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Automotive/Transport 
Blijft Matig
De sterk exportgerichte Turkse automobielsector wordt getrof
fen door de wereldwijd dalende verkoop, wat heeft geleid tot een 
sterke daling in de productie van auto’s en autoonderdelen. Be
drijven kampen met een stevige druk op de liquiditeit en grote 
geldtekorten. De binnenlandse markt krijgt te maken met een 
zwakke consumentenvraag, hoge inflatie en gestegen belastin
gen. De toegevoegde waarde van de automobielsector zal naar 
verwachting met bijna 17% krimpen in 2020. Doordat banken de 
leningen aan bedrijven met betalingsachterstanden herstructu
reerden, en alle faillissementsaanvragen en schuldvorderingen 
werden opgeschort tot 15 juni 2020, was er in de eerste helft van 
het jaar geen stijging van het aantal betalingsachterstanden en 
faillissementen. Maar verwacht wordt dat het aantal faillisse
menten de komende maanden sterk zal stijgen, vooral onder 
kleinere leveranciers en autohandelaren.

Bouw 
Blijft Slecht
De vraag naar bouwwerken neemt sinds 2019 af, terwijl de prij
zen voor bouwmaterialen stijgen. De concurrentie is moordend, 
met grote druk op de marges van bedrijven. Een overaanbod 
vormt, samen met de hoge schuldenlast en geringe liquiditeit van 
veel bouwbedrijven, een groot neerwaarts risico. Na een krimp 
van 8,7% in 2019 zal de toegevoegde waarde van de bouwsector in 
2020 naar verwachting opnieuw dalen, met 4,6%.

De uitbraak van het coronavirus heeft nog meer druk gelegd op 
een sector die verbonden is met meer dan 200 deelsectoren in 
de waardeketen, waaronder cement, stortklaar beton, stenen en 
machinebouw. De sluiting van bouwsites en tijdelijke stopzetting 
van de bedrijfsactiviteiten wegens de pandemie heeft geleid tot 
miljoenen ontslagen in de sector. Doordat faillissementsaanvra
gen en schuldvorderingen werden opgeschort tot 15 juni 2020, 
was er in de eerste helft van het jaar geen stijging van het aantal 
betalingsachterstanden en faillissementen. Maar verwacht wordt 
dat het aantal faillissementen zowel in de bouwsector als in die 
van de bouwmaterialen de komende maanden sterk zal stijgen.

Chemie/Farmacie 
Blijft Redelijk
Farmabedrijven zullen profiteren van stijgende gezondheids
uitgaven, en verwacht wordt dat de toegevoegde waarde van de 
farmasector in 2020 met 3% zal stijgen. Het distributiesegment 
van de farmasector wordt doorgaans gekenmerkt door robuuste 
bedrijfsfinanciën, tijdige betalingen en een laag aantal insolven
ties vergeleken met andere sectoren.

De dalende binnenlandse en wereldwijde vraag hebben een 
negatieve invloed op de prestaties van de chemische sector, en 
segmenten die afhankelijk zijn van de invoer van grondstoffen 
werden getroffen door de waardevermindering van de lira. De 
toegevoegde waarde van het kunststoffensegment zal naar ver
wachting in 2020 met meer dan 6% dalen, na een krimp van 3,7% 
in 2019.

Diensten 
Blijft Matig
Door uitgebreide lockdownmaatregelen en reisverboden/reis
waarschuwingen naar aanleiding van het coronavirus, zullen 
veel segmenten het naar verwachting heel moeilijk krijgen, voor
al hotels en cateringbedrijven, restaurants, bars, entertainment, 
culturele evenementen, reisbureaus en touroperators. Verwacht 
wordt dat de toegevoegde waarde van de dienstensector met 
meer dan 7% zal dalen in 2020 (hotels en catering met 14%). In juli 
2020 hadden de hotels een bezettingsgraad van 31,4% (tegenover 
75,6% in juli 2019), in januarijuli 2020 een van 33%.

Duurzame consumptiegoederen 
Blijft Matig
De particuliere consumptie heeft te lijden onder de economische 
crisis, een laag consumentenvertrouwen, devaluatie van de munt 
en stijgende werkloosheid. Verwacht wordt dat de toegevoegde 
waarde van de detailhandel in 2020 met 9% zal dalen, en de fi
nanciële slagkracht van veel kleinere nonfood detailhandelaren 
is ernstig aangetast tijdens de lockdown. Dat gezegd zijnde, zou
den online detailhandelaren wel meer elektronica, meubelen en 
witgoederen kunnen verkopen. De betalingsachterstanden van 
kleinere nonfood detailhandelaren aan banken zijn tijdens de 
pandemie toegenomen, en het aantal faillissementen en bedrijfs
sluitingen zal de komende maanden naar verwachting stijgen.
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Elektronica/ICT 
Blijft Matig
Verwacht wordt dat de toegevoegde waarde van de elektroni
casector in 2020 met 3,5% zal krimpen, onder invloed van een 
laag consumentenvertrouwen, stijgende werkloosheid en een 
devaluatie van de munt. Hoewel de verkoopvolumes voor elek
tronica en computers in juni 2020 zijn gestegen, blijft de winst
gevendheid van veel bedrijven slinken door de sterke waarde
vermindering van de lira. De meeste elektronica/ICTartikelen 
moeten ingevoerd worden, maar veel bedrijven willen hun prij
zen nog niet afstemmen op de wisselkoers, om een daling van 
hun omzet en cashflow te vermijden. De financiële slagkracht 
van veel bedrijven is verder aangetast, en verwacht wordt dat het 
aantal betalingsachterstanden en faillissementen de komende 
maanden zal stijgen.

