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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 Handelsgedrag
Op 4 juli is de derde editie van de Internationaliseringsmonitor van 2019 verschenen. Dit keer was het thema
‘Patronen in handelsgedrag’.

Nederland langs de Europese Meetlat 2019
Rond de Europese Verkiezingen heeft het CBS deze
publicatie uitgebracht waarbij Nederland op vele terreinen
wordt vergeleken met de andere EU-landen.
Ook veel globaliseringsonderwerpen zijn daarbij in beeld
gebracht, zoals internationaal studeren, migratie,
vakanties en goederenhandel. Zo blijkt onder andere dat
Nederland een aantrekkelijk studieland voor buitenlandse
studenten is.

Zie de webpublicatie of download de PDF voor alle details.
Een andere recente CBS-brede publicatie “Trends in
Nederland 2019” bevat ook globaliseringsaspecten zoals
internationale handel en internationaal vervoer, met onder
andere aandacht voor het aantal aankomende en
vertrekkende passagiers op Nederlandse luchthavens.

Een deel van de bedrijven in Nederland handelt jaar in jaar
uit consequent wel of niet met het buitenland. Toch is er
veel dynamiek. Zo zijn er nieuwkomers, uittreders maar
ook bedrijven die bij herhaling slechts kort actief zijn op de
buitenlandse markt. Wat deze bedrijven onderscheidt en
kenmerkt komt uitgebreid in deze editie aan bod. Ook de
keuzes die de internationale handelaren maken met
betrekking
tot
hun
exportportfolio
(aantal
exportbestemmingen, exportproducten en handelsrelaties) worden in kaart gebracht.
Een gelijktijdig uitgebracht nieuwsbericht beschrijft dat in
2010 tot en met 2018 23 procent van de exporterende
bedrijven te typeren was als knipperlichtexporteur, oftewel
bedrijven die in deze periode afwisselend wel en geen
export rapporteerden. Slechts 1 op de 6 bedrijven was in
deze periode onafgebroken actief als goederenexporteur.
Deze editie van de Internationaliseringsmonitor 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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Goedereninvoer naar bestemming: extra inzichten
Op 27 juli is het nieuwsbericht ‘Nederland grootste
importeur cacaobonen’ gepubliceerd. Naast cacaobonen is
er aandacht voor de rol van Nederland bij de invoer van
andere belangrijke agrogrondstoffen: palmolie, sojabonen
en koffie. Deze grondstoffen spelen een rol bij de actuele
discussies over de milieuvoetafdruk van Nederland en
specifiek de ecologische druk op andere landen (zie ook
‘brede welvaart elders’ in de Monitor Brede Welvaart van
15 mei).

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. Sinds 15 mei zijn
de volgende nieuwsberichten gepubliceerd:
Auto-export naar VS levert Nederland half miljard op
(4/6)

In termen van invoerwaarde is Nederland de grootste
importeur van cacaobonen in de wereld, nummer drie bij
palmolie, nummer vier bij sojabonen en nummer vijf bij
koffie. In termen van invoergewicht is Nederland
respectievelijk eerste, vierde, vierde en achtste.
Op basis van nieuwe analyses is nagegaan welk deel van de
invoer van deze grondstoffen direct doorgaat als
wederuitvoer naar andere landen en welk deel hier
achterblijft voor industriële verwerking of directe
consumptie. Van de hier verwerkte goederen komt een
aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen in de vorm van
nieuwe producten alsnog in het buitenland terecht. Zo is
bekend dat Nederland van cacaobonen naast chocolade
ook halffabrikaten als cacaopoeder en cacaoboter maakt
waarvan landen als België of Duitsland chocolade maken.
De onderliggende analyses zijn onderdeel van een nieuwe
methodologie om de gehele goederenimport te
onderscheiden tussen invoer voor wederuitvoer en overige
invoer. Met deze schattingen loopt Nederland voorop in de
wereld. De nieuwe methode is op 23 juli gepubliceerd in de
National Institute
Economic Review met als titel
‘Distinguishing Between Imports for Domestic Use and for
Re-Exports: A Novel Method Illustrated for the
Netherlands’. Op de website van het CBS zal op korte
termijn een Nederlandse versie worden gepubliceerd.

-

Export groeit bijna 2 procent in april (14/6)
Grootste deel exporteurs voert incidenteel uit (28/6)
Export groeit 1,5 procent in mei (15/7)
Europese webwinkels zetten 390 miljoen om in
Nederland (25/7)
Nederland grootste importeur cacaobonen (27/7)

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.
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