meest concurrerende 
economieën 
ter wereld
Feit is dat de Nederlandse economie sinds 2013 
weer groeit, in omvang en in aantal banen.

Aandeel MKB in groei economie 2015-2016 groot 

Productiviteit 2010-2016
Nederland behoort tot de meeste 
productieve economieën ter wereld. 
Toch blijkt uit de cijfers dat kleinere 
bedrijven het minder goed doen dan 
grotere. En veel bedrijven groeien 
onvoldoende door.

TOEGEVOEGDE WAARDE
345 MILJARD EURO
GROEI MKB + 4,4%

WINST
107 MILJARD EURO
GROEI MKB + 4,4%

Het aandeel van het MKB in de economische groei van Nederland neemt toe. Met meer 
dan 1 miljoen ondernemers levert het MKB de grootste bijdrage aan de economie.
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Ondernemers
ervaren een 
groeiplafond

Kansen digitaliseringWat is de impact?

Wat te doen?

• Efficiënter produceren
• Nieuwe afzetmarkten, nationaal 
 en internationaal
• Nieuwe verdienmodellen
• Nieuwe verkooptechnieken met  
 online tools en sociale media

Prognose (tot 2030): 17% van de banen 
verdwijnt, 19% andere banen erbij 
De arbeidsmarkt verandert (flexibelere 
werknemers met andere skills)
Ontwikkeling van de netwerkeconomie 
met nieuwe samenwerkingsvormen
tussen bedrijven

Invloed van digitalisering 
op groei van de economie

Samenwerking
in netwerken en
kennisdeling

Toegang tot 
passende
financiering

Betere
samenwerking
onderwijs en
bedrijfsleven
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Verouderde
businessmodellen

Volg het Comité voor Ondernemerschap en Financiering:          @ComitevoorO

Omscholing
en bijscholing

“Als we met z'n allen 
de trends benutten 
als kans, blijven we 
productief, innovatief en 
concurrerend. En kunnen 
we de economische groei 
vasthouden.”

Ga naar staatvanhetmkb.nl voor het jaarbericht ‘Staat van het MKB 2017’, 
met analyses en inspirerende interviews met ondernemers.
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https://www.staatvanhetmkb.nl/jaarbericht/jaarbericht-2017

