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Brussel, 25 april 2014 
 

Coface driemaandelijkse enquête kredietrisico: 14 sectoren in ‘s werelds 

drie grootste reg 

 

 
Sectorrisico stabiliseert in Noord-Amerika en Europa maar wordt 
bron van zorg in de Aziatische groeilanden 

 

West-Europa: tegen een achtergrond van vroege stabilisatietekens, vertonen talrijke 

sectoren nog hoge risico’s.  

 

Hoewel de recessie stilaan op zijn einde blijkt te lopen in West-Europa, is er nog steeds geen 

sprake van een aanzienlijke verbetering inzake sectorrisico. In het eerste kwartaal van 2014 

blijft het kredietrisico bijzonder hoog in de metaal-, auto- en bouwsector. De metaalindustrie, 

waar omzet en rendabiliteit gestaag afnemen, hangt af van de bouw- en autosector, haar 

belangrijkste afzetgebieden. Ondanks een positieve trend in de Europese autosector met zes 

opeenvolgende maanden toenemende verkoopcijfers, blijven we waakzaam. Dit is waarom 

Coface het risico in deze twee sectoren 

nog steeds als “zeer hoog” beschouwt.  

 

De bouwsector, waar Coface het risico 

momenteel als “hoog” noteert, zag een 

afname in zijn Europese orderboeken 

(een daling van 10% in januari 2014 in 

vergelijking met januari 2013) en er is 

sprake van een algemene prijsdaling. 

Behalve Duitsland en Denemarken waar 

er sprake is van een licht herstel, werd de 

sector sterk getroffen door de daling in het 

aantal stedenbouwkundige vergunningen 

in Zuid-Europa, Frankrijk en zelfs het 

Verenigd Koninkrijk.  

 

Noord-Amerika: goede vooruitzichten  

 

Noord-Amerika blijft groeien, met continue verbeteringen van de bedrijfsresultaten tot gevolg.  

De financiële soliditeit neemt geleidelijk toe, waardoor de risicobeoordeling van de sector 

stabiliseert.  

 

De meeste sectoren lopen een “gemiddeld” risico en de vooruitzichten op korte termijn zijn 

positief in talrijke sectoren, waaronder de engineering sector die steeds meer investeerders 

aantrekt en waar de rendabiliteit toeneemt (gemiddeld 17,5% eind 2013), en de autosector 

die een sterke financiële positie geniet. Het kredietrisico in de textiel- en kledingsector is 
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eveneens stabiel; in 2014 zullen er 6.000 banen worden gecreëerd en meer dan 1 miljard 

dollar worden geïnvesteerd.  

 

Aziatische groeilanden: risico in metaalindustrie verergert tot “zeer hoog”  

 

In tegenstelling tot West-Europa en Noord-Amerika, waar het risico zich lijkt te stabiliseren, 

vormen de Aziatische groeilanden een nieuwe bron van zorg. De vertraging van de activiteit in 

China wijst op de structurele moeilijkheden die de rendabiliteit van de bedrijven beïnvloeden. 

Sectoren die te kampen krijgen met overcapaciteit dienen te herstructureren.  

 

Dit is het geval in de metaalindustrie waar bedrijven naast de herstructureringsprocessen, 

verhoogde risico’s lopen. Volgens de enquête van Coface kreeg 80% van de bedrijven in 

China (een land waar 49% van de wereldvoorraad staal wordt geproduceerd) in 2013 te 

maken met achterstallige betalingen. Het gaat om het hoogste niveau in de laatste drie jaar. In 

deze context is de metaalindustrie in de Aziatische groeilanden momenteel de enige sector 

waar Coface het risico verhoogt tot “zeer hoog”, het hoogste risiconiveau. 
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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 

klanten, zowel op de binnenlandse markt als wat betreft de export. In 2013 liet de Groep, samen met 

zijn 4.400 medewerkers, een geconsolideerde omzet optekenen van € 1,440 miljard. Met een 

aanwezigheid in 97 landen, direct of indirect, verzekert Coface de transacties van meer dan 37.000 

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 

bedrijven en op de expertise van haar 350 onderschijvers die dicht in de buurt van klanten en hun 

debiteuren gevestigd zijn. 

www.coface.be 

 
 

 

 

mailto:gert.lambrecht@coface.com
http://www.coface.be/


P E R S B E R I C H T  

 

 3
 

APPENDIX 
 
 

 


