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Nieuws

Onlangs gepubliceerd

In deze nieuwsbrief houden we u elk kwartaal op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen en actuele
onderzoeken bij het CBS op het gebied van globalisering.

Internationaliseringsmonitor Financialisering
Op 13 december is de vierde editie van de
Internationaliseringsmonitor van 2018 verschenen. Dit
keer was het thema ‘Financiële globalisering’.

Uitgebreide tabellenset handel in diensten
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft
het CBS gevraagd om uitgebreide informatie over de
Nederlandse handel in diensten met andere EU-landen.
Het onderzoek heeft 79 tabellen in 8 verschillende
tabellensets opgeleverd.
Het is de eerste keer dat een dergelijke uitgebreide
tabellenset over de Nederlandse internationale handel in
diensten beschikbaar is. Op basis van deze cijfers kunnen
conclusies worden getrokken over de export per
subsector, de handelspatronen met andere lidstaten,
kenmerken van handelaren die met verschillende
lidstaten handelen en de productiviteit van deze
verschillende soorten handelaren.
Een van de vele resultaten is dat bedrijven die diensten
exporteren,
gecorrigeerd
voor
verschillende
bedrijfskenmerken, significant 5 procent productiever zijn
dan bedrijven die geen diensten exporteren.
Aan globalisering zit een financiële kant die in recente
jaren steeds nauwer verweven raakt met de reële
economie. Om internationaal actief te worden, is kapitaal
nodig. Dat kan eigen kapitaal zijn, maar vaak is hier
financiering voor nodig. In hoeverre bedrijven dit krijgen,
wordt onderzocht in deze monitor. Ook wordt onderzocht
welk aandeel bijzondere financiële instellingen hebben in
Nederlandse investeringsstromen.
Het gehele rapport ‘Diensten: wat, hoe en waar?’ en de
bijbehorende tabellensets zijn via deze link te downloaden
vanaf cbs.nl.

Deze editie is als webpublicatie in zijn geheel te lezen op
de website van het CBS en als PDF te downloaden en te
printen.
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Aandacht voor Brexit
CBS publiceert regelmatig artikelen en onderzoeken ten
aanzien van de Nederlandse economische relaties met het
Verenigd Koninkrijk. Dit in verband met de actuele
onderhandelingen over een mogelijke Brexit.

Het nieuwsbericht ‘Landbouwexport ruim 90 miljard euro
in 2018’ en het volledige onderliggende rapport zijn te
vinden op de websites van het CBS en Wageningen
Economic Research. Het persbericht van het ministerie
van LNV is te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Overzicht nieuwe publicaties
Op de website van het CBS vindt u een aparte pagina
Dossier Globalisering met nieuws en verdiepende
onderzoeken ten aanzien van het thema. In de afgelopen
maanden zijn de volgende rapporten, papers en grotere
publicaties over het thema Globalisering gepubliceerd:
-

Via de Brexit-monitor komt u uit bij de meest actuele
rapporten en cijfers met betrekking tot de Nederlandse
relaties met het Verenigd Koninkrijk.
Nederland weer tweede landbouwexporteur
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) en in samenwerking met
Wageningen Economic Research heeft het CBS op 18
januari 2019 het rapport “De landbouwexport in 2018 in
breder perspectief’ gepubliceerd. Traditioneel presenteert
de minister van LNV op de landbouwbeurs Grűne Woche
de eerste Nederlandse landbouwexportcijfers van het
voorgaande jaar op basis van een jaarlijkse
CBS/Wageningen-publicatie.

-

-

Daarnaast zijn de volgende nieuwsberichten gepubliceerd:
Recordaantal shirts komt Nederland in (5/11)

-

Uit de cijfers blijkt dat de landbouwexport met ruim 90
miljard euro op ongeveer hetzelfde niveau uitkwam in
2018 als een jaar eerder. Sierteelt, zuivel, vlees, groenten
en fruit blijven de meeste uitgevoerde producten door
Nederland en nog steeds is Nederland, na de VS, de
grootste agrarische exporteur ter wereld.

Factsheet internationale handel, januari t/m augustus
2018 (29/11)
Internationaliseringsmonitor 2018, vierde kwartaal
(13/12)
De Nederlandse landbouwexport in 2018 in breder
perspectief, samen met Wageningen Economic
Reseach (18/1)
Carry-along export: wat wordt er gebundeld? (23/1)
Diensten: wie, hoe, wat en waar? (28/1)
Bijzondere financiële instellingen (BFI’s) en
buitenlandse investeringen van het zmkb (30/1)

-

Export groeit 2 procent in september (14/11)
Minder industrieel afval naar China (29/11)
Handelstekort met VS door wederuitvoerstromen
(12/12)
Export groeit 5 procent in oktober (13/12)
80 procent inkomende investeringen direct
doorgesluisd (13/12)
Export groeit nauwelijks in november (15/1)
Landbouwexport ruim 90 miljard euro in 2018 (18/1)
Meer import en export van bouwdiensten (28/1)
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Aanvullend statistisch onderzoek
Verder voert het CBS op verzoek aanvullend statistisch
onderzoek uit. De resultaten van deze onderzoeken
worden op de website van het CBS gepubliceerd.

In de afgelopen maanden is aanvullend statistisch
onderzoek gepubliceerd over onder andere:
-

Internationale handel in diensten per regio (20142016)
Internationale handel in goederen per provincie en
COROP-gebied (2017)
Agri-foodgerelateerde goederenexport door NoordBrabant (2015-2017)
Beschrijving van deelnemers aan economische
missies (2004-2016)
Internationale handel voor de regio Zwolle (20152017)
Een overzicht van alle maatwerktabellen voor het thema
‘internationale handel’ is te vinden via deze link.
Colofon
Tekst

Pascal Ramaekers | Onderzoeker
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