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Omzet groothandel 17 procent hoger
in 2021
In 2021 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 17,1
procent meer omzet behaald dan in 2020. Het aantal
faillissementen onder groothandelaren nam sterk af ten
opzichte van het voorgaande jaar. De verwachtingen van
ondernemers in de groothandel over de omzet en de
export waren in het eerste kwartaal van 2022 minder
optimistisch dan in het vierde 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 vierde kwartaal van 2021 zijn
toegevoegd alsmede de jaarcijfers van 2021. Via de
onderstaande link kunt u rechtstreeks naar de overzichten
van deze cijfers.
Statline
Meer informatie over de groothandel is te vinden op de
themapagina handel en horeca.

Import uit Oekraïne in 2021 voor het
eerst boven 2 miljard euro
Nederland importeerde in 2021 voor ruim 2 miljard euro
aan goederen uit Oekraïne. In 2002 werd nog voor 177
miljoen euro aan goederen geïmporteerd, dat was in 2021
ongeveer 12 keer zoveel. Nederlandse bedrijven
importeerden in 2021 hoofdzakelijk plantaardige fijne
oliën en vetten, zoals zonnebloemolie, en maïs uit
Oekraïne. De exportwaarde naar Oekraïne is in twintig
jaar tijd verdrievoudigd. Dit meldt het CBS op basis van
nieuwe cijfers die gaan over de periode vóór de Russische
inval. Lees meer
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Meer ondernemers positief over
bedrijfsresultaat 2021 dan over
2020
Bijna 71 procent van de ondernemers verwacht een
positief bedrijfsresultaat te hebben geboekt voor 2021.
Een jaar geleden was dit voor 2020 ruim 62 procent.
Binnen het grootbedrijf geven ondernemers vaker aan
winst te hebben gemaakt dan binnen het midden- en
kleinbedrijf (mkb). De meeste bedrijven geven aan
kostenstijgingen ten minste voor een deel te kunnen
doorberekenen aan hun klanten. Dit meldt het CBS op
basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die wordt
gehouden in samenwerking met KVK, het Economisch
Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.
Lees meer

87 procent import uit Rusland
betreft minerale brandstoffen
Nederland importeerde in 2021 voor 18,4 miljard euro
aan goederen uit Rusland, waarvan 87 procent minerale
brandstoffen (ruim de helft ruwe aardolie en verder
vooral aardgas en aardolieproducten). Nederland is
wereldwijd de zesde importeur van goederen uit Rusland.
Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers die gaan
over de periode vóór het uitbreken van de oorlog in
Oekraïne. Lees meer
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