vierde kwartaal 2017

Omzet groothandel blijft groeien
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Groothandel in consumentengoederen: forse omzetgroei in sportartikelen
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Groothandel in kapitaalgoederen: omzetgroei met dubbele cijfers voor machines en apparatuur
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Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen: omzet grondstoffen stevig gegroeid
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Economisch beeld: groei door meer export en wederuitvoer, consumptie blijft achter
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In het vierde kwartaal van 2017 heeft de groothandel 2,9 procent
meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De
groei was daarmee vergelijkbaar met die in het derde kwartaal.
Vooral handelaren in grondstoffen en in consumentengoederen
zetten flink meer om in het vierde kwartaal. Groothandelaren in
landbouwproducten zagen de omzet juist afnemen, mede als gevolg
van lagere graanprijzen. Het vertrouwen van ondernemers in de
groothandel verbeterde sterk in het laatste kwartaal van 2017,
evenals hun beoordeling van het economisch klimaat. Het aantal
faillissementen van ondernemers in de groothandel steeg licht, maar
kent nog steeds een zeer laag niveau. De economie groeide in het
vierde kwartaal met 2,9 procent, vooral door een toename van de
investeringen en de export.
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Totale groothandel
Ook in het vierde kwartaal meer omzet in groothandel
Met een toename van 2,9 procent heeft de groothandel ook in het
laatste kwartaal van 2017 meer omzet behaald dan in dezelfde
periode een jaar eerder. De behaalde groei was net iets lager dan
die in het derde kwartaal (3,5 procent). Na een heel sterk eerste
kwartaal is de groei in 2017 geleidelijk afgevlakt. De resultaten
werden in het eerste kwartaal nog opgestuwd door hogere
brandstofprijzen. In het vierde kwartaal waren het vooral de handel
in grondstoffen en de handel in consumentengoederen die zorgden
voor groei. Beide branches noteerden tussen de 6 en 7 procent
meer omzet. De groothandelaren in landbouwproducten zagen de
omzet met bijna 16 procent afnemen in dit kwartaal, mede door
lagere graanprijzen.

Omzetontwikkeling groothandel

Statline: omzet groothandel
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Lichte toename faillissementen
Het aantal faillissementen in de groothandel is licht toegenomen. In
het vierde kwartaal sloten 95 bedrijven noodgedwongen, 6 meer
dan in het derde kwartaal. De meeste faillissementen (11) werden
uitgesproken in de groothandel in bouwmaterialen. Dat aantal was
gelijk aan dat in het derde kwartaal. De grootste nominale stijging in
het aantal faillissementen trof echter de groothandel in
consumentenapparatuur. Na een kwartaal zonder faillissementen
moesten 5 bedrijven hun deuren sluiten in het vierde kwartaal.

Aantal faillissementen groothandel

Statline: faillissementen

Minder oprichtingen en minder opheffingen
In het vierde kwartaal kwamen er 1 315 nieuwe bedrijven bij, 5,4
procent minder dan een jaar eerder. Daarnaast sloten in deze sector
1 245 bedrijven definitief hun deuren tijdens het afgelopen
kwartaal. Het aantal opheffingen is daarmee met 34,8 procent
gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. Het grootste
gedeelte van deze dynamiek zit in de handelsbemiddeling en in de
groothandel in non-food. Het totale aantal bedrijven in deze sector
is licht gestegen in vergelijking met een jaar geleden. In totaal telde
de groothandel aan het eind van het vierde kwartaal 78 055
bedrijven. Dit is een toename van ongeveer 0,5 procent.

Minder oprichtingen en minder opheffingen

Statline: bedrijven oprichtingen

Verwachtingen economisch klimaat zeer positief
Ondernemers in de groothandel zijn positief gestemd over het
eerste kwartaal van 2018.
Per saldo voorziet 16 procent van de groothandelaars een groei van
de export in het eerste kwartaal. Van de ondernemers in de
groothandel verwacht per saldo 22 procent een hogere waarde van
te plaatsen orders en 19 procent een uitbreiding van de
werkgelegenheid in het eerste kwartaal. Het economisch klimaat zal
volgens per saldo 26 procent van de ondernemers verbeteren. De
verwachtingen voor het economisch klimaat, die al gunstig waren,
zijn sterk verbeterd ten opzichte van het voorgaande kwartaal en
hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Verwachtingen totale groothandel

Statline: conjunctuurenquête
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Vertrouwen groothandel sterk verbeterd
Het niveau van het ondernemersvertrouwen is van +20 naar +29
gegaan. Daarmee is het vertrouwen in deze sector bijna terug op het
hoge niveau van een half jaar geleden. De sentimentsindicator is
onafgebroken positief sinds 2014.

Ondernemersvertrouwen groothandel (seizoengecorrigeerd)

Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie
deelindicatoren: de ontwikkelingen van de omzet en van het
economisch klimaat in het vorige kwartaal en de omzetverwachting
voor het lopende kwartaal. Al deze indicatoren dragen bij aan de
toename van het vertrouwen.