Financiële diensten 
Blijft Goed
De banksector is goed gereguleerd en voldoende gekapitaliseerd. 
Banken zijn niet rechtstreeks blootgesteld aan wisselkoersrisi
co’s, aangezien ze geen wezenlijke openstaande valutaposities 
mogen nemen. Toenemende financiële problemen voor bedrijven 
en consumenten door de economische crisis zouden echter kun
nen leiden tot een toename van nietrendabele leningen.

Landbouw 
Blijft Redelijk
De sector voelt de gevolgen van de lockdown (bijvoorbeeld pro
blemen met transport en de toeleveringsketen). Terwijl de toege
voegde waarde van de landbouw naar verwachting met meer dan 
9% zal dalen in 2020 na twee jaren van groei, zijn de vooruitzich
ten op een snel herstel goed.

Machinebouw/Techniek 
Blijft Matig
De sector wordt negatief beïnvloed door de dalende wereldwijde 
en binnenlandse vraag vanuit de grote afnemende sectoren, zo
als de automobielsector, de bouwsector, en de metaalsector. Na 
een eerdere krimp van 5,8% in 2019 zal de toegevoegde waarde 
naar verwachting verder terugvallen in 2020, met 5%. Het aantal 
betalingsachterstanden is in de eerste helft van 2020 sterk geste
gen, en verwacht wordt dat dit zich de komende maanden nog zal 
doorzetten.

Metaal 
Blijft Slecht
Metaalproducenten lijden onder de dalende vraag vanuit de groot
ste afnemende sectoren (automobiel, bouw en machinebouw), de 
binnenlandse economische crisis en valutaschommelingen. Ver
wacht wordt dat de toegevoegde waarde van de metaalproductie 
met meer dan 8% zal dalen in 2020, na een krimp van 4,5% in 
2019. Het aantal betalingsachterstanden is in de eerste helft van 
2020 gestegen, en dit zal zich de komende maanden naar ver
wachting nog doorzetten.

Papier 
Blijft Matig
Papierproducenten en de drukkerijsector zien de vraag slinken 
door ontwrichtingen in de toeleveringsketen wegens de lock
downmaatregelen. Door de aanhoudende economische crisis 
en de groeiende digitalisering daalt de vraag. De toegevoegde 
waarde van de papiersector zal naar verwachting met 5% dalen 
in 2020. Het aantal betalingsachterstanden is gestegen, vooral 
onder producenten van kartonnen voedingsverpakking voor res
taurants en cafés.

Turkije September 2020

Landbouw
Automotive/ 

Transport
Chemie/ 
Farmacie

Bouw/ Bouw- 
materialen

Duurzame 
consumptie- 

goederen
Elektronica/ 

ICT
Financiële 
diensten Voeding

Machinebouw/ 
Techniek Metaal Papier Diensten Staal Textiel

Bron: Atradius

20



Sectorprestaties Wijzigingen sinds juni 2020 · Bronnen: Atradius, Oxford Economics

Staal 
Blijft Matig
In 2019 kampte de sector al met een sterke concurrentie uit het 
buitenland (China) en een geringe vraag, wat leidde tot een stij
ging van de betalingsachterstanden. De productie van ruwstaal 
daalde in de eerste helft van 2020 met 4,1%, na een eerdere da
ling van 4,5% in 2019. De productie en omzet bleven dalen door 
de terugvallende vraag vanuit belangrijke afnemende sectoren, 
zoals de bouw en de automobielsector. De versoepeling van de 
lockdownmaatregelen had een positief effect op de binnenlandse 
inkomsten. Maar de inkomsten uit de export bleven bescheiden, 
door een gebrek aan vraag en invoerbeperkingen van de EU. De 
laatste maanden zijn de betalingsachterstanden gestegen, terwijl 
het aantal faillissementen relatief laag is gebleven.

Textiel 
Blijft Matig
De textielsector was de laatste maanden al bijzonder kwetsbaar 
door overcapaciteit, een gebrek aan merkproductie, sterke con
currentie uit OostAzië, een geringe kapitalisatie van de bedrij
ven en een afnemende binnenlandse vraag en exportvraag. De 
gedwongen sluiting van winkels tijdens de lockdown begin 2020 
gaf de vraag een bijkomende klap. Terwijl er in 2019 nog veel 
betalingsachterstanden en faillissementen waren, was er in de 
eerste helft van 2020 geen stijging, doordat banken de leningen 
aan bedrijven met betalingsachterstanden herstructureerden, en 
alle faillissementsaanvragen en schuldvorderingen werden op
geschort tot 15 juni 2020.

Na de lockdown gingen veel winkels die verliezen hadden gele
den niet meer open. De vooruitzichten voor de komende maan
den in de sector zijn verre van positief, en verwacht wordt dat het 
aantal faillissementen zal stijgen, vooral onder kleinere spelers. 
De toegevoegde waarde zal naar verwachting met 5% dalen in 
2020.

Voeding 
Blijft Goed
Ook al wordt er nog verkocht, toch voelt de sector de gevolgen van 
de lockdown (bijvoorbeeld problemen met transport en de toele
veringsketen). De marktconcurrentie is hard en de marges blij
ven in de meeste segmenten krap. Na twee jaren van groei zal de 
toegevoegde waarde in 2020 naar verwachting opnieuw stijgen, 
met ongeveer 2%.
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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




