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In het vierde kwartaal is de omzet in de groothandel met 2,2
procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2014.
Hiermee zette de groei door die inzette in het derde kwartaal. Er
gingen 154 bedrijven failliet. Dit zijn er 22 meer dan het kwartaal
ervoor maar bijna 30 procent minder in vergelijking met een jaar
eerder. De stemming onder de groothandelaren blijft onverminderd
positief. De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal 1,6
procent groter dan in het vierde kwartaal van 2014. Deze groei is toe
te schrijven aan meer investeringen, toegenomen export en meer
consumptie door huishoudens. Net als in de voorgaande twee
kwartalen drukte de beperking van de aardgasproductie de groei.
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Totale groothandel
Omzet groeit verder
De totale groothandelsomzet groeide met 2,2 procent. Hiermee
zette de groei door die inzette in het derde kwartaal en volgde op
een lange periode van krimp. De gedaalde olieprijs speelt immer
nog een sterke rol in de omzet van de totale groothandel, maar lijkt
aan effect in te boeten. In de grondstoffenhoek vielen dit kwartaal
meer klappen. Door de geslonken globale vraag naar grondstoffen
en door overproductie daalden ook de prijzen van grondstoffen
zoals erts, staalproducten en halffabricaten. De lagere omzet die in
de oliebranche en in de metaal- en metaalertshandel werd
gerealiseerd, werd echter volledig gecompenseerd door groeiende
omzetten in alle andere branches.

Omzetontwikkeling groothandel
Klik en typ link

Statline: omzet groothandel
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Aantal faillissementen groeit weer
Het aantal faillissementen in de groothandel is in het vierde kwartaal
weer gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
Hiermee is een einde gekomen aan de gestage daling van het aantal
bedrijfssluitingen in 2015. In het vierde kwartaal sloten 158
bedrijven hun deuren tegenover 136 stuks een kwartaal eerder.

Aantal faillissementen groothandel

De klappen vielen onder andere in de groothandel voor apparaten
en machines voor de industrie. Het aantal sluitingen steeg hier naar
21, tegenover 9 in het kwartaal ervoor. Het meest opmerkelijk was
de stijging bij de groothandels in parfum en cosmetica. Hier steeg
het aantal faillissementen van 1 naar 11.
Een lichtpuntje was er ook. Ondanks het toegenomen aantal
sluitingen daalde het aantal faillissementen wel bij de
bouwmaterialengroothandels, van 16 naar 6.

Statline: faillissementen

Vertrouwen groothandel onverminderd hoog
Net als in de drie voorgaande kwartalen is het vertrouwen van
ondernemers in de groothandel het hoogst van alle sectoren. Het
vertrouwen is nauwelijks veranderd ten opzichte van het vorige
kwartaal en is nu 19,2. Het vertrouwen bevindt zich voor het derde
kwartaal op rij op dit hoge niveau.

Ondernemersvertrouwen groothandel (seizoengecorrigeerd)

Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie
deelindicatoren: de ontwikkeling van de omzet en van het
economisch klimaat in het vorige kwartaal en de omzetverwachting
voor het lopende kwartaal. Over de ontwikkeling van het
economisch klimaat en de omzet zijn ondernemers iets minder
positief dan drie maanden geleden. In hun omzetverwachting zijn de
ondernemers positiever gestemd.
Statline: ondernemersvertrouwen

Positieve verwachtingen
Het aantal ondernemers met positieve verwachtingen is groter dan
in dezelfde periode vorig jaar. Per saldo verwacht 9 procent van de
ondernemers een toename van de buitenlandse omzet in het eerste
kwartaal. Als gevolg van de verwachte toename van de omzet
verwacht per saldo 9 procent van de ondernemers een groei van het
aantal te plaatsen inkooporders. Ook wordt voor het vierde
kwartaal een uitbreiding van het personeelsbestand voorzien. Al
met al zijn de ondernemers in de groothandel zeer positief over het
economisch klimaat. Vergeleken met drie maanden geleden zijn wel
iets minder ondernemers positief gestemd.

Verwachtingen groothandel

Statline: conjunctuurenquête
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Aantal bedrijven stabiel
In het vierde kwartaal zijn er in de groothandel zo’n 1.500 nieuwe
bedrijven opgericht. Dat zijn er 7 procent minder dan een jaar
eerder. Daarnaast zijn er in deze branche ongeveer 1 500 bedrijven
gestopt tijdens het afgelopen kwartaal. Het aantal opheffingen is
daarmee op jaarbasis ruim 9 procent toegenomen.

