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Automotive/Transport 
Blijft Slecht
Vorig jaar kampte de automobielsector met dalende verkoopcij-
fers voor personenauto’s en bedrijfswagens, terwijl in de trans-
portsector het logistieke verkeer en de vraag ernaar tijdens de eer-
ste lockdown begin 2020 waren geslonken. In de transportsector 
is vooral de luchtvaartsector het hardst getroffen. Geschat wordt 
dat de toegevoegde waarde van de automotive- en de transport-
sector in 2020 met respectievelijk 20% en 12,5% is gekrompen. 
Verwacht wordt dat de toegevoegde waarde van de automobiel-
sector in 2021 met 18%, en die van de transportsector met 7,5% zal 
herstellen. De tweede lockdown en de aanhoudende verspreiding 
van de pandemie maken echter dat neerwaartse risico’s blijven 
bestaan. Hoewel het aantal faillissementen nog niet is gestegen, 
is de verwachting dat dit in de tweede helft van 2021 wel zal ge-
beuren. Dan zullen de huidige steunmaatregelen van de overheid 
voor bedrijven immers verstrijken of worden afgebouwd. 

Bouw/Bouwmaterialen  
Blijft Redelijk
Na enkele jaren van sterke prestaties is het volume van de bouw 
in 2020 met 1% afgenomen, en voor 2021 wordt een bijkomende 
daling van 4% verwacht. Dit is vooral te wijten aan het feit dat het 
even duurt voordat een economische baisse zich laat voelen in de 
bouwsector, die de impact van de krimp van de economie later 
dan andere sectoren ondervindt. De woningbouw zal de gevolgen 
dragen van de verminderde koopkracht van huishoudens, terwijl 
de commerciële bouw aankijkt tegen een lagere investering in 
kantoren, nu meer mensen van thuis uit werken. Dat er nu meer 
wordt verbouwd en gerenoveerd is goed voor de sector bouwma-
terialen, die zijn toegevoegde waarde in 2021 naar verwachting 
met meer dan 7% zal zien stijgen.

Chemie/Farmacie 
Blijft Redelijk
Terwijl de vraag naar farmaceutische producten groot is en de 
toegevoegde waarde in 2021 naar verwachting met zo’n 3,5% zal 
stijgen, heeft de binnenlandse en wereldwijde economische crisis 
in 2020 gevolgen gehad voor de orders en productie in de che-
mische deelsectoren. Ofschoon de vraag vanuit de grootste afne-
mende sectoren, zoals de bouw- en de automobielsector, beschei-
den blijft, heeft de vraag naar hygiëneproducten en kunststoffen 
een positieve invloed gehad. Verwacht wordt dat de toegevoegde 
waarde van de chemische sector dit jaar met 3% zal stijgen.

Diensten 
Blijft Matig
Door de uitgebreide lockdownmaatregelen tijdens de eerste helft 
van 2020 en opnieuw sinds eind vorig jaar hebben veel segmen-
ten het moeilijk, vooral hotels en cateringbedrijven, restaurants, 
bars, entertainment, culturele evenementen, beurzen, luchtha-
vens, busmaatschappijen, toerisme, reisbureaus en touropera-
tors. De toegevoegde waarde van de hotel- en cateringsector is in 
2020 naar schatting met 38% gekrompen, terwijl het herstel in 
2021 naar verwachting slechts 13% zal bedragen. Geschat wordt 
dat de hele dienstensector vorig jaar met 6,5% is gekrompen, en 
dat deze ook in 2021 nog een terugval van 1% zal kennen. 

Er heeft zich nog geen substantiële stijging van het aantal beta-
lingsachterstanden en faillissementen voorgedaan. Dit is vooral 
het gevolg van de verregaande fiscale maatregelen om de eco-
nomie te ondersteunen. Het aantal faillissementen zal tijdens de 
tweede helft van 2021 naar verwachting beginnen te stijgen, af-
hankelijk van wanneer de huidige steunmaatregelen van de over-
heid voor bedrijven verstrijken of worden afgebouwd.
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Duurzame  
consumptiegoederen 
Blijft Slecht
In 2020 is de particuliere consumptie van non-food consump-
tiegoederen teruggevallen, omdat veel zaken door de lockdowns 
tijdelijk de deuren hebben gesloten. Er zijn echter ook segmen-
ten die vorig jaar hebben geprofiteerd van de pandemie, zoals 
doe-het-zelfzaken en tuincentra.

