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Optimisme en stijgende omzet in de groothandel
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Groothandel in consumentengoederen: gestage groei farmacie
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Groothandel in kapitaalgoederen: meer machines en apparatuur de grens over
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Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen: sterke groei omzet restmaterialen
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Economisch beeld: groei door meer consumptie en investeringen
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De omzet in de groothandel groeide in het derde kwartaal met 3,5
procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet in
de gehele groothandel groeide met name door een grote
omzetstijging bij de zuivelhandelaren, de toegenomen uitvoer van
landbouwmachines en een grotere vraag naar apparatuur vanuit de
industrie. In de olie- en gashandel stabiliseerde de olieprijs en was
de omzetgroei bijna 1 procent. In de grondstoffensector groeide de
omzet in de handel in restmaterialen met 17 procent het hardst. Het
aantal faillissementen in de groothandel daalde verder naar 89. Dit
zijn er 6 minder dan het kwartaal ervoor. Hoewel het
ondernemersvertrouwen afnam, bleef het sentiment positief. De
Nederlandse economie groei kwam uit op 3 procent groei onder
andere door meer investeringen in ICT, in vervoermiddelen en in
woningen. Daarnaast gaven huishoudens meer geld uit.
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Totale groothandel
Minder omzet in landbouwproducten
De omzet in de gehele groothandel steeg in het derde kwartaal met
3,5 procent ten opzichte van het vorig jaar. De handel in
landbouwproducten was de enige branche waar de omzet niet
groeide, maar met 5,2 procent kromp. Onder invloed van de
gestegen melkprijs groeide de omzet van de zuivelhandelaren met
24 procent. Meer buitenlandse vraag naar landbouwmachines
resulteerde in 15 procent meer omzet. De omzetontwikkeling in de
grondstoffensector vlakte verder af en kwam uit op een groei van
5,8 procent. De omzet in de olie- en gashandel groeide slechts met
1,0 procent. Hoewel het vertrouwen van de handelaren is
teruggelopen, bleef het algehele sentiment positief. Voor het
komend jaar verwachten de handelaren meer personeel aan te
nemen.

Omzetontwikkeling groothandel

Statline: omzet groothandel
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Minder faillissementen
Met 89 gedwongen bedrijfssluitingen in het derde kwartaal is het
aantal faillissementen in de groothandel verder afgenomen. Er
gingen 6 groothandelaren minder failliet dan in het tweede
kwartaal. Hiermee blijft de dalende trend, die begin 2015 inzette,
gehandhaafd. De scherpste daling in het aantal sluitingen betrof de
groothandel in bloemen en planten. Hier daalde het aantal
gedwongen sluitingen van 9 in het tweede kwartaal naar 4 in het
derde kwartaal. Hoewel over de gehele linie het aantal gedwongen
sluitingen daalde, nam het aantal bij de toeleveranciers van de
industrie toe. Er gingen 8 bedrijven failliet, 5 meer dan in het vorige
kwartaal.

Aantal faillissementen groothandel

Statline: faillissementen

Minder oprichtingen en minder opheffingen
In het derde kwartaal van 2017 zijn er in de groothandel 1 445
nieuwe bedrijven gestart, circa 12 procent minder dan een jaar
eerder. Daarnaast sloten 1 310 groothandels definitief hun deuren
in het afgelopen kwartaal. Het aantal opheffingen is dit kwartaal
met 33 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig
jaar. Het grootste gedeelte van deze daling komt door bedrijven die
actief zijn in de handelsbemiddeling, groothandel in non-food en in
de groothandel in voedingsmiddelen. Het totale aantal
groothandelaren is licht gedaald in vergelijking met een jaar
geleden. In totaal telde de groothandel aan het eind van het derde
kwartaal 78 035 bedrijven, een afname van 0,7 procent.

Minder oprichtingen en minder opheffingen

Statline: bedrijven oprichtingen

Verwachtingen positiever dan vorig kwartaal
De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn positiever dan
destijds voor het derde kwartaal. Dit is toe te schrijven aan een
seizoeneffect: In het algemeen zijn ondernemers in de groothandel
positiever over het vierde kwartaal dan over het derde kwartaal.

Verwachtingen totale groothandel

Per saldo voorziet 13 procent van de groothandelaars een groei van
de export in het vierde kwartaal en verwacht per saldo 21 procent
een hogere waarde van de bij leveranciers te plaatsen orders. Met
een saldo van +18 verwachten ondernemers een uitbreiding van de
werkgelegenheid in het vierde kwartaal. Het economisch klimaat zal
volgens per saldo 17 procent van de groothandelaars verbeteren.

Statline: conjunctuurenquête
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Vertrouwen groothandel neemt af
Het ondernemersvertrouwen in de groothandel is afgenomen van
een niveau van +30 naar +20. Daarmee is het vertrouwen in deze
sector terug op het, nog steeds, hoge niveau van eind vorig jaar. De
sentimentsindicator is sinds 2014 onafgebroken positief.

Ondernemersvertrouwen groothandel (seizoengecorrigeerd)

Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie
deelindicatoren: de ontwikkelingen van de omzet, het economisch
klimaat in het vorige kwartaal en de omzetverwachting voor het
lopende kwartaal. Al deze indicatoren droegen bij aan de afname
van het vertrouwen. Wel geldt voor elke indicator dat ondernemers
in de groothandel nog steeds positief gestemd zijn.

