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1 Macro-economie - Nederland
Economische groei zet door
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 Toenemende bedrijvigheid
Dankzij de flink toenemende bedrijvigheid neemt het
aantal banen meer toe dan vorig jaar. Maar doordat er
steeds meer personen op de arbeidsmarkt bij komen,
blijft de afgelopen maanden staan op 5,1%.
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 Nederlandse economie draait goed
Het bbp nam in het eerste kwartaal minder toe dan in het
kwartaal ervoor. Dat kwam door de lagere gaswinning.
Zonder dat effect zou de groei juist hoger zijn uitgevallen
dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. De bbp-stijging
in 2017 is vooral te danken aan de uitvoer, de particuliere
consumptie en de bedrijfsinvesteringen.

 Economie op koers voor bijna 2½% groei in 2017
De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn
gunstig. Diverse sentimentsindicatoren zijn in de loop van
het eerste kwartaal en in de maand april verder
verbeterd. Ze lagen in april op niveaus die we zes tot
negen jaar geleden voor het laatst hebben gezien. In mei
lieten echter veel van deze ‘barometers’ een daling zien.
 Sterke stijging bedrijfsinvesteringen
Positieve factoren voor de bedrijfsinvesteringen zijn de
aanhoudende groei van de economie, de redelijk hoge
bezettingsgraad van het machinepark, het toegenomen
producentenvertrouwen, lage financieringskosten en de
gunstige ontwikkeling van de bedrijfswinsten. Deze
factoren werken een stijging van de bedrijfsinvesteringen
in de hand.

Bronnen: CBS, Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau
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Voor meer informatie over macro-economische trends, neem contact op met de macro-economen van ABN AMRO. Meer informatie via deze link: contact informatie.
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Consumentenvertrouwen en consumentenbestedingen

Koopbereidheid veel hoger dan vorig jaar
 Het consumentenvertrouwen bleef in juni op het hoge
niveau van 23 staan. Consumenten waren wederom
positief gestemd over de economie.

Juni 2017: 23
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 De koopbereidheid ligt in de eerste helft van 2017
duidelijk hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dit
is het directe gevolg van twee factoren: men ziet de
huidige periode als gunstig voor grote aankopen en is
positiever geworden over de eigen financiële situatie.
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 De meest recente cijfers over de consumentenuitgaven
zijn van de maand april. Toen lagen de
consumentenbestedingen 2,7% hoger dan in dezelfde
maand een jaar eerder. Aan duurzame producten (zoals
kleding en meubels) gaf men 6,4% meer uit. De uitgaven
aan diensten (zoals horeca) stegen 1,9% op jaarbasis.
Het vertrouwen van de consument betaalde zich uit.
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*De scores van het consumentenvertrouwen (actueel en historisch) zijn door het CBS herzien, op basis van een nieuwe methodiek.
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Overige macro-economische indicatoren

Minder faillissementen in de Retail-sector, laagste niveau (tot en met mei) sinds 2001
 Het aantal faillissementen in de Retail-sector ligt dit jaar
Aantal faillissementen in Retail. (Inclusief autoretail,
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gevolg van de flinke stijging van de verkoopvolumes.
Vanwege de hoge component vaste kosten van veel
retailers resulteert extra omzet vaak direct in een hogere
absolute winstgevendheid en hogere kasstromen.
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 Het aantal woningtransacties lag in de maand mei maar
liefst 24,4% hoger dan in dezelfde periode een jaar
eerder. Daarbij lagen de prijzen ook nog eens 7,8%
hoger. Dat is de hoogste jaar-op-jaar-prijsstijging in een
maand sinds maart 2002. De werkloosheid bedroeg in de
maand mei 5,1% van de beroepsbevolking.
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Retail-sector groeit door*
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Ontwikkeling verkoopvolumes Retail in 2017 t/m april
Bij online retail gaat het om (mutatie in) omzet. Bij autoretail en groothandels om mutatie
in omzet in het eerste kwartaal. Bij overige branches om mutatie in volumes t/m april.
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 De aantrekkende consumptie legt de detailhandel geen
windeieren. In de eerste vier maanden van het jaar 2017
lagen de verkopen 3,3% (gecorrigeerd voor prijseffecten)
hoger dan in dezelfde periode van 2016. Daarmee presteert
de sector ruim boven verwachting. De omzet groeide 4,8%.
 De omzet van online Retail groeit daarbinnen in lijn met
verwachting: 15,8%.

