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Brussel, 15 april 2015 
 
Is de Amerikaanse autosector veilig in de hoogste versnelling 
geschakeld? 

 

De reddingsoperatie voor de Amerikaanse autosector, die 80 miljard dollar en 

massale ontslagen kostte, heeft de Verenigde Staten getraumatiseerd. De 

autofabrikanten versterken nu hun competitiviteit opnieuw en profiteren van de 

opleving van de Amerikaanse economische groei (geraamd op 2,9% in 2015). 

De sector heeft zich hersteld en de vraag wordt deels bevorderd door de 

vlottere toegang tot krediet, maar tegen welke prijs? In 20151 voorspelt het 

model van Coface een stijging van de verkoop met 3,8% en een aanhoudend 

groeiniveau, dat echter aanzienlijk lager is dan het niveau van de voorbije jaren. 

De autosector moet blijven kijken naar de toekomst en de veranderingen die 

vereist zijn om tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen.  

 

Een herstel ondersteund door de binnenlandse consumptie en, sinds kort, door meer 

investeringen 

 

Na een daling met 35% toen de crisis toesloeg, bereikte de autoverkoop in de Verenigde 

Staten in 2014 opnieuw de niveaus van 2007. De recente daling van de olieprijzen (-48% in 

2014) droeg hier ontegensprekelijk toe bij. Maar het herstel van deze sector die zulke rake 

klappen kreeg tijdens de crisis, wordt ook bevorderd door twee kernfactoren.  

 

De eerste factor is het herstel van de Amerikaanse economie, waardoor de gezinnen konden 

profiteren van zeer lage rentevoeten: de vlotte toegang tot krediet heeft hun koopkracht 

vergroot en hen de kans geboden om hun voertuigen te vervangen. Deze verbetering van de 

levensstandaard wordt ook bevorderd door de lonen die sneller stijgen dan de prijzen. Door de 

daling van de werkloosheid verhogen de bedrijven het loon van hun geschoolde arbeiders. Dat 

alles helpt om het vertrouwen van de Amerikaanse gezinnen in de economie te versterken.  

 

De tweede factor is de positieve economische situatie die bedrijven in de sector aanmoedigt 

om hun productie opnieuw in het land te vestigen. Investeringen in een grotere automatisering 

van het productieproces verkleinen de correlatie tussen arbeidskosten en locatie. Als resultaat 

hiervan zijn alle toonaangevende auto- en auto-onderdelenfabrikanten op wereldvlak – op 

enkele uitzonderingen na – nu gevestigd in de Verenigde Staten. Federale en 

deelstaatoverheden hebben de sector sterk gesteund door de beleidsrente laag te houden en 

ondersteunende beleidsmaatregelen te nemen: ‘sloopprogramma’s’ en financiële steun voor 

twee grote Amerikaanse autobouwers (injectie van bijna 80 miljard dollar in GM en Chrysler). 

 

Auto uit de gratie? 

 

De daling van de werkloosheid heeft echter de neiging de jongere generatie over te slaan. De 

‘Millennials
2
’ zijn niet volledig geïntegreerd in deze jobcreatiecyclus en studeren langer om hun 
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kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Hierdoor hebben ze een hoge schuldenlast als 

gevolg van studieleningen: ofwel stellen ze hun aankoop van een voertuig uit, ofwel worden ze 

risicovolle kredietnemers. Bovendien lijken ze minder belang te hechten aan het bezit van een 

auto en maken ze meer gebruik van alternatieve vervoerwijzen, wat verrassend is in het land 

waar de auto koning is. In de groep van 20- tot 29-jarigen daalde het aantal rijbewijshouders 

tussen 1995 en 2010 met 9%. Een teken dat de auto enigszins uit de gratie is geraakt.  

 

Er is ook een keerzijde aan de vlottere toegang tot kredieten met lage rentevoeten: de banken 

verlenen meer kredieten aan klanten uit de ‘subprime’ categorieën, met de bedoeling de 

rentabiliteit van hun uitstaande leningen te verhogen. Tot deze categorieën behoren de 

zogenaamde ‘risicovolle’ gezinnen, waardoor het aantal wanbetalingen aanzienlijk gestegen is 

en in 2015 verder zal stijgen. 

 

Een andere mogelijke bron van spanning is dat de Fed de rente dit jaar zou kunnen verhogen. 

Dat zou extra druk betekenen voor de gezinnen met een hoge schuldenlast en leningen met 

een variabele rentevoet, waardoor ze mogelijk verplicht zouden zijn om hun voertuigen snel te 

verkopen. 

 

Een sector gefocust op verandering  

 

De fabrikanten moeten hun aanbod aanpassen en een model definiëren voor deze 

veranderende vraag. De kracht van de R&D-investeringen zal cruciaal zijn in een sector die 

gestuurd wordt door de vraag zoals de autosector, waar nieuwe modellen een rechtstreekse 

rol spelen in de bevordering van de verkoop door het verlangen van de consument te 

stimuleren. 
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Over Coface  

De Groep Coface, wereldleider op het vlak van kredietverzekering, reikt bedrijven overal ter wereld 
oplossingen aan om zichzelf te beschermen tegen het risico van financiële wanbetaling van hun klan-
ten, zowel op de binnenlandse markt als wat betreft de export. In 2014 liet de Groep, samen met zijn 
4.406 medewerkers, een geconsolideerde omzet optekenen van € 1,441 miljard. Met een aan-
wezigheid in 98 landen, direct of indirect, verzekert Coface de transacties van meer dan 40.000 
ondernemingen in meer dan 200 landen. Coface publiceert elk kwartaal haar beoordeling van het 
landenrisico voor 160 landen die gebaseerd is op haar unieke kennis van het betaalgedrag van bed-
rijven en op de expertise van haar 350 risico onderschijvers die dicht in de buurt van klanten en hun 
debiteuren gevestigd zijn. 
In Frankrijk beheert de Groep eveneens de publieke exportgaranties voor rekening van de Franse 
Staat.  

www.coface.be  
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