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Automotive/Transport 
Blijft Slecht
De automobielproductie is in de periode januari-november 2020 
jaar-op-jaar met 47% gekrompen, dit als gevolg van een daling in 
de verkoop met 27%. Dat heeft gezorgd voor een stevige druk op 
de liquiditeit en grote geldtekorten. Als gevolg van de tegenval-
lende verkoop in 2019 stonden de marges al vóór de uitbraak van 
het coronavirus onder druk. 

Ondanks uitgebreide steunmaatregelen (bijvoorbeeld met be-
trekking tot directe kosten en fiscale voordelen), kijken veel Tier 
I- en Tier II-onderaannemers, en zelfs sommige middelgrote on-
dernemingen, aan tegen een verhoogd kredietrisico. Verwacht 
wordt dat de productie zich in 2021 maar met 10%-15% zal her-
stellen. Het aantal betalingsachterstanden en faillissementen is 
tot dusver nog niet toegenomen, maar vanaf het tweede kwartaal 
van 2021, wanneer de steunmaatregelen vanuit de overheid aflo-
pen, zullen beide cijfers naar verwachting een aanzienlijke stij-
ging laten zien.

In de transportsector hebben de prestaties van het luchtvaart-
segment een sterke terugval gekend. Het kredietrisico heeft een 
hoogtepunt bereikt voor luchtvaartmaatschappijen en toeleve-
ringsbedrijven. Aangezien vliegtuigproducenten een productie-
daling van 20% hebben aangekondigd, kampen onderaannemers 
met een activiteitsdaling van 25%-40%. En voor een echt herstel 
zal het wellicht wachten zijn tot 2024-2025. Ondanks overheids-
steun neemt het aantal faillissementen sinds mei 2020 toe. In 
2021 zullen de betalingsachterstanden en insolventies naar ver-
wachting nog sterker toenemen. In dit segment dringt zich een 
consolidatie op, wat betekent dat veel spelers op korte en middel-
lange termijn zullen verdwijnen. 

Bouw/Bouwmaterialen 
Blijft Slecht
De sector presteerde voor de coronacrisis al matig, met bedrij-
ven die steeds meer geldproblemen kregen, doordat ze moeite 
hadden om hun werkkapitaal te financieren. De bedrijfsmarges 
zijn bijzonder krap, met vooral bij kleinere spelers toegenomen 
kredietrisico’s. Geschat wordt dat de toegevoegde waarde van de 
bouwsector in 2020 met 12,5% is gedaald. Door de economische 
malaise en lockdowns zien bedrijven hun activiteiten terugval-
len en worden ze geconfronteerd met uitgestelde projecten en 
teruggevallen ordervolumes, waardoor er minder kasmiddelen 
instromen en de winstgevendheid onder druk komt te staan. Na 

een daling in de eerste drie kwartalen van 2020 begon de insol-
ventie in het vierde kwartaal weer toe te nemen. Na afloop van de 
steunmaatregelen van de overheid zal het aantal faillissementen 
in 2021 waarschijnlijk een aanzienlijke toename kennen.

Chemie/Farmacie    
Blijft Redelijk
Tijdens de pandemie heeft de chemische sector zijn veerkracht 
getoond. Hoewel er sprake was van enkele ontwrichtingen in de 
toeleveringsketen, lag de hele sector in juni 2020 weer op sche-
ma. Wel vraagt de deelsector kunststoffen om enige aandacht. 
Veel bedrijven daar zijn immers onderaannemers die afhankelijk 
zijn van automobiel- en luchtvaartbedrijven. Farmaceutische be-
drijven profiteren van de stijgende uitgaven voor gezondheids-
zorg, waardoor hun toegevoegde waarde in 2021 naar verwach-
ting met 5% zal stijgen.

