AKL:n
Suhdannebarometri
Kevät 2018
16.4.2018

16.4.2018

Autoalan vuosittaiset myyntimäärät
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Henkilöauton autoveron alennus 5 prosenttiyksiköllä
Autoveroa alennettiin jälleen viidellä prosenttiyksiköllä
Henkilöautojen autovero aleni 20 prosenttiyksiköllä
Autoverolain muutos astuu voimaan, autovero alenee
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Henkilöautojen autovero muuttuu hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi, useimpien
henkilöautomallien hinnat laskevat

2012

Autoveron CO2 käyrää loivennetaan alle 110 g/km päästävien autojen osalta

Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennetaan vaiheittain vuosina 2016 – 2019
(124 g per km vero alentuu 2,7 %-yksikköä eli suhteellisesti 13 %)
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Autoliikkeiden tuloskehitys vuonna 2017
Miten yrityksenne nettotulos kehittyi vuonna 2017 edelliseen
vuoteen verrattuna?

1 = Laski
36 %
3 = Kasvoi
45 %

N=47

Kaksi kolmasosaa
yrityksistä arvioi
tuloskehityksensä
parantuneen tai pysyneen
samana viime vuonna.

2 = Pysyi samana
19 %
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Jäsenyritysten tuloskehitys - vertailua vuoteen 2017
Kuinka arvioisit oman yrityksenne myynnin
kehittyvän vuonna 2018 viime vuoteen verrattuna?
5 = Laskee yli 10 %
4%

4 = Laskee alle 10 %
13 %

3 = Pysyy ennallaan
31 %

1 = Kasvaa yli 10 %
15 %

Yli puolet yrityksistä
arvioi tuloksen
paranevan kuluvana
vuonna.

2 = Kasvaa alle 10 %
37 %

N=46
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Huolto- ja korjaamotoiminnan kannattavuuden on arvioitu
paranevan vuonna 2018
- vaihtoautokaupan kannattavuudessa erot ovat pienempiä
0%

10 %

2018

vaihtoautokaupan kannattavuus
korjaamon työtarjonta
huolto- ja korjaamotoimintojen kannattavuus

huolto- ja korjaamotoimintojen kannattavuus
1 = huononee merkittävästi

2017
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35%

9%

45%

11%

vaihtoautokaupan kannattavuus
korjaamon työtarjonta

20 %

36%

24%

40%

11%

23%
23%

2 = huononee hieman

32%
3 = pysyy ennallaan

4 = paranee hieman

5 = paranee merkittävästi
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Jäsenyritykset arvioivat työvoiman määrän kasvavan
maltillisesti vuoden 2018 aikana
Miten arvioisit henkilöstön
määrän yrityksessänne
kehittyvän vuonna 2018?
3 = Vähenee
15 %

2 = Pysyy
ennallaan
62 %

N=47

1 = Kasvaa
23 %

Kuinka paljon yritykseenne tulee kesäksi
harjoittelijoita tai kausityöntekijöitä
vuoteen 2017 verrattuna?
4 = emme palkkaa lisää
työvoimaa kesäksi
9%
3 = vähemmän kuin
viime kesänä
11 %

1 = enemmän kuin
viime kesänä
8%

2 = saman
verran kuin
viime kesänä
72 %
N=47
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Autoteollisuuden tärkeimmät trendit 2025 mennessä (KPMG)
Trendiä erittäin tärkeänä
pitäneiden vastaajien osuus

Polttokennoteknologia (vetyautot)
Connectivity ja digitalisaatio
Täyssähköauto

3

4

2

Hybridisähköajoneuvo

Kehittyvien maiden markkinat
Asiakasdata/ big data

1

Liikkumisen palvelut, MAAS
Autonomiset autot

AKL-barometrin trendit
2017-2018
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Alustastrategia ja modulaariset
tuotantojärjestelmät

Polttomoottorien koon ja tehon
pienentäminen ja optimointi
Länsi-Euroopan autotehtaiden
tuotannon rationalisointi
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Eri tekijöiden merkitys autoalan kehitykselle vuosina 2018-2019
Autoliikkeet
muutostekijöiden
merkitys oman
yrityksen kannalta

Muut autoalan
toimijat
muutostekijöiden
merkitys autoalan
kehitykselle
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Autoliikkeiden näkemys eri tekijöiden merkityksestä
Autoliikkeet
muutostekijöiden
merkitys oman
yrityksen kannalta
2017-2018

Autoliikkeet
muutostekijöiden
merkitys oman
yrityksen kannalta
2018-2019
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Autojen rahoituksen tavat - osamaksun ja leasingin
osuus kasvaa maltillisesti
keskimääräinen osuus (%)

uuden auton ostajat
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a) maksaa osan auton hinnasta vaihtoautolla

b) ostaa auton osamaksulla

c) hankkii auton leasingsopimuksella

2018

käytetyn auton ostajat

2017
a) maksaa osan auton hinnasta vaihtoautolla

b) ostaa auton osamaksulla

c) hankkii auton leasingsopimuksella
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Autojen rahoitus monimuotoistuu
- autoala arvioi leasingpalvelujen ja osamaksukaupan yleistyvän tulevaisuudessa

2017

2018

c) leasingpalvelut

b) osamaksu
c) leasingpalvelut

1 = vähenee selvästi

2 = vähenee hieman

4 = kasvaa hieman

5 = kasvaa selvästi

3 = pysyy ennallaan

uuden auton ostajat

a) vaihtoauton käyttäminen osana
maksua

b) osamaksu

0%

a) vaihtoauton käyttäminen
osana maksua

käytetyn auton ostajat

uuden auton ostajat

a) vaihtoauton käyttäminen osana
maksua

käytetyn auton ostajat

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

a) vaihtoauton käyttäminen
osana maksua

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

b) osamaksu
c) leasingpalvelut

b) osamaksu
c) leasingpalvelut
1 = vähenee selvästi

2 = vähenee hieman

4 = kasvaa hieman

5 = kasvaa selvästi

3 = pysyy ennallaan
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Autojen rahoitus monimuotoistuu
- muut toimijat arvioivat leasingpalvelujen ja osamaksukaupan yleistyvän
nopeammin kuin autoliikkeet

2017
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0%

a) vaihtoauton käyttäminen osana
maksua

a) vaihtoauton käyttäminen osana
maksua

b) osamaksu

b) osamaksu

c) leasingpalvelut

c) leasingpalvelut

1 = vähenee selvästi

2 = vähenee hieman

4 = kasvaa hieman

5 = kasvaa selvästi

3 = pysyy ennallaan
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40 %

1 = vähenee selvästi

2 = vähenee hieman
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5 = kasvaa selvästi

60 %
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3 = pysyy ennallaan
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