Impact coronavirus Nederlandse technologische industrie (16-03-2020)
De Nederlandse technologische industrie is sterk vervlochten met internationale waardeketens. De
productie van de Nederlandse technologische industrie is namelijk enerzijds afhankelijk van
buitenlandse toeleveringen (aanbod) van halffabricaten en anderzijds van de buitenlandse
consumptie (vraag) van eindproducten. De uitbraak van het coronavirus zorgt ervoor dat beiden
onder druk komen te staan. Vooral de gevolgen van uitblijvende leveringen kan groot zijn, want
zonder alternatieve leveranciers kan de gehele waardeketen vastlopen met alle economische
gevolgen van dien. Dit raakt de eindproductie van onze leden (direct effect) maar ook de productie
van halffabricaten voor de eindproductie in andere landen (indirect effect). Daarnaast monitoren wij
ook de vraagzijde, omdat vraaguitval ook grote impact heeft. In onderstaand figuur is de
doorrekening van de blootstelling van de technologische industrie aan ontwikkelingen in de Duitse
economie weergegeven.
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De technologische industrie* is afhankelijk van grondstoffen, onderdelen en halffabricaten uit andere
landen. Het coronavirus zorgt ervoor dat deze goederen beperkt, vertraagd of helemaal niet worden
geleverd. Directe gevolgen hiervan zijn: kosten vanwege het niet behalen van levertijden,
omzetdaling vanwege stilval van de productie en financiële risico’s rondom bedrijfscontinuïteit.
Aanbod uitval:
De economische impact zal fors zijn. Met het beeld dat nu ontstaat op basis van de kwalitatieve
meldingen kan worden gesteld dat gemiddeld genomen ten minste een kwart van de jaaromzet zal
worden geraakt, omdat productie/levering stil komt te liggen en na de opstart de logistieke keten
weer ‘gevuld’ moet worden. Het is moeilijk in te schatten, maar dit haal je in de tweede helft van het
jaar niet zomaar in. Liquiditeitsprobleem: gemiddeld genomen nog niet, maar die wordt op basis van
de huidige ontwikkelingen – en zeker bij een lock down - binnen twee maanden wel verwacht.
Vraag uitval:
Wanneer een economie op slot gaat, kan de vraag naar goederen flink dalen. We weten niet precies
met hoeveel de vraag naar goederen in Europa afneemt, maar we kunnen wel een aantal scenario's
schetsen. Bijvoorbeeld, als de vraag naar goederen met 50% afneemt en de landen drie maanden in
lock down zitten, dan bedraagt het productieverlies over het hele jaar 7,1% en dat is zo'n 3,5 mld.
euro. Zie ook onderstaande figuren met
* De technologische industrie is in Nederland goed voor 184 miljard euro omzet, waarvan 84 miljard euro export en een

toegevoegde waarde van 42,3 miljard euro (=6,3% van het BBP). In totaal werken 426.000 werknemers in de technologische
industrie - waarvan 38.100 in R&D - bij 40.000 bedrijven.

Een groot deel van de jaarproductie van de technologische industrie belandt bij consumenten in het
buitenland. Slechts 20% komt in Nederland op de markt, 46% gaat naar andere landen binnen Europa
en de overige 34% verlaat Europa. Zie figuur 1 en 2.
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Dat betekent dat het toenemend aantal Europese economieën dat in lock down gaat flinke
consequenties heeft voor de vraag naar productie in de Nederlandse technologische industrie.
Wanneer een economie op slot gaat, kan de vraag naar goederen flink dalen (figuur 3).
We weten niet precies met hoeveel de vraag naar goederen in Europa afneemt, maar we kunnen wel
een aantal scenario's schetsen. Bijvoorbeeld, als de vraag naar goederen met 50% afneemt en de
landen één maand in lock down zitten, dan bedraagt het productieverlies over het hele jaar 2,7%,
oftewel 1,2 mld. euro (toegevoegde waarde). Duurt de lock down langer, zeg drie maanden, dan
loopt de schade op naar 7,1% en dat is zo'n 3,5 mld. euro.
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In een milder scenario, waarbij de vraaguitval slechts 10% is, blijft de schade voor één maand beperkt
tot 0,5% van de jaarproductie en 1,6% voor drie maanden. Dat is, respectievelijk, 0,2 en 07 mld. euro
aan toegevoegde waarde.
Nadere kwalitatieve duiding
De technologische industrie is een heterogene sector van basismetalen, metaalproducten,
elektrotechniek, machines, transportmiddelen tot high tech. Op basis van de meldingen en recente
inventarisatie (13-03) ontstaat bij FME het volgende beeld:
 Bedrijven zijn in de eerste plaats bezig met het zorgen voor het eigen personeel. Communicatie
naar het personeel en het treffen van beschermingsmaatregelen heeft de eerste prioriteit.
