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De kan op failliementen in de auto-indutrie neemt toe door
afnemende autoverkopen. Ook de etalingriico' nemen toe.
De kan op wanetaling i verdueld ten opzichte van twee jaar
geleden. In Duitland waren de etalingriico' ind de financiële
crii niet meer zo hoog. Dat telt kredietverzekeraar Atradiu in zijn
Market Monitor voor de automoielector.
Kleinere leverancier lopen volgen de monitor de grootte riico'.
Die edrijven heen lat van de lange periode tuen etelling en
levering en maken dan koten. Ook verwachten farikanten in
onzekere tijden meer flexiiliteit van toeleverancier. Al
automaker uiteindelijk minder afnemen krijgen de kleinere
leverancier de grootte klappen op hun wintmarge. Grotere
leverancier heen volgen Atradiu grotere financiële uffer en
kunnen geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling om relevante
producten aan te lijven ieden.

Handeloorlog
De Duite auto-indutrie heeft het het zwaart door onder meer
teruglopende verkopen in China, dreigende importheffingen in de
Verenigde taten en de opkomt van deelauto'. In China dalen de
verkopen momenteel, maar op langere termijn lijft de markt daar
groeien, verwacht de kredietverzekeraar. De Amerikaane autoector
taat er redelijk voor. Met name de overgang naar elektrich rijden
ziet Atradiu daar al een riico.
Volkwagen-ceo Herert Die preekt ij de opening van de
autoeur van Frankfurt over de kan op een "zelfgecreëerde
receie", al gevolg van de handeloorlog tuen China en de V.
Ook kredieteoordelaar Mood' i negatief, zo meldt het FD. In een
rapport waarin het ureau de chuld van autofarikant Ford
verlaagde naar ‘junk’-tatu, toont Mood' haar ezorgdheid over de
hele ector.
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'Koten e-auto gelijk met dieel
en enzine'
De maandelijke koten voor het rijden van een
elektriche auto zijn in Nederland nauwelijk
hoger dan die voor wagen met enzine- en
dieelmotoren. Dat erekende leaeedrijf
LeaePlan, dat de koten voor zakelijke leae-auto'
in verchillende uropee landen onder de loep
nam. 
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terke daling autoverkoop in
augutu
De verkoop van nieuwe peronenauto' in
Nederland i in augutu met ruim zetien procent
gedaald, vergeleken met een jaar eerder. Alleen de
verkoop van elektriche auto’ zit in de lift. 

 x0
NIUW

28 augutu 2019

C: 'Vertrouwen daalt in autoen motorranche'
Het vertrouwen van ondernemer in de auto- en
motorranche zakt teed verder weg. In de ector
leeft met name ezorgdheid over de
omzetontwikkeling in de naije toekomt. 
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Aantal failliementen nagenoeg
onveranderd
Het aantal failliet verklaarde edrijven i in juli
nauwelijk veranderd. 
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Autoranche dringt aan op
aanpaing pm
De autoranche roept het kainet andermaal op de
aanchafelating op auto' en motoren aan te
paen. 
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