k : De Geest

BS

AV

EXPORT EERSTE HELFT
T 2014
TREKT NIET AAN
Willy De Geest
8it Ge resXltDten vDn Ge $9%SSierteeltbarometer van het eerste kwartaal van 2014 (zie S&G 10 van 1 juni)
viel al af te leiden dat het herstel
eerder ondermaats blijft na een zwak
201 9oor bijna de helft van bedrijven
groeide de omzet niet of was er zelfs
een daling 'it betekent dat er veel
bedrijven zijn die geen herstel vaststellen na de uiterst slechte situatie
ie
van vorig jaar
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Nederlandse export stijgt
De Nederlandse exporterende groothandelaren in bloemen en planten
hebben tot en met juli dit jaar een stijging van de exportwaarde gerealiseerd
van 1 tot ɩ 4 miljard ( ) 9orig
jaar werd tot en met juli in vijf van de
zeven maanden een waardedaling
ge±ncasseerd 0aar met de totale plus
van 1 dit jaar is de omslag naar
herstel van de groei van de bloemenen plantenexport nog fragiel 3olitieke
onrust in 2ost-(uropa verzwakt de
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bloemen- en plantenafzet die in andere (uropese landen zeer geleidelijk
herstelt van de economische crisis
Planten deden het in juli iets beter dan
snijbloemen en ook dat is een trend
die het hele jaar zichtbaar is
(r zijn enkele grote lijnen in het exportverhaal vast te stellen
• Oost-Europa terughoudend
2ost-(uropese markten staan onder
druk ,n 201 kwam al een einde aan
de jarenlange groei van de bloemenen plantenexport naar 5usland
die eerder dit jaar omsloeg in een
daling
• Zuid-Europa valt iets terug
Alleen in de eerste twee maanden
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van dit jaar namen de Italianen meer
bloemen en planten af (xporteurs
hebben de hoop op herstel van de
exportgroei naar =uid-(uropa moeten herzien
• Top-3 klimt
0et een toename van 11 tot ɩ 42
miljoen op het 9erenigd .oninkrijk
een plus van  tot ɩ  miljoen
naar )rankrijk en een stijging van
 tot ɩ 1 miljard richting Duitsland tekenen de drie belangrijkste
afnemers van bloemen en planten
uit Nederland voor een groot deel
van de groei Q
(**):Bron VGB, Vereniging van Groothandelaars
in Bloemkwekerijproducten