Statline: ondernemersvertrouwen

Groothandel in consumentengoederen
Veel vraag naar huishoudelijke apparatuur
In het derde kwartaal werd 4,5 procent meer omzet behaald in de
handel in consumentengoederen. Vooral de branches farmacie en
huishoudelijke apparatuur en de grotere vraag naar huismeubilair
droegen bij aan het groeicijfer. Huishoudelijke apparatuur ging
vooral meer de grens over terwijl huismeubilair juist meer op de
binnenlandse markt van eigenaar wisselde.

Omzetontwikkeling groothandel in consumentenapparatuur

Mede door een continue omzetgroei bij de groothandel in
farmaceutische producten ontwikkelt de omzet in de gehele sector
consumentengoederen zich al vijf jaar lang positief.

Statline: omzet groothandel

Farmacie groeit onafgebroken
De omzet in farmaceutische producten en medische apparatuur
groeide het derde kwartaal met 5,0 procent. Daarmee groeit de
omzet in de groothandel voor farmaceutische producten en
medische instrumenten al meer dan vijf jaar onafgebroken. De
omzet groeide onder andere door meer vraag uit het buitenland.

Ontwikkeling groothandel in farmacie

Statline: omzet groothandel
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Groothandel in kapitaalgoederen
Meer vraag naar hardware
De omzet in de groothandel in elektronische- en
telecommunicatieapparatuur groeide in het derde kwartaal met 5,0
procent ten opzichte van een jaar geleden. Daarmee groeit de vraag
naar deze hardware al drie jaar onafgebroken. De omzetgroei in de
groothandel in computers en software bleef steken op 1,0 procent.

Omzetontwikkeling groothandel in ICT-apparatuur

Statline: omzet groothandel

Meer apparatuur naar de industrie
De toeleveranciers aan de industrie deden goede zaken in het derde
kwartaal. De omzet was 7,9 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is
de hoogste omzetgroei in de afgelopen vijf jaar. Vooral de handel in
landbouwmachines, tractoren, oogstmachines en apparatuur voor
grondbewerking bloeide op. In deze branche werd ruim 15 procent
meer omzet geboekt, vooral door meer vraag uit het buitenland.
Daarnaast was er meer vraag vanuit de industrie naar onder andere
auto-onderdelen, compressoren, intern transport materieel en
gereedschap. Ook hier werd de groei vooral gerealiseerd door meer
vraag uit het buitenland.

Omzetontwikkeling groothandel in industriemachines

Statline: omzet groothandel

Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen
Meer vraag naar grondstoffen
De groeiende vraag naar grondstoffen hield ook in het derde
kwartaal aan. De handel in erts en halffabricaten boekte ruim 10
procent meer omzet vergeleken met een jaar geleden. De collega’s
van de restmaterialen behaalden bijna 17 procent meer omzet.
De omzet in de handel in bouwmaterialen groeide met 7,6 procent.
Deze groei is in lijn met de verhoogde bouwproductie. De vraag naar
bouwmaterialen groeit nu drie jaar onafgebroken. De omzet van de
oliehandel groeide met bijna 1 procent veel minder hard dan in de
voorgaande kwartalen dit jaar. De omzet in chemische producten,
grondstoffen voor de industrie, bestrijdingsmiddelen steeg met 10
procent bijna even hard als in het voorgaande kwartaal. De
handelaren in chemicaliën realiseren daarmee een jaar van
onafgebroken omzetgroei.

Omzetontwikkeling groothandel in grondstoffen e.d.

Statline: omzet groothandel
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Economisch beeld
De Nederlandse economie was in het derde kwartaal 3 procent
groter dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De uitvoer van
goederen en diensten heeft hier positief aan bijgedragen. Ook de
consumptie van huishoudens is toegenomen en vertoonde een
vergelijkbare groei als vorig kwartaal. Verder is er fors meer
geïnvesteerd in vervoermiddelen en ICT-apparatuur en zijn de
investeringen in woningen toegenomen.

e

Bestedingen naar categorie 3 kwartaal 2017

De consumptie van de overheid bleef achter met een groei van 1
procent.

Statline: bbp en bestedingen

Opmerkingen betreffende deze publicatie
– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals die
op 4 december 2017 beschikbaar waren. Mogelijk zijn er op
het moment van lezen actuelere cijfers beschikbaar, deze
kunt u vinden via de links onder de grafieken.
– De cijfers zijn doorgaans niet gecorrigeerd voor
seizoensinvloeden. Indien dit wel het geval is staat dit
aangegeven in de tekst / grafiek .
–
Colofon
Tekst sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD)

Meer informatie
CBS Infoservice: Infoservice
Persdienst: persdienst@cbs.nl
Telefonisch: 070 3374444
Staat van het MKB
Op zoek naar cijfers over midden- en kleinbedrijf? Behoefte
aan uitsplitsingen naar bedrijfsleeftijd, mate van groei,
bedrijfsgrootte of bedrijfstak binnen het MKB?
Bezoek dan http://www.staatvanhetmkb.nl/en volg
@staatvanhetmkb.nl op Twitter.
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