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P E R S B E R I C H T  
 

IRI voorspelt 1,4% omzetgroei voor 
supermarkten in 2016 ondanks missen EK 
Onderbouwd vanuit het modeleren van 5 jaar aan weekomzetdata van totaal supermarkten 

 
ZALTBOMMEL, november 2015 – Met behulp van een statistisch voorspellend model, voorspelt 
IRI, het marktonderzoek– en consultancybureau uit Zaltbommel, dat de supermarktomzet voor 
2016 met 1.4% zal gaan stijgen. Ondanks verloren omzet, door het missen van het EK, dus toch 
een groei. IRI gaat hierbij voorbij aan uiteenlopende visies en buikgevoel, maar baseert zich op de 
feitelijke ontwikkeling van de afgelopen 5 jaar.  
 

Als belangrijke business partner voor de Nederlandse retail en toeleveranciers, wordt aan IRI regelmatig 

advies gevraagd over de verwachtte omzetontwikkeling binnen supermarkten in het volgende jaar. Om 

hier een gedegen en onderbouwd advies in te kunnen geven, heeft IRI een statistisch forecasting model 

gedraaid. In dit model wordt de toekomstige ontwikkeling voorspeld op basis van historische gegevens. 

De basis van het model zijn de totale supermarktomzetten op weekniveau van de afgelopen 5 jaar. Deze 

data zijn gecombineerd met de prijs- en promotiecijfers van IRI en informatie vanuit externe bronnen over 

de bevolkingsgroei, weersinvloeden en macro-economische ontwikkelingen.  

 

Figuur 1: Historische en verwachtte omzetontwikkeling – weekomzetten eurosales - totaal supermarkten 



Belangrijkste drivers 

Uit het model blijkt dat een 4-tal factoren een echt significante impact hebben op de omzetgroei binnen 

supermarkten in 2016: de ontwikkeling van de consumentenprijzen, het aantal promoties, het aantal uren 

zon en de werkeloosheid. Dat betekent niet dat overige factoren, zoals het missen van het EK, geen 

enkele impact hebben, maar deze is beduidend kleiner. Voor 2016 voorspelt IRI dat de totale omzetgroei 

voor 0,1% wordt verklaard door prijsstijgingen. Dat betekent dus dat er ook weer volumegroei wordt 

verwacht in 2016. Daarnaast zullen meer promoties leiden tot 0,9% groei en zal de daling van de 

werkeloosheid voor 0,5% groei zorgen. Op basis van de daling van het aantal zonuren in de laatste jaren, 

is de verwachting dat dit een kleine negatieve impact zal hebben van -0,1%. 

 

Figuur 2: Bijdrage van belangrijkste drijvers aan de totaalgroei 
 
 
Ingezoomd op half jaar niveau  
 
De grootste groeidrijvers verschillen door het jaar heen. In de eerste helft van 2016 profiteert de 
supermarktomzet het meest van de aantrekkende economie, specifiek van de verwachte daling in de 
werkeloosheid. De helft van de verwachte totale groei van 1,6% in de eerste 6 maanden is hier aan toe te 
kennen. In de tweede helft van het jaar wordt een beperkte groei verwacht en zakt het groeicijfer terug 
naar 1,3%, die in grotere mate dan in het eerste half jaar wordt gedreven door prijsstijgingen. Zowel in de 
eerste als tweede helft van 2016, blijven promoties echter de belangrijkste drijver achter de groei. 
 
Model niet statisch 
 
In deze voorspellingen zijn alle factoren in ogenschouw genomen zoals ze zich de afgelopen vijf jaar 
bewogen hebben. Mocht echter een grote retailer in 2016 besluiten om een drastisch ander beleid te 
gaan voeren op een van de genoemde factoren, dan zullen de uitkomsten uiteraard veranderen. Op basis 
van het model kan in de loop van het jaar worden bepaald wat de impact van de veranderde situatie zal 
zijn. 
 
 
 
 
 



Over IRI  
 

IRI Nederland is een vooraanstaande aanbieder van marktinformatie, marktinzichten en consultancy diensten op het gebied van 

FMCG en Retail. IRI levert naast marktgegevens vooral ook advies, Shopper studies en Analytische studies, met het uiteindelijke 

doel om onze klanten te helpen groeien in een uitdagende markt. Meer informatie is te vinden op www.IRIworldwide.nl.Daar treft u 

ook diverse rapporten aan die gratis te downloaden zijn.  
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