Statline: ondernemersvertrouwen

Groothandel in consumentengoederen
Vraag naar consumentengoederen blijft toenemen
Groothandelaren in consumentengoederen hebben meer omzet
behaald dan in het laatste kwartaal een jaar eerder. De omzet nam
toe met 6,5 procent. Vooral bij de handelaren in sportartikelen
groeide de omzet stevig (ruim 13 procent). Ook handelaren in
farmaceutische producten (ruim 8 procent) en handelaren in
huismeubilair (7,0 procent) zetten behoorlijk meer om. De
groothandel in consumentengoederen bedient zowel de
binnenlandse als de buitenlandse markt. Daarbij behalen
handelaren in sportartikelen en handelaren in farmaceutische
producten hun omzet voor een groot deel door verkopen aan het
buitenland. Handelaren in huismeubilair behalen hun omzet vooral
op de binnenlandse markt.

Omzetontwikkeling groothandel in consumentengoederen

Statline: omzet groothandel

Omzet farmacie stijgt wederom
De omzet in de handel in farmaceutische producten en medische
instrumenten groeide met ruim 8 procent ten opzichte van het
vierde kwartaal in 2016, een percentage dat vergelijkbaar is met de
gemiddelde groei over de eerste drie kwartalen van 2017. De
groothandel in farmaceutische en medische producten kent een
sterk internationaal karakter. Het was dan ook vooral de
toegenomen handel met het buitenland die heeft bijgedragen aan
de groei in het vierde kwartaal. Een van de factoren die wereldwijd
lijkt te zorgen voor een toename in de uitgaven aan farmaceutische
producten en medische instrumenten is de vergrijzing van de
bevolking in de westerse wereld.

Omzetontwikkeling groothandel in farmacie

Statline: omzet groothandel
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Groothandel in kapitaalgoederen
Flink meer vraag naar elektronische apparatuur
De omzet van de groothandel in ICT-apparatuur steeg ruim 2 procent Omzetontwikkeling groothandel in ICT-apparatuur
ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016 en ruim 4 procent
over heel 2017, vergeleken met 2016.
De groothandel in elektronische apparatuur zette bijna 10 procent
meer om in het vierde kwartaal en ruim 7 procent over heel 2017.
Daarmee nam de omzet in deze sector voor het achtste kwartaal op
rij toe met 5 procent of meer. Zowel het grootbedrijf als het middenen kleinbedrijf van de groothandel in elektronische apparatuur
hebben aan deze positieve omzetontwikkeling bijgedragen. Tot de
groothandel in elektronische apparatuur behoren ook de handel in
onderdelen voor deze apparatuur en de handel in
telecommunicatieapparatuur, zoals smartphones.
Statline: omzet groothandel

Toename handel in industriemachines
De vraag naar machines door de binnenlandse industrie, maar vooral
ook vanuit het buitenland is in het vierde kwartaal van 2017
toegenomen. De omzet in deze branche was daardoor ruim 5
procent hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Met
name bij de groothandelaren in landbouwmachines, werktuigen en
tractoren en de handelaren in gereedschapswerktuigen en machines
voor de bouw- en textielindustrie groeide de omzet fors. Beide
branches zagen de omzet stijgen met ongeveer 12 procent. Voor de
handelaren in landbouwwerktuigen was dit zelfs het vierde kwartaal
op rij met een omzetgroei in de dubbele cijfers. De groothandelaren
in gereedschapswerktuigen boekten alleen in het derde kwartaal van
2017 minder dan 10 procent omzetgroei. Bij handelaren in
kantoormachines kromp de omzet juist met 1,5 procent.

Omzetontwikkeling groothandel in industriemachines

Statline: omzet groothandel

Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen
Wederom omzetgroei handel in grondstoffen
De groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen
boekte 6,7 procent meer omzet dan in het vierde kwartaal een jaar
eerder. Twee grote stijgers, met dubbele cijfers, waren de handel in
metalen en erts (13,6 procent), en de handel in chemische
producten (12,9 procent). Ook over heel 2017 hebben beide
branches fors meer omzet gerealiseerd. De omzet van de handel in
metalen en erts steeg in 2017 met liefst 17,4 procent ten opzichte
van 2016, de handel in chemische producten zag de omzet met 12,9
procent toenemen over dezelfde periode. Beide branches boekten
in 2016 nog omzetverlies.

Omzetontwikkeling groothandel in grondstoffen e.d.

Statline: omzet groothandel
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Economisch beeld
Meer uit- en invoer goederen en diensten
De economie in Nederland groeide in het vierde kwartaal met 2,9
procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. De
investeringen in vaste activa hebben hieraan bijgedragen en dan
vooral de investeringen in woningen. Ook in ICT-apparatuur is het
afgelopen kwartaal fors meer geïnvesteerd. Naast de investeringen
zijn ook de uit- en invoer van goederen en diensten gestegen.

Bestedingen naar categorie 4e kwartaal 2017

De consumptie van de huishoudens en de overheid nam ook toe,
maar bleef wat achter bij de rest.

Statline: bbp en bestedingen

Opmerkingen betreffende deze publicatie
– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals die
op 7 maart 2018 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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