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De aanhoudend lage olieprijs zorgde ook in het eerste kwartaal van
2015 voor een verdere daling van de omzet in de groothandel. Het
economische klimaat en een beter gevulde orderportefeuille maken
dat de handelaren met meer vertrouwen naar de toekomst kijken.
Het ondernemersvertrouwen in de groothandel verbeterde verder.
Het aantal vacatures steeg terwijl het aantal faillissementen in het
eerste kwartaal juist fors daalde.
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Totale groothandel
Lage olieprijs blijft omzet drukken
De omzet daalde in het eerste kwartaal van 2015 met 1,3 procent,
minder hard dan de afgelopen twee jaar. De daling is vrijwel volledig
toe te schrijven aan de lagere omzet in de oliehandel. In veel andere
branches steeg de omzet juist. De handelaren in
landbouwproducten boerden goed. Vooral door de hogere omzet in
de handel in graan, bloemen en planten groeide de omzet in de
gehele branche met 7,8 procent. Ook was er weer meer vraag naar
machines en apparatuur voor de industrie. Voor het derde kwartaal
op rij steeg de omzet van de groothandel in industriemachines in
het eerste kwartaal van 2015 met bijna 7 procent. De
omzetontwikkeling van de non-food consumentenartikelen is
opmerkelijk. De non-food consumentenbranche groeit al twee jaar
onafgebroken.

Omzetontwikkeling groothandel

Klik en typ link

Statline: omzet groothandel
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Aantal faillissementen daalt fors
In het eerste kwartaal van 2015 gingen 169 bedrijven failliet, bijna
een kwart minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder (222).
Het aantal bedrijfssluitingen bij de handelaren in nonfoodproducten blijft dalen. Er gingen weer minder groothandelaren
in non-foodartikelen failliet. Het aantal halveerde van 31 in het
voorgaande kwartaal naar 14 in het eerste kwartaal van dit jaar. Er
gingen ook minder handelaren in kleding en schoenen failliet. Hier
daalde het aantal van 22 in het vierde kwartaal van 2014 naar 15
faillissementen in het eerste kwartaal van 2015.

Aantal faillissementen groothandel

Statline: faillissementen

Vertrouwen groothandel neemt toe
Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel is verbeterd.
Het ondernemersvertrouwen is hersteld, na een terugval in het
eerste kwartaal, en komt uit op 12 in het tweede kwartaal van dit
jaar. De ondernemers zijn nu anderhalf jaar achtereen positief
gestemd.
Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie
deelindicatoren: de ontwikkelingen van de omzet en van het
economisch klimaat in het vorige kwartaal alsmede de
omzetverwachting voor het lopende kwartaal. De
omzetontwikkeling in het eerste kwartaal was iets gunstiger dan een
kwartaal eerder en de ontwikkeling van het economisch klimaat was
ook positiever. De omzetverwachting voor het lopende (tweede)
kwartaal liet de grootste verbetering zien en bereikte de hoogste
stand in vier jaar tijd.

Ondernemersvertrouwen groothandel (seizoengecorrigeerd)

Statline: ondernemersvertrouwen

Meer activiteiten in tweede kwartaal verwacht
Een flink deel van de ondernemers in de groothandel gaan er vanuit
dat de activiteiten zullen toenemen in het tweede kwartaal. Zij
verwachten meer omzet te behalen, onder andere op de
buitenlandse markt. Zij denken dan ook meer te gaan inkopen. Bij
verwachtingen spelen seizoenpatronen weliswaar een rol, maar
desondanks zijn de ondernemers een stuk positiever.
Ook over de werkgelegenheid geven de ondernemers voor het eerst
in drie jaar een positief signaal af. Het percentage ondernemers dat
een toename van personeel verwacht is nu namelijk groter dan het
percentage dat een afname voorziet. Over de verwachte
ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf zijn de
groothandelaren wederom positief. Vijftien procent van de
ondernemers zien een verbetering gloren.

Verwachtingen groothandel

Statline: conjunctuurenquête Nederland
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Groothandel in consumentengoederen
Vooral meer omzet in medische artikelen
In het eerste kwartaal van 2015 groeide de omzet met 15 procent in
de groothandel voor medische instrumenten en farmaceutische
producten het sterkst. De omzet in deze branche groeit al twee jaar
onophoudelijk. Ook werd er fors meer consumentenapparatuur
verhandeld. De omzet steeg met meer dan 9 procent. In het vorige
kwartaal daalde de omzet nog met meer dan 1 procent. Er was
vooral meer vraag naar optische artikelen en audio- en
videoapparatuur. Hoewel de slijterijen minder om zetten, groeide
de omzet in de drankengroothandel wel. Ook in de
kledinggroothandel werd meer omzet geboekt.

