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Kwartaalmonitor groothandel

Groei export en import zet door

In het vierde kwartaal van 2017 steeg de omzet in de
groothandel met 2,9 procent ten opzichte van hetzelfde
kwartaal in 2016. Vooral in de groothandel in
grondstoffen en in consumentengoederen groeide de
omzet sterk. Net als in het derde kwartaal zag alleen de
handel in landbouwproducten de omzet dalen. De daling
was dit kwartaal zelfs een stuk forser. Meer informatie is
te lezen in de monitor (PDF)

Het volume van de goederenexport was in december
2017 een kleine 7 procent groter dan een jaar geleden,
meldt het CBS. Het exportvolume groeit al 3,5 jaar
onafgebroken. Het was opnieuw vooral de export van
auto’s, machines en apparaten die aan de groei bijdroeg.
Het volume van de import groeide met 8,3 procent ten
opzichte van december 2016. Lees meer

Omzet groothandel groeit 10
kwartalen op rij
De omzet in de groothandel is in het vierde kwartaal met
2,9 procent gegroeid. Een jaar geleden was dat nog 3,5
procent. Op jaarbasis steeg de omzet in de groothandel
met 6,1 procent ten opzichte van 2016. In het vierde
kwartaal van 2017 liep het aantal faillissementen iets op
vergeleken met het vorige kwartaal, van 89 naar 95. De
verwachtingen van groothandelaren zijn ook voor het
eerste kwartaal van 2018 weer positief. Lees meer

Record export landbouwgoederen
In 2017 werd voor een record van 91,7 miljard euro aan
landbouwgoederen geëxporteerd, ruim 7 procent meer
dan in 2016. Dit leverde de Nederlandse economie 44
miljard euro op. Het leeuwendeel van de export bestond
uit in Nederland geproduceerde producten (40,5 miljard),
de rest betrof de wederuitvoer van buitenlandse
producten. Er werd voor 8,9 miljard aan zuivel uitgevoerd,
21 procent meer dan in 2016. Dit meldt het CBS. Lees
meer

Kwartaalomzetcijfers groothandel
Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data
van het vierde kwartaal 2017 zijn toegevoegd. Via de
onderstaande link kunt u rechtstreeks naar de overzichten
van deze cijfers.
Groothandel; omzetontwikkeling, SBI 2008
Meer informatie over de groothandel is te vinden op de
themapagina handel en horeca.
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