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Omzetdaling in eerste kwartaal
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In het eerste kwartaal daalde de omzet van de Nederlandse
groothandel. Het aantal faillissementen was iets hoger dan een jaar
eerder. Een lichtpuntje is de gestegen export. De Nederlandse
economie kromp in het eerste kwartaal, met name dankzij de zachte
winter, waardoor minder aardgas werd geconsumeerd en
geëxporteerd.
Het herstel van de economie houdt echter aan. Net als in het
voorgaande kwartaal lagen de investeringen hoger dan een jaar
eerder. Consumenten gaven minder uit. De uitgaven van de
overheid stegen licht. Groothandelaren zijn weer wat positiever
over de toekomst.
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Totale groothandel
Omzetdaling groothandel
Het eerste kwartaal heeft nog geen omzetherstel voor de
groothandel opgeleverd. Integendeel, de omzet daalde met ruim 2
procent. Negatieve uitschieter was de groothandel in
landbouwproducten die in het eerste kwartaal ruim 10 procent
omzet verloor. De verkopers van computerapparatuur boekten
eveneens een fors omzetverlies.
Het beeld voor de groothandelsmarkt voor consumentenartikelen is
positiever. In het eerste kwartaal nam vooral de omzet van non-food
consumptiegoederen aanzienlijk toe. De omzet steeg met bijna 6
procent, terwijl de groothandel in voedings- en genotmiddelen met
een bescheiden omzetplus van 0,6 procent een pas op de plaats
maakte.

Omzetontwikkeling groothandel
Klik en typ link

Statline: omzet groothandel
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10 procent meer faillissementen
In het eerste kwartaal gingen bijna 250 groothandelaren failliet. Dat
is ruim 10 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2013. Ruim
een kwart van de faillissementen vond plaats in de groothandel in
non-food consumptieartikelen. De grootste stijging van het aantal
faillissementen vond plaats in de foodsector van de groothandel.

Aantal faillissementen

Statline: faillissementen

Groothandel positief ingesteld
Ondernemers in de groothandel zijn over het algemeen positiever
over het economisch klimaat dan ondernemers in andere branches.
In het tweede kwartaal oordeelde ruim 19 procent van de
ondernemers positief over het economische klimaat in het eerste
kwartaal. Ruim 11 procent was van mening dat het economische
klimaat verslechterd is. Dit aandeel is sinds 2012 niet zo laag
geweest. Dit is het tweede kwartaal waarin het aandeel positiefgestemde ondernemers groter is dan het aandeel negatiefgestemden. Dit staat in contrast met het oordeel van ondernemers
in veel andere branches. Per saldo zijn de ondernemers in andere
branches nog steeds licht negatief.

Saldo economisch klimaat afgelopen drie maanden

Statline: conjunctuurenquête

Aantal vacatures stijgt licht
Net als in vierde kwartaal van 2013 is het aantal openstaande
vacatures licht gestegen. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar
eerder is het aantal openstaande vacatures in het eerste kwartaal
met ongeveer 400 toegenomen. Het aantal onvervulde vacatures
kwam daardoor op 7 800 uit. Het aantal ontstane vacatures steeg
naar 11 duizend. De groothandelaren zijn ook iets minder negatief
over de werkgelegenheid binnen de branche. Ruim 15 procent van
hen verwacht dat het personeelsbestand zal krimpen, ongeveer 11,5
procent verwacht juist een groei van de werkgelegenheid.

Aantal vacatures

Statline: vacatures groothandel
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Groothandel in consumentengoederen
Groenten en fruit stevig in trek
De omzet van de groothandelaren in zuivelproducten steeg met
ruim 13 procent, onder andere door de toegenomen export. In de
non-foodbranche steeg de omzet van de groothandel in medische
producten met ruim 8 procent. Groenten en fruit waren in trek,
waardoor de omzet met ruim 5 procent steeg. De omzet groeit in
deze branche al kwartalen op rij met gemiddeld 5 procent. Ook de
vraag naar kleding en schoenen trok aan. Dit had een positief effect
op de groothandelsomzet in dit segment. Het beeld van de
groothandel in consumentenapparatuur bleef onveranderd. Deze
grossiers zagen de omzet verder dalen.

Omzetontwikkeling eerste kwartaal

Statline: omzet groothandel

Dubbele cijfers voor zuivelgroothandel
Groothandelaren in kaas, melk en eieren noteerden in het eerste
kwartaal van 2014 een omzetgroei van ruim 13 procent. In 2013
werd voor ruim 12 miljard euro omgezet, 7 procent meer dan in
2012. Veel zuivel, vooral kaas en melkpoeder, wordt geëxporteerd.
De totale Nederlandse zuivelexport steeg in 2013 tot bijna 8 miljard
euro.
De buitenlandse handel van zuivelproducten verloopt voor een
groot deel via de Nederlandse groothandelaren. Zestig procent van
de zuivelexport (waarde: 4,6 miljard euro) gaat naar Duitsland,
België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Duitsland is de
grootste zuivelafnemer.

