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Omzet groothandel stijgt fors
De omzet in de groothandel is in het tweede kwartaal van
2018 met 5,3 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde
periode een jaar geleden. Een grote stijging van de
olieprijs, wederom meer vraag naar bouwmaterialen en
meer investeringen in industriemachines droegen bij aan
de omzetgroei. Voor de groothandel in farmaceutische
producten, medische instrumenten en orthopedische
artikelen kwam een einde aan de onafgebroken
groeireeks sinds 2012. Het aantal faillissementen bleef
nagenoeg gelijk aan dat van het voorgaande kwartaal,
maar er gingen minder bedrijven dicht en het aantal
starters steeg. Lees meer

Kwartaalomzetcijfers groothandel
Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data
van het tweede kwartaal 2018 zijn toegevoegd. Via de
onderstaande link kunt u rechtstreeks naar de overzichten
van deze cijfers.

Afzetprijzen industrie 5 procent
hoger in juni
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni
5 procent hoger dan in juni 2017, meldt het CBS. De
prijsstijging is groter dan een maand eerder. Toen waren
de producten van de industrie 3,7 procent duurder in
vergelijking met een jaar eerder. Lees meer

Aantal vacatures bereikt
recordhoogte
Het aantal openstaande vacatures heeft in het tweede
kwartaal van 2018 een nieuw hoogtepunt bereikt. Eind
juni waren het er 251 duizend, een toename van 16
duizend in het tweede kwartaal. Daarmee werd het vorige
recordaantal van eind 2007 met 2 duizend overtroffen.
Daarnaast daalde in het tweede kwartaal het aantal
werklozen met 14 duizend, terwijl het aantal banen
verder groeide met 52 duizend. Hierdoor is de spanning
op de arbeidsmarkt verder opgelopen. Dit meldt het CBS
op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de
arbeidsmarkt. Lees meer

Groothandel; omzetontwikkeling, SBI 2008
Meer informatie over de groothandel is te vinden op de
themapagina handel en horeca.

Omzet bouw groeit met dubbele
cijfers
De omzet van de bouw is in het tweede kwartaal van 2018
met 12 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder.
Het aantal vacatures is verder opgelopen, net als het
aantal ondernemers dat aangaf last te hebben van
personeelstekort. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe
kwartaalcijfers over de bouwnijverheid. Lees meer
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