FedEx Europees rapport over export door mkb-bedrijven 2019: Nederland

Het Early Adopter Effect
Nederlandse mkb-bedrijven maken gebruik van opkomende
technologieën zoals AI, blockchain en cryptocurrencies om een
concurrentievoordeel te behalen, zo blijkt uit onderzoek onder
exporterende mkb-bedrijven in het FedEx SME Export Report.
OPKOMENDE TECH
ADOPTIE ONDER EUROPESE
MKB-BEDRIJVEN
Nieuwe technologieën
worden gebruikt bij een
groeiend aantal Nederlandse
exporterende mkb-bedrijven:
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VAN EARLY ADOPTERS TEN
OPZICHTE VAN LATERE ADOPTERS
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Rapporteren vaker een
hogere omzet
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Exporteren vaker naar
markten buiten Europa
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Het aandeel van de inkomsten
uit export in de totale omzet
is hoger
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Brengen vaker nieuwe
producten op de markt,
breiden vaker hun markt uit en
brengen vaker verbeteringen
aan in de supply chain, als
drijvende krachten voor hun
inkomsten uit export

gebruikt blockchain
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VOORDELEN
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Minder snel bezorgd over een
afnemende vraag naar hun
producten en de toegang
tot financiële middelen

NEDERLANDSE EXPORT TRENDS IN CIJFERS
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van de Europese exporterende
mkb-bedrijven verwacht een
toename van export naar
andere Europese markten
van de exporterende
mkb-bedrijven verwacht een
toename van export naar
markten buiten Europa

De inkomsten uit export zijn goed voor

jaarlijkse omzet uit export
per exporterende mkb

van de totale omzet van
exporterende mkb-bedrijven

NEDERLANDSE MKB-BEDRIJVEN: ENKELE INTERESSANTE CIJFERS
E-commerce is goed voor 33% van
de totale omzet van exporterende
mkb-bedrijven, een stijging ten
opzichte van de 31% in 2017

62% van de exporterende mkb-bedrijven
verwacht dat zij de komende 2 tot 3
jaar zullen profiteren van automatisering
van de supply chain

79% van de exporterende
mkb-bedrijven verwacht een
toename van e-commerce
via social media

Exporterende mkb-bedrijven verwachten
dat 16% van hun supply chain in 2020
geautomatiseerd zal zijn

NAAR WAAR EXPORTEREN NEDERLANDSE
MKB-BEDRIJVEN
Europa
(+1%)

Noord-Amerika
(+3%)

Samenvatting
Andere Europese
markten = 90% (+1%)

90%

Markten buiten
Europa = 51% (+5%)

29%

Latijns-Amerika
(+3%)
Cijfers tussen haakjes tonen verandering
ten opzichte van de studie in 2017.

Midden-Oosten
(-1%)

16%

15%
25%
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Afrika
(+4%)

10%

Regio Azië en
Stille Oceaan
(+2%)

Azië
(+4%)
Base: Total sample n=503

Over het onderzoek. Harris Interactive organiseerde tussen februari en maart 2019 in totaal 4.570 interviews met bedrijfsleiders van mkb-bedrijven die exporteren, verspreid over 8 Europese markten. De interviews werden afgenomen
bij een representatieve mix van bedrijfsgroottes: micro (1-9 voltijdse werknemers), klein (10-49 voltijdse werknemers) en middelgroot (50-249 voltijdse werknemers). De steekproefomvang bedroeg ongeveer 500 respondenten per
markt, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, waar de steekproefomvang uit 1.000 respondenten bestond.