Diensten    
Blijft Slecht
Door de uitgebreide lockdownmaatregelen en de aanhoudende 
pandemie hebben veel segmenten het heel moeilijk, vooral hotels 
en cateringbedrijven, restaurants, bars, entertainment, culturele 
evenementen, reisbureaus en touroperators. Vooral het toerisme, 
dat rechtstreeks goed is voor meer dan 7% van het Franse bbp, is 
tot dusver ernstig getroffen. De toegevoegde waarde van de hotel- 
en cateringsector is in 2020 naar schatting met maar liefst 24,5% 
gekrompen. De overheid heeft verschillende steunmaatregelen 
ingevoerd om de sector te ondersteunen. Maar veel zaken hebben 
hun deuren nog niet opnieuw geopend, en zullen dat misschien 
zelfs nooit meer doen. De vooruitzichten voor de komende zes 
maanden blijven gematigd, en een eventueel herstel zal naar ver-
wachting traag zijn. Na een geschatte krimp van 10,5% in 2020 
wordt verwacht dat de toegevoegde waarde in 2021 met slechts 
4,5% zal herstellen.
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Duurzame  
consumptiegoederen    
Gestegen van Slecht naar Matig
Geschat wordt dat de toegevoegde waarde van de detailhandel in 
2020 met 10,5% is gekrompen. Door de impact van het coronavi-
rus is de particuliere consumptie van non-food consumptiegoe-
deren teruggevallen, omdat veel bedrijven door de lockdowns 
tijdelijk de deuren moesten sluiten. De verkoop heeft zich in 
juni 2020 na de eerste lockdown wel sterk hersteld, en de cijfers 
voor het vierde kwartaal van 2020 zien er onder invloed van 
een enorm gegroeide e-commerce redelijk veelbelovend uit. Be-
talingsachterstanden en insolventies zijn nog niet toegenomen. 
Hoewel wordt verwacht dat de toegevoegde waarde van de detail-
handel in 2021 met meer dan 8% zal herstellen, blijft de dalende 
koopkracht van Franse consumenten op middellange termijn 
zorgen baren. 

Elektronica/ICT    
Blijft Matig
De verkoop is teruggevallen door de sluiting van winkels naar 
aanleiding van de lockdowns. Een aantal detailhandels zien 
hun instroom van kasmiddelen terugvallen. Bedrijven en werk-
nemers geven wel meer uit aan digitale goederen en diensten, 
omdat veel meer mensen van thuis uit werken. Hoewel de toe-
gevoegde waarde van de ICT-sector in 2020 naar schatting met 
4% is gedaald, zal de sector minder hard getroffen worden dan 
andere sectoren, en zich sneller herstellen (voor 2021 wordt een 
stijging van 3,5% verwacht).

Financiële diensten 
Gestegen van Matig naar Redelijk
Groeiende financiële problemen voor bedrijven en consumen-
ten die leiden tot meer niet-rendabele leningen blijven een groot 
neerwaarts risico voor de sector. Maar de financiële sector kan 
steunen op een aanzienlijke kapitaalinjectie van de overheid ter 
ondersteuning van bedrijven (staatsgaranties). Zowel Franse 
banken als verzekeringsmaatschappijen blijven financieel veer-
krachtig. 

Landbouw  
Gestegen van Matig naar Redelijk
De sector blijft de gevolgen dragen van de volatiele prijzen voor 
verschillende belangrijke producten, een slechte tarweoogst en 
een bietenproductie die door ziekte getroffen werd. Desondanks 
kan de sector dankzij zijn essentiële status in de consumptie als 
veerkrachtig worden beschouwd. 

Machinebouw/Techniek  
Blijft Slecht
Tijdens de eerste helft van 2020 is de binnenlandse en internatio-
nale vraag vanuit de grootste afnemende sectoren, zoals automo-
tive en luchtvaart, afgenomen. Hoewel de orders sinds mei 2020 
aan een herstel bezig zijn, ligt de productie nog steeds ver onder 
het niveau van 2019. Op de binnenlandse markt is de activiteit 
vorig jaar met meer dan 13% afgenomen, waardoor de daling 
van de inkomsten in de dubbele cijfers loopt. Alleen het segment 
landbouwmachines deed het minder slecht dan de andere. De 
vooruitzichten voor 2021 blijven gematigd.

