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Omzet groothandel ruim 2 procent
hoger in eerste kwartaal 2020

Export krimpt met 4 procent in
maart

In het eerste kwartaal van 2020 heeft de groothandel en
handelsbemiddeling 2,2 procent meer omzet behaald dan
in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal
faillissementen onder groothandelaren lag in het eerste
kwartaal op het laagste niveau sinds het begin van de
meting. De effecten van de coronacrisis en de
bijbehorende maatregelen waren vooral zichtbaar in het
ondernemersvertrouwen dat aan het begin van het
tweede kwartaal hard onderuit ging. Dit meldt het CBS op
basis van nieuwe cijfers. Lees meer

Het volume van de goederenexport was in maart 4,0
procent kleiner dan in maart 2019, meldt het CBS. Dit is
de eerste krimp na mei 2019. In maart zijn er vooral
minder transportmiddelen en machines uitgevoerd.
Daarentegen lag de export van aardolie- en chemische
producten hoger dan een jaar eerder. Het volume van de
import was in maart 3,7 procent kleiner dan een jaar
eerder. Er werden vooral minder delfstoffen,
transportmiddelen en kleding ingevoerd dan een jaar
eerder. Lees meer

Kwartaalomzetcijfers groothandel

Invoer medische producten groeit 8
procent in eerste 3 maanden 2020

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data
van het eerste kwartaal van 2020 zijn toegevoegd. Via de
onderstaande link kunt u rechtstreeks naar de overzichten
van deze cijfers.
Groothandel; omzetontwikkeling, SBI 2008

In het eerste kwartaal van 2020 importeerde Nederland
voor 8,7 miljard euro aan medische goederen. Dat was 8
procent meer dan in de eerste drie maanden van 2019.
Nederland was in 2019 de vijfde importeur van medische
goederen in de wereld. Dat meldt het CBS. Lees meer

Meer informatie over de groothandel is te vinden op de
themapagina handel en horeca.

Omzet industrie 2,7 procent lager in
eerste kwartaal
In het eerste kwartaal van 2020 was de omzet van de
industrie 2,7 procent lager dan een jaar eerder. Ook in
2019 was de omzet al elk kwartaal lager. In maart 2020
was de omzetontwikkeling het meest negatief bij de
producenten van aardolie. Dit meldt het CBS op basis van
nieuwe cijfers over de industrie. Lees meer
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