Omzetontwikkelingen groothandel in zuivelproducten

Statline: omzet groothandel

Groothandel in kapitaalgoederen
Groothandel in ICT-apparatuur nog niet uit de malaise
Met de groothandel in ICT-apparatuur ging het nog steeds niet
goed. De omzetten dalen al sinds het tweede kwartaal van vorig
jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar is die bijna 9 procent. In het
eerste kwartaal gingen 19 bedrijven failliet, evenveel als in het
eerste kwartaal van 2013.

Omzetontwikkelingen groothandel in ICT-apparatuur

Statline: omzet groothandel
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Groothandel in industriemachines blijvend in de min
De groothandel in machines en toebehoren voor de industrie
herstelde niet. De omzet daalde in het eerste kwartaal met bijna 1
procent. Over geheel 2013 was de omzetdaling bijna 3 procent. De
omzetten van deze branche volgen niet de omzet van de industriële
productie van machines en apparaten, die wel toenam.

Omzet ontwikkelingen groothandel in industriemachines

Statline: omzet groothandel

Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen
Fors omzetverlies
De groothandel in grondstoffen en halffabricaten boekte in het
eerste kwartaal van 2014 een fors omzetverlies. Door de zachte
winter was er minder vraag naar aardgas en andere brandstoffen
waardoor de omzet in de groothandel voor brandstoffen fors
onderuitging. De omzet in de overig gespecialiseerde groothandel
kromp daardoor met meer dan 5 procent.
Ook voor de groothandel in landbouwproducten was het eerste
kwartaal van 2014 een slecht begin. Door lagere graanprijzen liep de
omzet in de groothandel voor landbouwproducten met ruim 10
procent terug.

Omzetontwikkelingen groothandel in grondstoffen e.d.

Statline: omzet groothandel

9 procent minder olie en steenkool verhandeld
De omzet van de groothandelaren in akkerbouwproducten ging in
het eerste kwartaal met 15 procent onderuit. Hiermee was de omzet
terug op het niveau van het begin van 2012. Toen stegen de
graanprijzen door schaarste in korte tijd zeer sterk.
Door het milde winterse weer werd er veel minder gas verstookt in
ons land en in Europa, waardoor de omzet van groothandelaren in
olie en steenkool met ruim 9 procent daalde. De bouwproductie
steeg echter, onder andere door de zachte winter. Hierdoor groeide
ook de omzet van de groothandel voor bouwmaterialen. Met een
bescheiden groei van ruim een half procent stabiliseerde de
groothandel in chemische producten zich.

Omzetontwikkeling eerste kwartaal

Statline: omzet groothandel
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Bouw in de lift
De omzet van de groothandel voor bouwmaterialen lag in het eerste
kwartaal ruim 9 procent hoger. Hiermee kwam er een eind aan de
onafgebroken reeks omzetdalingen van de afgelopen twee jaar.
Onder andere de zachte winter zorgde voor een opleving in de
bouw. In het eerste kwartaal van 2014 steeg de productie in de
bouw met meer dan 5 procent. Detailhandelsbranches zoals
bouwmarkten en doe-het-zelfketens lieten een zelfde ontwikkeling
zien.

Omzetontwikkeling groothandel in bouwmaterialen

Statline: omzet groothandel

Economisch beeld
Economie gekrompen
De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2014 met 0,5
procent
gekrompen
tenvolledige
opzichtedoublure
van een jaar
Hiermee werd
Dit kan weg.
Dit is een
met eerder.
de openingsalinera
de bescheiden groei in het voorgaande kwartaal niet doorgezet. Dit
was met name toe te schrijven aan de zachte winter, waardoor dit
jaar minder aardgas werd geconsumeerd en geëxporteerd.
Het onderliggende herstel van de economie houdt echter aan. Net
als in het voorgaande kwartaal lagen de investeringen hoger dan
een jaar eerder. Vooral de investeringen in machines, computers en
de bouw zijn flink aangetrokken. De investeringen in bedrijfswagens
waren daarentegen lager dan vorig jaar. Exclusief aardgas werd er
bijna 3 procent meer aan Nederlandse goederen uitgevoerd. Met
uitzondering van landbouwproducten is over de hele linie groei
gemeten. Vooral de export van chemische en elektrotechnische
producten en metaalproducten is toegenomen.

Bruto binnenlands product

Opmerkingen betreffende deze publicatie
– Deze publicatie is samengesteld op basis van de cijfers zoals
deze op 4 juni 2014 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.
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