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Speelveld: machinebouw en techniek 
Voorbeschouwing

*  Een Atradius-studie over de sector, kredietrisico’s en toekomstige prestaties. 
(Rangschikking van één bal (heel slecht) tot vijf ballen (heel goed))



België blijft scoren, ondanks enkele 
counters

De vraag naar Belgische machines en technieken onder-
vindt nog steeds de gevolgen van de problemen op som-
mige 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 onderne-
mingen 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 pro-
ducenten van hoogwaardige producten hun concurren-
tievoorsprong.

Een nijpend probleem zijn de banken, die er nog altijd 
niet happig op zijn om financiering te verlenen. De po-
sitie 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 onder-
nemingen in de machinesector aanvaardbaar in vergelij-
king met andere sectoren.

 
Italië scoort vooral in uitwedstrijden

De Italiaanse sector van de machinebouw en techniek 
heeft zich tijdens de economische crisis in Italië rela-
tief 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 ver-
moeden 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.

2015 2016f 2017f 2015 2016f 2017f

1,4 1,3 1,7 Nationale  
BBP-groei 0,8 1,1 1,2

-1,3 -0,3 1,0 Groei toegevoegde waarde 
voedings- & drankensector (%) 0,6 0,5 1,5

-1,4 Gemiddelde groei voedings- & drankensector 
afgelopen 3 jaar (%) -1,5

hoog Concurrentieniveau gemiddeld
Bronnen: IHS, Atradius

Teamprestatie voor het toernooi – check  
Belgische technieksector Italiaanse technieksector



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 bouwsec-
tor blijft evenwel beperkt.

77 De vraag naar machines voor bouwwerken 
en wegenwerken blijft haperen. Dit heeft 
alles te maken met de slabakkende bouw-
sector in Italië.

77 De bouw van machines voor grondwerken 
is in belangrijke mate afhankelijk van open-
bare werken in opdracht van overheidsin-
stellingen, die notoire trage betalers zijn.

77 De vraag naar machines voor de olie- en 
gassector neemt verder af.

Spelers om in de gaten te houden
België   Italië



Veel ondernemingen maken deel uit van 
een grote groep

Ondernemingen zijn grotendeels flexibel 
en kunnen omgaan met pieken en dalen

Leveranciers van kwaliteitsproducten

Verregaande specialisatie en 
technologische knowhow

Focus op uitvoer en goede geografische 
diversifiëring qua afzetmarkten

Grote technische bedrijven verkeren 
doorgaans in goede financiële 
gezondheid

Nieuwe impulsen dankzij de 
economische heropleving in Italië

Hoge vaste kosten

Felle concurrentie

Mogelijk minder opdrachten op  
korte termijn

Groot aantal kleine ondernemingen

Moeilijke onderhandelingspositie

Beperkte vraag van sommige 
(binnenlandse) afzetmarkten

Sterke en zwakke punten
Belgische machinebouw en 
technieksector

Italiaanse machinebouw en 
technieksector



Fairplayrangschikking: 
betaalgedrag en insolventiepeil 
Belgische machinebouw en 
technieksector

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

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

77 Het aantal onbetaalde facturen is relatief laag in 
vergelijking met andere sectoren, maar is de afge-
lopen negen maanden wel toegenomen en er wordt 
verwacht dat deze negatieve trend nog even zal aan-
houden.

77 Het aantal insolventies in de sector blijft laag, maar 
gaat lichtjes omhoog.

Italiaanse machinebouw en 
technieksector

77 Facturen in de machinebouw en technieksector wor-
den na gemiddeld 100 dagen betaald.

77 De betalingservaring was de voorbije twee jaar posi-
tief 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 insolventies bij machinebouwers is de 
laatste zes maanden stabiel gebleven en zou de ko-
mende zes maanden afnemen.
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Hebt u dit rapport met interesse gelezen? Kijkt u dan ook eens op onze website 
www.atradius.be. U treft hier nog meer publicaties van Atradius  gericht op de 
mondiale economie, waaronder landenrapporten, sectoranalyses, advies over cre-
ditmanagement en artikelen over actuele onderwerpen. 
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lezer(s) met betrekking tot een specifieke transactie, investering of strategie. Lezers zijn zelf ve-
rantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte 
informatie. Hoewel we al het mogelijke hebben gedaan om te verzekeren dat de informatie in 
dit rapport verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor fouten of omissies, of voor resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. 
Alle informatie in dit rapport wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, ac-
curaatheid, tijdsgebondenheid, of op 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 werknemers hiervan verant-
woordelijk 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 
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