TRENDS & CIJFERS

Winst grote bouwbedrijven valt tegen
De bouwnijverheid heeft een bijzonder goed jaar achter de rug. Van
de hoofdaannemingsbedrijven in
de bouw die zowel in 2006 als 2007

actief waren, steeg de omzet in 2007
met 6 procent. Voor de kleine bedrijven was dat zelfs 10 procent. Ook
de winstmarge ontwikkelde zich

positief. Alleen in het grootbedrijf
was dat niet het geval, voornamelijk
doordat de soms fors gestegen kosten bij langlopende projecten niet
altijd aan de opdrachtgever konden
worden doorberekend. Dit blijkt uit
het onderzoek dat het Economisch
Instituut voor de Bouwnijverheid
(EIB) jaarlijks uitvoert onder duizend
hoofdaannemingsbedrijven, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd
in het rapport ‘Bouw in beeld 2007’.
De vooruitzichten voor 2008 werden eind 2007 als goed of zeer goed
beoordeeld, zowel voor het eigen
bedrijf als voor de hele sector. De orderportefeuilles waren goed gevuld.
In de gww hadden kleine bedrijven
eind 2007 voor zeven maanden
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Gww boekt in april
hoogste groei in 2008

werk in portefeuille en grote bedrijven elf maanden. Een negatieve
invloed op de gang van zaken in
het bedrijf, en dan met name op de
winstontwikkeling, gaat volgens de
in het onderzoek betrokken bedrijven uit van scherpe prijsconcurrentie en hoge loonkosten door krapte
op de arbeidsmarkt.
Uit het onderzoek blijkt verder dat
bouwbedrijven nu minder vaak
deelnemen aan openbare aanbestedingen dan vijf jaar geleden. De
voornaamste reden is dat er voldoende werk op andere wijze is te
krijgen. Ook is de kans op gunning
volgens veel bedrijven te klein in
verhouding tot de voor de inschrijving te maken kosten.

Orderportefeuille
blijft goed gevuld

De grond-, water- en wegenbouw heeft in april 2008 een omzetgroei van
20 procent geboekt. Dit is tot dusverre de hoogste groei van deze sector binnen de bouw in 2008, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De totale bouw groeide in april met 21 procent. Ook voor de bouw als geheel was april de kalendermaand met de hoogste groei tot nu toe in 2008.
Overige bouwbranches die het in april goed deden, zijn de burgerlijke en
utiliteitsbouw (+10 procent) en installatiebedrijven (+7 procent).
De maanden januari en februari van 2008 verliepen met omzetstijgingspercentages van respectievelijk 17 en 19 procent eveneens gunstig voor de
bouw als geheel. De gww kon in die maanden het hoge groeitempo in de
bouw niet bijbenen. In maart 2008 was de omzetgroei van de gww echter
opvallend hoog in vergelijking met de omzetontwikkeling van de totale
bouw.

In de gww is de orderportefeuille eind juni met 0,3 maand afgenomen
tot zeven maanden. De grootste afname vond plaats in de wegenbouw, waar de orderportefeuille met 0,5 maand slonk; in de grond- en
waterbouw was sprake van een afname met 0,3 maand. Desondanks
blijft de omvang van de orderportefeuille vergeleken met voorgaande
jaren goed gevuld. Dit constateert het EIB in de conjunctuurmeting
van juli 2008.
Personeelstekort is de belangrijkste oorzaak van stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden. In de gww steeg het aandeel bedrijven
met een personeelstekort (van 5 tot 6 procent). Deze stijging wordt
veroorzaakt doordat het personeelstekort in de wegenbouw toenam
(van 2 tot 6%). In de grond- en waterbouw nam het personeelstekort
licht af van 8 tot 7 procent.
De werkvoorraad wordt door bijna een kwart van de bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld. Het percentage bedrijven
dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (20 procent) is echter
wel beduidend groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein
vindt voor de tijd van het jaar (7 procent).
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De rubriek Trends & Cijfers is samengesteld onder redactie van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) en het

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
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