Hoewel er in het tweede kwartaal van 2020 sprake was van een 
stevig herstel, zet de tweede lockdown sinds eind 2020 de al 
moeilijke kredietsituatie van veel fysieke winkels nog meer on-
der druk. De online detailverkoop neemt dan wel toe, toch is dit 
niet voldoende om het omzetverlies van de winkels goed te ma-
ken. Geschat wordt dat de toegevoegde waarde van de detailhan-
del in 2020 met 2% is gekrompen. De groei in 2021 zou ongeveer 
1% moeten bedragen.

Dankzij de nog lopende steunmaatregelen hebben de meeste 
detailhandelaren kunnen overleven. Een verlenging van de lock-
down tijdens het eerste kwartaal van 2021 zou velen onder hen 
echter financieel ernstig in de problemen brengen. Nog altijd 
wordt verwacht dat in 2021 meer retailers failliet zullen gaan. 
Over hoeveel zaken het gaat en voor welke bedragen, zal echter 
afhangen van de duur van de huidige lockdown en wanneer de 
huidige steunmaatregelen van de overheid verstrijken of worden 
afgebouwd. 

Elektronica/ICT 
Blijft Redelijk
Geschat wordt dat de toegevoegde waarde van de ICT-sector in 
2020 met 2% is gekrompen. De verkoop is sterk teruggevallen 
door de tijdelijke sluiting van winkels als gevolg van de eerste 
lockdown. Bedrijven en werknemers geven wel meer uit aan digi-
tale goederen en diensten, omdat veel meer mensen van thuis uit 
werken, en deze trend zal in 2021 wellicht aanhouden. De groot-
handel in hardware profiteert van de stijgende verkoopcijfers. 
Verwacht wordt dat de toegevoegde waarde van de ICT-sector in 
2021 met ruim 1% zal stijgen. Een aanhoudende economische ma-
laise vormt een neerwaarts risico, aangezien bedrijven daardoor 
minder zouden gaan uitgeven aan ICT. 

Financiële diensten  
Blijft Redelijk
De sector blijft relatief solide, maar zou getroffen kunnen worden 
door een langere economische crisis. Toenemende financiële pro-
blemen voor bedrijven en consumenten zouden kunnen leiden 
tot meer wanbetalingen van leningen voor banken en strengere 
leenvoorwaarden. De toegevoegde waarde van de financiële sec-
tor zal in 2021 naar verwachting met 2% dalen.

Landbouw 
Blijft Redelijk
Terwijl de export van bloemen en planten snel opveerde na een 
sterke krimp in maart en april 2020, behaalden fruit- en groente-
telers gemengde resultaten. De vraag vanuit hotels en restaurants 
is gedaald, maar wordt gecompenseerd door de vraag vanuit su-
permarkten. Goede weersomstandigheden hebben geleid tot een 
overvloedige oogst, maar dit zal ook zorgen voor meer druk op de 
verkoopprijzen. Verwacht wordt dat de toegevoegde waarde van 
de landbouw dit jaar met ongeveer 0,5% licht zal krimpen, na een 
geschatte stijging van 0,2% in 2020.

Machinebouw/Techniek      
Blijft Redelijk
Fabrikanten van machines en verwante zaken hebben in Neder-
land en de rest van de EU in 2020 minder geïnvesteerd, maar 
voor de tweede helft van 2021 is er een herstel in zicht. Verwacht 
wordt dat de toegevoegde waarde van de technieksector in 2021 
met meer dan 5% zal stijgen.

