Sectorduels
België versus Italië
Europees kampioenschap voetbal 2016

Speelveld: machinebouw en techniek
Voorbeschouwing

3:3

*	Een Atradius-studie over de sector, kredietrisico’s en toekomstige prestaties.
(Rangschikking van één bal (heel slecht) tot vijf ballen (heel goed))
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België blijft scoren, ondanks enkele
counters
De vraag naar Belgische machines en technieken ondervindt nog steeds de gevolgen van de problemen op sommige belangrijke afzetmarkten (bijv. de bouwsector) en
er lijkt niet meteen verbetering in zicht.
De winstmarges van de Belgische machinebouwers
en technische ondernemingen bleven de voorbije 12
maanden over het algemeen stabiel omdat die ondernemingen erin slaagden hun kosten te drukken. Er wordt
verwacht dat de marges de komende maanden stabiel
zullen blijven of enigszins zullen inkrimpen, afhankelijk
van het activiteitsniveau (nieuwe opdrachten). Hoewel
de concurrentiedruk behoorlijk hoog is, behouden producenten van hoogwaardige producten hun concurrentievoorsprong.
Een nijpend probleem zijn de banken, die er nog altijd
niet happig op zijn om financiering te verlenen. De positie van ondernemingen die geen toegang hebben tot
financiering is niet houdbaar: de schuldverhouding is in
de machinesector altijd hoog geweest omwille van forse
investeringen.
Toch blijven het kredietrisico en de prestaties van ondernemingen in de machinesector aanvaardbaar in vergelijking met andere sectoren.

Italië scoort vooral in uitwedstrijden
De Italiaanse sector van de machinebouw en techniek
heeft zich tijdens de economische crisis in Italië relatief veerkrachtig getoond dankzij zijn focus op uitvoer,
zijn hoge specialisatiegraad en precisieproducten met
een duidelijke toegevoegde waarde. Die specialisatie en
kwaliteit zorgen ervoor dat de winstmarges voor heel
wat (uitvoergerichte) ondernemingen behoorlijk blijven.
De concurrentie in eigen land voert de druk evenwel op,
vooral bij kleine en middelgrote machinebouwers die in
belangrijke mate afhankelijk zijn van de bouwsector.
De investeringsgroei in eigen land blijft beperkt en de
mindere prestaties op sommige afzetmarkten laten vermoeden dat de productie in bepaalde deelsectoren de
komende maanden zal terugvallen, vooral bij kleinere
machinebouwers met voornamelijk Italiaanse klanten.
Uitvoergerichte ondernemingen zouden daarentegen
een verbetering merken met meer cashopbrengst.

Spelers om in de gaten te houden
België 		

Italië

77 De machinebouw voor de productiesector
en landbouw doet het behoorlijk goed.

77 Het machinesegment dat in belangrijke
mate afhankelijk is van de productiesector
blijft scoren dankzij de toenemende uitvoer
en de grotere vraag in eigen land, als gevolg
van het economische herstel.

77 De vraag naar machines voor de bouwsector blijft evenwel beperkt.

77 De vraag naar machines voor bouwwerken
en wegenwerken blijft haperen. Dit heeft
alles te maken met de slabakkende bouwsector in Italië.
77 De bouw van machines voor grondwerken
is in belangrijke mate afhankelijk van openbare werken in opdracht van overheidsinstellingen, die notoire trage betalers zijn.
77 De vraag naar machines voor de olie- en
gassector neemt verder af.

Sterke en zwakke punten
Belgische machinebouw en
technieksector

Italiaanse machinebouw en
technieksector

Veel ondernemingen maken deel uit van
een grote groep

Verregaande specialisatie en
technologische knowhow

Ondernemingen zijn grotendeels flexibel
en kunnen omgaan met pieken en dalen

Focus op uitvoer en goede geografische
diversifiëring qua afzetmarkten

Leveranciers van kwaliteitsproducten

Grote technische bedrijven verkeren
doorgaans in goede financiële
gezondheid
Nieuwe impulsen dankzij de
economische heropleving in Italië

Hoge vaste kosten

Groot aantal kleine ondernemingen

Felle concurrentie

Moeilijke onderhandelingspositie

Mogelijk minder opdrachten op
korte termijn

Beperkte vraag van sommige
(binnenlandse) afzetmarkten

Fairplayrangschikking:
betaalgedrag en insolventiepeil
Belgische machinebouw en
technieksector

Italiaanse machinebouw en
technieksector

77 In de Belgische machinebouw en technieksector
worden facturen gemiddeld na 60 dagen betaald.

77 Facturen in de machinebouw en technieksector worden na gemiddeld 100 dagen betaald.

77 De betalingservaring is middelmatig en het aantal
laatbetalers bleef de voorbije jaren beperkt.

77 De betalingservaring was de voorbije twee jaar positief en het aantal laatbetalers blijft binnen de perken.
Het aantal onbetaalde facturen is de laatste twaalf
maanden afgenomen en deze trend zou de komende
maanden aanhouden.

77 Het aantal onbetaalde facturen is relatief laag in
vergelijking met andere sectoren, maar is de afgelopen negen maanden wel toegenomen en er wordt
verwacht dat deze negatieve trend nog even zal aanhouden.
77 Het aantal insolventies in de sector blijft laag, maar
gaat lichtjes omhoog.

77 Het aantal insolventies bij machinebouwers is de
laatste zes maanden stabiel gebleven en zou de komende zes maanden afnemen.
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