 Via Thuiswinkel.org/GfK zijn de branchecijfers over de online
markt in het eerste kwartaal van 2017 bekend. Binnen een
aantal categorieën groeien bestedingen via internet snel. Zo
was bij ‘health & beauty’ sprake van een groei van 52% ten
opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook online
uitgaven aan kleding (+34%), ‘home & garden’ (+30%), sport
en recreatie (+29%) en speelgoed (+29%) groeiden snel.
 Onder bedrijven waarbij het fysieke kanaal leidend is,
hebben bijvoorbeeld doe-het-zelf-winkels de vaart erin,
geholpen door de huizenverkoop. Gesteund door het
economisch klimaat laat ook de autoretail duidelijke groei
zien. De verkoop van nieuwe auto’s nam toe. Vooral door
kostenbesparingen verbeterde ook het rendement van
dealers naar 1,39% (Bovag). Ook groothandels in
medische artikelen zitten in de lift.
 Volgens de CBS-cijfers groeide de kledingbranche in april
toch duidelijk. Er was sprake van prijsdruk, maar omdat de
volumes ruim 6% stegen bleef een omzetstijging van 2,8%
over. InRetail rapporteerde met een andere meetmethode
een omzetdaling voor de modebranche in april.

Bron: CBS. Groothandels en autoretail worden in de branchecijfers genoemd, maar maken geen deel uit van de totale Retail-cijfers, zoals in de grafiek boven.
*Sinds kort rapport het CBS gecorrigeerd voor koopdagen. De cijfers zijn daarop aangepast. **Bij online retail gaat het om omzet. zijn daarop aangepast.
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Uitgelicht

Zelfstandige winkelier onmisbare schakel in winkelgebieden

Meer vloeroppervlak voor ketens
Ontwikkeling aantal m2 tussen 2004 en 2017. Excl. Leisure, automotive en
diensten. Bron: Locatus, bewerking ABN AMRO
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Bron: Locatus, bewerking ABN AMRO

 Van begin 2004 tot begin 2017 daalde het aantal
vierkante meters dat zelfstandigen invulden met 825.000
vierkante meter, terwijl het vloeroppervlak van filialen van
winkelketens met 3,6 miljoen vierkante meter toenam, zo
blijkt uit een inventarisatie van ABN AMRO op basis van
gegevens van onderzoeksbureau Locatus.
 In diverse steden groeiden winkelketens in
vloeroppervlak in de laatste dertien jaar. In de grote
binnensteden (de top 17-winkelgebieden in Nederland)
groeide het winkelvloeroppervlak over sinds begin 2004
met ruim 15% (zie tabel links).
 Zelfstandige winkeliers blijven in onze ogen echter een
onmisbare schakel in winkelgebieden. Het is dan ook
belangrijk voor winkelgebieden om de balans tussen
zelfstandige winkeliers en ketens te bewaken. Hiermee
wordt ook de attractiviteit van een winkelgebied bewaakt.
 Het aanbod van ketens met onderscheidend vermogen is
ook essentieel, maar zelfstandige retailers kunnen een
winkelgebied onderscheiden van andere plekken om te
winkelen. Het belang van beide factoren kwam eerder al
naar voren in een onderzoek van GfK.
 Het is voor gemeenten, ondernemers en
vastgoedeigenaren binnen een winkelgebied essentieel
om een concrete visie te blijven door(ontwikkelen) op de
toekomst van het winkelgebied. Meer over dit onderwerp
is hier te vinden.
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Actualiteit

Een greep uit het nieuws in de afgelopen periode
Kansen voor groothandel in een circulaire economie

10Days wil winkels over de grens

Assortiment voor zakelijke klanten bij Albert Heijn

Retailers strijden om de scholier
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Foto’s:Shutterstock, 10days.nl, Wikimedia
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Actualiteit

Een greep uit het nieuws in de afgelopen periode
MediaMarkt levert via Parcify op basis van ‘geolocatie’

Wat is de impact van PSD2 op de Retailer?

Meer dan twee miljoen elektrische auto’s in de wereld

Hornbach profiteert van groei in woningmarkt
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Foto’s: Parcify.nl, Shutterstock, Pixabay
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Insights

Laatste Retail-berichten op Insights.abnamro.nl/retail
 Omnichannel-strategie maakt het verschil
 Kansen voor groothandel in circulaire economie
 Zelfstandige winkelier onmisbare schakel in winkelgebieden
 Wat is de impact van PSD2 op de Retailer?
 Modebranche groeit flink in maart, maar april uitdagend
 Bedrijfsleven vol vertrouwen
 Verpakkingsindustrie in de lift
 Minder faillissementen in detailhandel
 Met je winkel naar het buitenland: hoe doe je dat?
 Noodzaak tot circulair ondernemen in Retail
 Detailhandel start jaar met duidelijke groei
 Retail groeit verder, horeca versterkt winkelstraat
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