Metaal 
Blijft Matig
De economische crisis in Nederland heeft gevolgen gehad voor de 
orders en de productie, aangezien het bbp in 2020 naar schatting 
met meer dan 4% is gekrompen. De vraag vanuit grote afnemen-
de sectoren zoals de bouwsector blijft vooralsnog bescheiden. 
Verwacht wordt dat de toegevoegde waarde van de metaalsector 
dit jaar met slechts 7% zal herstellen, na een geschatte krimp van 
11% in 2020.
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Papier  
Blijft Redelijk
De papiersector is in Nederland minder relevant in vergelijking 
met andere sectoren. De impact van de coronacrisis kan voor be-
paalde deelsectoren zowel positief (meer mensen hebben tijd om 
te lezen) als negatief zijn (tijdschriften en kranten die mogelijk 
verdwijnen, omdat ze door de economische malaise minder in-
komsten uit reclame halen). Het aantal faillissementen zou vanaf 
de tweede helft van 2021 kunnen beginnen te stijgen, afhankelijk 
van wanneer de huidige steunmaatregelen van de overheid voor 
bedrijven verstrijken of worden afgebouwd.

Staal 
Blijft Matig
De economische crisis in Nederland heeft gevolgen gehad voor de 
orders en de productie, aangezien het bbp in 2020 naar schatting 
met meer dan 4% is gekrompen. De vraag vanuit grote afnemen-
de sectoren zoals de bouwsector blijft vooralsnog bescheiden. 
Verwacht wordt dat de toegevoegde waarde van de staalsector in 
2021 met slechts 7,5% zal herstellen, na een geschatte krimp van 
16,5% in 2020.

Textiel  
Blijft Slecht
Terwijl producenten, groothandelaren en detailhandelaren voor 
de coronacrisis al met stevige concurrentie en kleine marges 
kampten, zien ze door de lockdowns de verkoop ook nog eens 
kelderen. Geschat wordt dat de toegevoegde waarde van de tex-
tielsector in 2020 met 10% is gekrompen. Daarbij zijn het vooral 
de fysieke winkels die de gevolgen dragen. In 2021 wordt een her-
stel van ongeveer 4,5% verwacht.

Er heeft zich nog geen substantiële stijging van het aantal beta-
lingsachterstanden en faillissementen voorgedaan. Dit is vooral 
het gevolg van de verregaande fiscale maatregelen om de eco-
nomie te ondersteunen. Het aantal faillissementen zal tijdens de 
tweede helft van 2021 naar verwachting beginnen te stijgen, af-
hankelijk van wanneer de huidige steunmaatregelen van de over-
heid voor bedrijven verstrijken of worden afgebouwd.

Voeding                                                                 
Blijft Redelijk
De sluiting van de cateringsector treft zo goed als de hele voe-
dingssector. De verkoop van voedingsgroothandels aan hotels, 
catering en restaurants is sterk gedaald, en een herstel op korte 
termijn is weinig waarschijnlijk. Tegen de algemene trend in is 
het insolventieniveau in de horecasector in 2020 gestegen. De 
vleessector is getroffen door de lagere internationale verkoop-
cijfers, als gevolg van de lockdowns in andere Europese landen. 
Dit heeft ook gevolgen voor de aardappelverwerkende sector. De 
detailhandel voor voeding (bijvoorbeeld supermarkten) doet het 
wel nog altijd goed, omdat die heeft geprofiteerd van de sterke 
daling in consumentenbestedingen in restaurants. Verwacht 
wordt dat de toegevoegde waarde van de voedingssector in 2021 
over de hele lijn met ruim 4% zal stijgen.
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Disclaimer
Dit rapport wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, 
juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke trans-
acties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van 
commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al 
het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in dit rapport verkre-
gen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. 
Alle informatie in dit rapport wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, 
accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van het 
rapport, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval 
zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werk-
nemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing 
of actie die zij zouden nemen op basis van de in dit rapport verstrekte informatie om 
het even welke schade het betreft, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over de mogelijke 
negatieve gevolgen.
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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