Metaal      
Blijft Slecht
Tijdens de eerste helft van 2020 hadden metaalproducenten en 
-handelaren te lijden onder de dalende vraag vanuit de grootste 
afnemende sectoren (automotive, luchtvaart, bouw en machi-
nebouw) en/of ontwrichtingen in de toeleveringsketen. Na een 
terugval van 25% in april en mei bevond de activiteit in de me-
taalindustrie zich tegen augustus terug op het niveau van voor 
de crisis. Het aantal nieuwe opdrachten ontwikkelt zich positief, 
hoewel de cijfers onder het gemiddelde blijven. De sector profi-
teert van de activiteit op het gebied van  openbare werken en een 
goed prijsniveau. Verwacht wordt dat de toegevoegde waarde van 
de metaalsector in 2021 met 12% zal herstellen, na een geschatte 
krimp van 19% in 2020. Bedrijven kunnen wel te kampen krij-
gen met ernstige kastekorten zodra de steunmaatregelen van de 
overheid dit jaar aflopen. Daarom wordt verwacht dat zowel de 
betalingsachterstanden als het aantal faillissementen de eerste 
helft van 2021 zullen toenemen. 
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Papier  
Blijft Slecht
Papierproducenten zien de vraag slinken door de lockdownmaat-
regelen en de aanhoudende digitalisering (vooral het segment 
millimeterpapier ondervindt hiervan de gevolgen). Na een ge-
schatte krimp van 3,5% in 2020 wordt verwacht dat de toegevoeg-
de waarde in 2021 met 2,5% zal herstellen. Ondanks de algemene 
problemen zijn een aantal nichesegmenten in de verpakkings- en 
hygiënegerelateerde sectoren redelijk veerkrachtig.

Staal   
Blijft Slecht
Staalproducenten en -handelaren zijn getroffen door de dalen-
de vraag vanuit de grootste afnemende sectoren (automotive, 
luchtvaart, bouw en machinebouw) en/of ontwrichtingen in de 
toeleveringsketen. De staalproductie in Frankrijk is de afgelopen 
11 maanden met 23% gekrompen en de overcapaciteit, ook voor 
de pandemie al een structureel probleem voor deze sector, is mo-
menteel groter dan ooit. Het aantal bedrijven actief in de indus-
trie is de afgelopen jaren afgenomen, waardoor vooral de grotere 
spelers nog overblijven. Het gevaar voor een faillissement is bij 
die bedrijven momenteel niet erg groot. Toenemende betalings-
achterstanden zouden echter een negatief effect kunnen hebben 
in de waardeketen. Verwacht wordt dat de toegevoegde waarde 
van de staalsector in 2021 met 10% zal herstellen, na een geschat-
te krimp van 20% in 2020.

Textiel 
Blijft Slecht
Producenten, groothandelaren en detailhandelaren kampten 
voor de coronacrisis al met stevige concurrentie en kleine mar-
ges. Verder ondervinden zij de gevolgen van de slechtere verkoop 
als gevolg van de lockdowns en de dalende particuliere consump-
tie. Na een krimp in 2018 en 2019 is de toegevoegde waarde van 
de textielsector in 2020 naar schatting opnieuw met 20% gedaald. 
Voor 2021 wordt een herstel verwacht van slechts 1%. Vooral fy-
sieke winkels worden geconfronteerd met een lage cashflow en 
hoge vaste kosten. Dit leidde tot meer insolventies en sluitingen 
in 2020, en verwacht wordt dat het aantal faillissementen in 2021 
nog verder zal stijgen.

Voeding 
Gestegen van Matig naar Redelijk
Hoewel een aantal bedrijven nog steeds te lijden heeft onder de 
sluiting van verschillende distributiekanalen (bijvoorbeeld res-
taurants en cateringbedrijven) en met een hoger kredietrisico 
kampt, blijven de meeste segmenten veerkrachtig. Na een krimp 
van 2,5% in 2020 wordt verwacht dat de toegevoegde waarde van 
de voedingssector in 2021 met meer dan 3% zal stijgen.
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Op de volgende pagina’s geven we aan de hand van de volgende weer symbolen de alge-
mene economische vooruitzichten per sector weer::

Uitstekend 
Het kredietrisico in de sector is laag / 
de bedrijfsprestaties in de sector zijn 
sterk ten opzichte van de trend op lange 
termijn

Matig 
Het kredietrisico in de sector is relatief 
hoog / de bedrijfsprestaties in de sector 
liggen onder de trend op lange termijn

Goed 
Het kredietrisico in de sector is gunstig / 
de bedrijfsprestaties in de sector liggen 
boven de trend op lange termijn

Slecht 
Het kredietrisico in de sector is hoog / 
de bedrijfsprestaties in de sector zijn 
zwak ten opzichte van de trend op lange 
termijn

Redelijk 
Het kredietrisico in de sector is gemid-
deld / de bedrijfsprestaties in de sector 
zijn stabiel




