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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 China
In de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor
(25 juni 2020) wordt een overzicht gepresenteerd van de
economische verwevenheid tussen Nederland en China tot
en met 2019. Statistieken over de situatie in 2020
(Coronatijdperk) zijn nog maar beperkt beschikbaar, maar
zijn waar mogelijk ook gepresenteerd.

CBS-berichtgeving over effecten Coronavirus
Het Coronavirus ‘SARS-CoV-2’ (en de ziekte die het
veroorzaakt, Covid-19) houdt de wereld al maanden in zijn
greep. Het CBS bericht heel regelmatig over de effecten van
het
virus
op
Nederland,
soms
met
een
globaliseringsdimensie. Onder meer de volgende
gepubliceerde nieuwsberichten hadden een duidelijke link
met globalisering:
-Import uit China 9 procent lager in maart 2020
-De handelsrelatie met Italië
-Invoer medische goederen 8 procent hoger in eerste
drie maanden 2020
-Ruim kwart minder bloemenexport in maart
-Immigratie gedaald na uitbreken coronapandemie
-Aantal reizigers nationale luchthavens in april met 98
procent gedaald

-Export krimpt met ruim 11 procent in april
-Hogere export Nederlandse producten naar China (zie
verder ‘Internationaliseringsmonitor China’)
-Daling export tuinbouwproducten in april 2020 (zie
verder ‘Economische belang tuinbouwketen’)

Voor Nederland is China één van de grootste
handelspartners. In 2019 importeerde Nederland voor 43
miljard euro aan goederen uit China. Nederland is daarbij
voor China een belangrijke toegangspoort naar andere
Europese markten. Omgekeerd exporteerde Nederland in
2019 voor circa 13 miljard euro naar China. Vooral
Nederlandse hightech machines en babymelkpoeder zijn
erg gewild in China. Een gelijktijdig uitgebracht
nieuwsbericht laat een opvallend grote groei van de export
van Nederlandse makelij naar China zien in 2020. 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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Economische belang tuinbouwketen

Overzicht nieuwe publicaties

Ook op 25 juni is het rapport ‘Tuinbouwcijfers 2019’
gepubliceerd met daarbij een uitvoerige beschrijving van
het economische belang van de bedrijven die actief zijn in
de gehele tuinbouwketen, van bloemen-, groente- en
fruittelers tot groothandel en van zaadveredelaars tot
kassenbouwers. Het rapport is een van de eindproducten
van een onderzoek naar de omvang van de tuinbouwketen
op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedelkwaliteit en is met medewerking van Wageningen
Economic Research tot stand gekomen.

Op de website van het CBS vindt u een aparte pagina
Dossier Globalisering met nieuws en verdiepende
onderzoeken ten aanzien van het thema. De lijst met
nieuwe nieuwsberichten is voor deze editie gepubliceerd
op pagina 1.

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.

Uit de cijfers blijkt dat de keten tuinbouw en
uitgangsmaterialen exportgeoriënteerd en innovatief is.
Het aandeel in de totale Nederlandse R&D-uitgaven is 4,5
procent en bij de exportwaarde is dat 4,7 procent van het
totaal. Dat is veel meer dan de aandelen bij import (2,5
procent), directe bijdrage aan het bbp (1,6 procent) of de
directe bijdrage aan werkgelegenheid in Nederland (1,7
procent).
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Ook bedrijven buiten de keten profiteren echter van het
bestaan van de tuinbouwketen en inclusief deze indirecte
effecten is de bijdrage aan het bbp (2,7 procent) en
werkgelegenheid (3,4 procent) een stuk groter. Daarbij valt
te denken aan bijvoorbeeld accountancy- en bankdiensten
voor de tuinbouwsector of seizoensarbeiders die vanuit de
uitzendbranche in de tuinbouw komen werken.
Het gehele rapport is te downloaden van de website van
het CBS en dat geldt ook voor de bijbehorende
maatwerktabellenset met 15 tabellen met kerncijfers.

Nieuwsbrief Globalisering – juli 2020 | 2