Omzetontwikkeling eerste kwartaal

Statline: omzet groothandel

Groothandel in kapitaalgoederen
Groothandel in ict-apparatuur groeit weer
De groothandelaren in ict-apparatuur zagen in het eerste kwartaal
de omzet stijgen. Na het herstel in het laatste kwartaal van 2014
werd ook in het eerste kwartaal van 2015 geplust. De omzet groeide
met 1,1 procent minder sterk dan in het vorige kwartaal.
Belangrijker is echter dat met twee kwartalen groei achtereen een
einde is gekomen aan een lange periode van krimp.

Omzetontwikkeling groothandel in ict-apparatuur

Zowel de binnenlandse als de buitenlandse omzet bleef op peil. Het
aantal faillissementen bleef met 12 op het niveau van het vorige
kwartaal.

Statline: omzet groothandel

Weer meer vraag naar machines en apparatuur
In het eerste kwartaal van 2015 groeide de omzet van de
groothandel in industriemachines stevig met bijna 7 procent. De
omzet groeide in de hele branche. De binnenlandse omzet en de
buitenlandse omzet groeiden even hard.

Omzetontwikkeling groothandel in industriemachines

De vraag naar machines voor de bouw en gereedschapswerktuig
groeide het hardst. Ook de handel in toebehoren voor de industrie
alsook de machinebouw bloeien weer op. En er gingen meer
landbouwwerktuigen over de toonbank dan een jaar geleden. Net
als in het vorige kwartaal was er meer vraag vanuit de industrie naar
machines en apparatuur, vooral naar (verbrandings)motoren, meeten regelapparatuur, appendages en andere technische toebehoren.
Statline: omzet groothandel
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Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen
Omzet daalt verder
De omzet van de overige gespecialiseerde groothandel bleef
krimpen. De omzetdaling van 21 procent in het eerste kwartaal was
fors. De aanhoudend lage olieprijs beïnvloedt de omzet van de
gehele branche sterk. De daling in de olie- en steenkoolhandel staat
in schril contrast met andere branches waar duidelijk sprake is van
een opleving. Het verbeterde economisch klimaat zorgt voor meer
vraag naar grondstoffen zoals metaalertsen, bouwmaterialen en
restmaterialen zoals ijzer- en staalschroot. Pluste de groothandel in
landbouwproducten op het einde van 2014 nog karig met minder
dan 1 procent, in het eerste kwartaal was met een omzetstijging van
bijna 8 procent sprake van herstel. De toename was vrijwel volledig
toe te schrijven aan de hogere omzet die geboekt werd door de
groothandel in granen. Voor graan werd door een gunstig valutaeffect meer omzet geboekt.

Omzetontwikkeling groothandel in grondstoffen e.d.

Statline: omzet groothandel

Olieprijs stabiliseert, omzet blijft dalen
Hoewel de olieprijs in het eerste kwartaal niet verder daalde, blijft
de omzet in de olie- en steenkoolhandel dalen. De daling van 36
procent was dramatisch groot en is een nieuw dieptepunt.

Omzetontwikkeling eerste kwartaal

De dalende olieprijs raakt ook aan andere markten die direct
gelieerd zijn aan de olieprijs. Zo daalde in het eerste kwartaal de
omzet in de groothandel in chemische producten. Het waren daar
vooral de bulkhandelaren in base chemicals die onder invloed van de
lagere grondstofprijzen hun omzet zagen dalen.
De aantrekkende economie en de verhoogde bouwproductie
zorgden ervoor dat er meer vraag was naar ertsen en halffabricaten,
ijzer– en metaalwaren en bouwmaterialen.
Statline: omzet groothandel

Economisch beeld
Economie groeit voor het vierde kwartaal op rij
De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2015 voor de
vierde keer achtereen gegroeid. Op basis van een eerste berekening
met de gegevens die nu beschikbaar zijn, kwam de groei uit op 0,4
procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

Bruto binnenlands product

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 was de omvang van
de Nederlandse economie 2,4 procent groter. Deze groei is vooral te
danken aan hogere investeringen, meer export en meer consumptie
door consumenten. De consumptie van de overheid groeide ook
licht.

Statline: bbp
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Opmerkingen betreffende deze publicatie
– Deze publicatie is samengesteld op basis van de cijfers zoals
deze op 9 juni 2015 beschikbaar waren. Mogelijk zijn er op
het moment van lezen actuelere cijfers, deze kunt u vinden
via de links onder de grafieken.
– De cijfers zijn doorgaans niet seizoen gecorrigeerd. Indien dit
wel het geval is staat dit aangegeven in de tekst/grafiek.

Meer informatie
CBS Infoservice: infoservice online
Telefonisch (09.00-17.00): 088 5707070
Media:
CBS Persdienst:persdienst@cbs.nl
Telefonisch: 070 3374444

Colofon
Tekst sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD)
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