Aantal oprichtingen en opheffingen in de groothandel

Het totale aantal bedrijven in deze sector is nagenoeg gelijk
gebleven in vergelijking met een jaar geleden. In totaal telde de
groothandel aan het eind van het vierde kwartaal 79.420 bedrijven.
Dit is een toename van 0,8 procent ten opzichte van een jaar
geleden.
Statline: bedrijven oprichtingen

Groothandel in consumentengoederen (non-food)
Omzet groeit onafgebroken
De omzet in de groothandel in consumentengoederen is het
afgelopen kwartaal met 8,4 procent gegroeid. Hiermee zette deze
sector de groei van de afgelopen twee jaar voort. De omzet in nonfood-consumentengoederen groeit al twee jaar onafgebroken.
Vooral de branches farmacie, luxe goederen (parfums en cosmetica)
en kledingstoffen en woningtextiel dragen de groei. De modehuizen
liften mee op de economische groei. In het vierde kwartaal groeide
hun omzet met 9,7 procent. Gemiddeld genomen groeide de handel
in parfums en cosmetica over geheel 2015 ook met 9,7 procent. De
groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur sloot 2015 af
met 8,8 procent meer omzet.

Omzetontwikkeling consumentengoederen

Statline: omzet groothandel

Groothandel in consumentenapparatuur
Meer handel in beeldapparatuur
De omzet in de groothandel in consumentenapparatuur groeide het
vierde kwartaal met 8,8 procent. De groei in omzet kwam vooral
door de grotere spelers die het grootste deel van hun omzet halen
uit het buitenland. Vooral beeldapparatuur was in trek. Met een
omzetgroei van meer dan 10 procent over heel 2015 sluiten de
toeleveranciers voor huishoudelijke apparatuur een jaar af waarin
de omzet in elk kwartaal groeide.

Omzetontwikkeling consumentenapparatuur

Statline: omzet groothandel
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Groothandel in kapitaalgoederen
Handel in ICT-apparatuur blijft groeien
In het vierde kwartaal was er meer vraag naar hardware. Vooral
apparatuur voor dataopslag zoals servers en randapparatuur voor
computers waren in trek. Daarnaast werd er ook meer software
geleverd. Zowel de grotere spelers als de kleinbedrijven mochten
hun mouwen opstropen om de binnenlandse – en de buitenlandse
markt te beleveren. De omzet van de groothandel in ICT-apparatuur
steeg in het laatste kwartaal van 2015 met 1,2 procent.

Omzetontwikkeling ICT-apparatuur

Statline: omzet groothandel

Meer machines de grens over
In het vierde kwartaal groeide de omzet voor de handel in
industriemachines met 3,5 procent. De groei kwam vrijwel geheel
voort uit een grotere buitenlandse vraag. De hele sector profiteerde
hiervan. Zo gingen er meer tractoren en landbouwmachines (4,1
procent) de grens over. Daarnaast was er was meer vraag naar
intern transportmaterieel, kantoormachines en machines voor de
bouw.

Omzetontwikkeling groothandel in industriemachines

Statline: omzet groothandel

Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen
Bouwmaterialenhandel bouwt omzet verder uit
De groothandel in bouwmaterialen profiteerde van de gunstige
ontwikkelingen in de bouw. In het vierde kwartaal groeide de omzet
van de bouwhandel met bijna 8 procent. Deze groei was in lijn met
een hogere omzet bij de bouw (+0,7 procent) en de gegroeide
bouwproductie. Ook in de detailhandel was er groei. De omzet van
de bouwmarkten groeide met 1,1 procent. De lage olieprijs had ook
in het vierde kwartaal zijn weerslag op de omzet in de overig
gespecialiseerde groothandel. Naast de lage olieprijs had ook de
gedaalde staalprijs effect op de omzet in de grondstoffenhandel.
Door overcapaciteit en de afgenomen globale vraag naar
grondstoffen als ertsen, staal en halffabricaten daalden de prijzen.
Hierdoor kwam de omzet verder onder druk te staan. Het inzakken
van de grondstoffenmarkt reflecteerde ook in de handel in schroot
en restmaterialen.

Omzetontwikkeling groothandel in grondstoffen e.d.

Statline: omzet groothandel
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Economisch beeld
Groei houdt aan
De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal 1,6 procent
groter dan in het vierde kwartaal van 2014. Dat is vooral te danken
aan hogere investeringen, toegenomen export en meer uitgaven
door consumenten. De consumptie van de overheid maakte pas op
de plaats. In het vierde kwartaal drukte de beperking van de
aardgasproductie de economische groei met ongeveer 0,8
procentpunt. Zoals in de voorgaande kwartalen is in het vierde
kwartaal aanzienlijk meer geïnvesteerd in woningen. Bedrijven en
instellingen gaven meer uit aan vervoermiddelen dan een jaar
eerder. Dit kwartaal zijn de investeringen in personenauto’s
gestegen. Daarnaast is meer geïnvesteerd in vrachtauto’s, opleggers
e.d. Bedrijven en instellingen hebben, evenals vorig kwartaal, meer
besteed aan machines, installaties en ICT-middelen.

Bestedingen naar categorie 4e kwartaal 2015

Opmerkingen betreffende deze publicatie
– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals deze
op 9 maart 2016 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 (08.30 – 17.30): 088 5707070

Statline: bbp en bestedingen

Media:
CBS Persdienst: persdienst@cbs.nl
Telefonisch: 070 3374444
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