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FME heeft in samenwerking met aangesloten branches een onderzoek gedaan onder haar
achterban om de impact van het COVID-19 virus in kaart te brengen. Bijna 650 algemeen
directeuren hebben de vragenlijst ingevuld. De middelgrote en kleine industrie (MKI) is met 89%
sterk vertegenwoordigd.

Omzetontwikkeling

72%

van de ondernemers verwacht het dieptepunt pas in Q3. De verwachtingen voor
2021 zijn ook negatief, met 53% van de bedrijven die een
omzetdaling verwacht.

Liquiditeit

42%

van de ondernemers verwacht
ondanks de maatregelen nog altijd
binnen 12 maanden liquiditeitsproblemen.
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Innovatie

22%

ziet zich genoodzaakt de investeringen
terug te schroeven. Nog eens 55% van de
bedrijven heeft de investeringen in innovatie niet verhoogd.

85% heeft

last van
Vraaguitval. Dit is de
enige belemmering die
iets is toegenomen.

Maatregelen liquiditeit

64%

overweegt HR maatregelen te treffen,
zoals afschalen flexschil, een vacaturestop,
het niet verlengen tijdelijke contracten of een reorganisatie.

Belemmeringen als gevolg van COVID-19
58% van de
60% van
75% van de 1,5m
46% heeft
ondernemers
respondenten
ervaart Social Distancing
als impact op hun
bedrijfsvoering.

de bedrijven
ervaart hinder bij de
bevoorrading.

Top 5 wenselijke regelingen
45% Verruiming/verlenging NOW regeling
37%

Regeling voor deeltijd WW

33%

Regelingen om innovatie te stimuleren

19%

Verruiming van Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

17%

Verruiming van opleiding / omscholingsbudget
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logistieke proheeft te maken met een blemen zoals gesloten
verhoogd ziektegrenzen, vertragingen
verzuim.
en leveringsonzekerheid.

Bedrijven moeten zich letterlijk uit de crisis
innoveren. Maar door de langdurige
omzetdaling en de verder verslechterende
liquiditeitspositie, moet bijna driekwart van
de bedrijven op de innovatieve rem trappen.
Dat is op langere termijn zeer slecht voor hun
concurrentiepositie
en
die
van
heel
Nederland. Daarom roept FME de overheid
op om te investeren in de WBSO en het
Groeifonds.
Heb je vragen over het coronavirus en de maatregelen?
Raadpleeg de FAQ of het informatiepunt op fme.nl.