Bedrijven geven aan dat werktijdverkorting in de komende periode een reële optie is en dat deze
mogelijkheid scherp in de gaten wordt gehouden. Bedrijven inventariseren de mogelijkheden van
het pakket met economische maatregelen van het kabinet. Ziekteverzuim is nu nog beperkt,
maar die situatie kan zomaar omslaan. Daar waar het kan wordt thuis gewerkt; in de productie,
installatie, service en onderhoud is dat geen optie. Een aantal (grote) bedrijven werkt met A en B
teams.
 Productiestop door gebrek aan medewerkers: de productie bij FME-leden dreigt stil te vallen
door een groeiend gebrek aan medewerkers vanwege ziekteverzuim. Met een kleine groep
zieken valt al snel een productielijn stil. Daarnaast kan een deel van onze sector niet thuis werken
vanwege het feit dat er capaciteit in de productiehal noodzakelijk is, denk aan staal
producerende en verwerkende bedrijven.
 Toelevering voor de verschillende sectoren: problemen in grondstoffentoevoer, stagnatie van de
levering van grondstoffen, onderdelen en halffabricaten uit China, Italië en inmiddels steeds
meer landen. De internationale ketenverwevenheid is groot. Nu er sprake is van een pandemie
zijn de zorgen voor toeleveringen vanuit Europa en VS zeer sterk toegenomen. Met als gevolg
stagnatie in de productie en (eind)assemblage.
 Service en onderhoud: de impact op de omzet is groot, nu al. De (grote) opdrachtgevers – zowel
nationaal als internationaal – hanteren strikte regels om onderhoudspersoneel toe te laten. De
invloed op de onderhoudsbranche is zeer groot. Thuiswerken is in deze sector geen optie.
 In de machinehandel (import/export/service) is zowel sprake van uitval in de vraag als het
aanbod. Hierdoor stagneert de bedrijfsvoering en business. Doordat er niet uitgeleverd kan
worden neemt het kapitaalsbeslag door de hoge voorraad toe, met als gevolg groot
liquiditeitsbeslag.
 Belangrijke internationale en nationale beurzen zijn abrupt afgelast en worden uitgesteld.
Dergelijke beurzen zijn belangrijk voor het contact met bestaande en nieuwe klanten. Dit uitstel
leidt direct tot omzetderving.
 Tenslotte is het goed te melden dat een enkel bedrijf extra omzet heeft gekregen, doordat
toeleveranciers in het buitenland niet kunnen leveren, waardoor klanten naar een enkel
Nederlands productiebedrijf uitwijken.
Wat vraagt FME?
Nu de uitbraak van het coronavirus een steeds grotere impact heeft op de bedrijfsvoering en
continuïteit van bedrijven, pleit FME voor aanvullende noodmaatregelen om de schade te beperken:
1. Deeltijd-ww: Bedrijven maken gebruik van de regeling werktijdverkorting (WTV). WTV is een
calamiteiten-instrument - die maximaal 24 weken ingezet kan worden - en heeft beperkingen.
Om de economische klappen op te vangen en om kennis binnen het bedrijf te behouden, pleit
FME al geruime tijd voor een deeltijd-ww regeling die op de plank ligt voor crisissituaties, zoals
het coronavirus.
2. Compensatieregelingen: Landen als Engeland, Ierland, Noord-Ierland en Schotland hebben het
coronavirus toegevoegd aan de lijst ‘notifiable diseases’. Dit betekent concreet dat bedrijven in
deze landen compensatie kunnen krijgen voor bijvoorbeeld annuleringen. In Nederland wordt
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het coronavirus bestempeld als ‘ondernemersrisico’, waardoor geen compensatie kan worden
aangevraagd. Nederlandse bedrijven moeten, net zoals in Engeland, Ierland, Noord-Ierland en
Schotland, compensatie krijgen voor de nadelige economische effecten door het virus.
3. Stimuleringspakket: Een stimuleringspakket is noodzakelijk om de Nederlandse economie
draaiende te houden. Landen als Duitsland en Italië hebben bovendien een stimuleringspakket
voor herstel van de nationale economie aangekondigd, respectievelijk 12,4 miljard euro in
Duitsland en 7,5 miljard in Italië. De EU heeft recentelijk aangekondigd om de regels voor het
verstrekken van staatsteun te versoepelen. Wij dringen er bij het kabinet op aan om van de
geboden flexibiliteit gebruik te maken, én er moet nu snel een stimuleringspakket klaargezet
worden.
Afronding
Mochten er naar aanleiding van deze samenvatting vragen zijn, dan kun je contact opnemen met
Jeroen Neefs, jeroen.neefs@fme.nl of + 31 6 53158493.
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