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Omzet groothandel bijna 22 procent
hoger in eerste kwartaal 2022
De omzet van de groothandel en de handelsbemiddeling
was in het eerste kwartaal van 2022 21,8 procent hoger
dan een jaar eerder. Het aantal faillissementen in deze
sector was iets lager dan in het laatste kwartaal van 2021.
Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Lees meer

Kwartaalomzetcijfers groothandel
Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd op
Statline. De data van het eerste kwartaal van 2022 zijn
toegevoegd. Via de onderstaande link kunt u rechtstreeks
naar de overzichten van deze cijfers.
Statline

In waarde was de afname van de export naar Rusland in
maart 453 miljoen euro, de afname van de export naar
Oekraïne bedroeg 97 miljoen euro. Lees meer

Productie industrie groeit met bijna
14 procent in april
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse
industrie was in april 13,7 procent hoger dan in april 2021,
maakt het CBS bekend. Een maand eerder kwam de groei
uit op 7,6 procent. De productie ligt op een historisch
hoog niveau. Lees meer

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

Meer faillissementen in mei
Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen
gecorrigeerd, is gestegen. Er zijn in mei 71 bedrijven meer
failliet verklaard dan in april, meldt het CBS. Het aantal
uitgesproken faillissementen is echter nog laag vergeleken
met de periode voor het uitbreken van corona. Lees meer
Colofon

Export naar Oekraïne en Rusland
sterk afgenomen
De Nederlandse goederenexport naar Oekraïne is in maart
2022 met 84 procent in waarde afgenomen ten opzichte
van dezelfde periode een jaar eerder. Ook de export naar
Rusland nam sterk af, met 67 procent. Dat meldt het CBS
op basis van nieuwe cijfers.
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