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Economie eurozone klimt in tweede kwartaal uit
recessie
De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal weer uit de recessie gekomen, dankzij de
versoepeling van de coronamaatregelen en het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis.
Volgens nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat was in het tweede kwartaal weer sprake van groei,
na twee eerdere kwartalen van krimp.
De economie nam ten opzichten van een kwartaal eerder met 2 procent in omvang toe, wat tevens een sterkere groei
betekent dan economen in doorsnee hadden voorzien. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een groei
van bijna 14 procent.
In het eerste kwartaal van dit jaar was nog een lichte krimp te zien voor de economie door de lockdowns tegen de
coronapandemie. Met twee kwartalen van economische krimp op rij was de economie van de eurozone daardoor in een
technische recessie beland.
Maar nu de maatregelen steeds meer zijn versoepeld geven consumenten weer meer geld uit in bijvoorbeeld winkels en
de horeca. Eerder bleek al dat de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van het eurogebied inmiddels op het
hoogste niveau in jaren ligt.
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Ondernemersorganisaties hameren op belang van
coronaregels
Werkgevers moeten de basisregels rond corona weer in acht nemen, om het
aantal virusbesmettingen onder controle te houden. Dat betekent bijvoorbeeld
thuiswerken... 
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17 juni 2022

Sterke stijging ziekteverzuim in mei
Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf hebben vorige maand vaker
personeel moeten missen dat ziek thuiszat. Ten opzichte van een jaar eerder
waren er dertien... 
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07 juni 2022

SRA: Mkb heeft in tweede coronajaar goed
gepresteerd
Het mkb heeft in 2021 nancieel over de breedte goed gepresteerd, mede
dankzij de coronasteun van de overheid. Niet alleen de omzet en de winst
stegen, ook de vermogenspositie... 
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02 juni 2022

CBS: aantal bedrijven met langdurige probleemschuld
blijft klein
Het aantal bedrijven in Nederland met langdurige problematische schulden
blijft klein ondanks de coronalockdowns van de afgelopen jaren. 
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Einde coronalockdown zorgt voor flinke omzetgroei
horeca
De Nederlandse horeca heeft in het eerste kwartaal ink meer omgezet
dankzij de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen. Vergeleken met
de eerste drie maanden... 

