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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 Exportstrategieën
Onlangs is de derde editie van de Internationaliseringsmonitor van dit kalenderjaar verschenen. Dit keer was het
thema ‘exportstrategieën’.

Geodata voor de Sustainable Development Goals
Bij het monitoren van de SDG’s staat CBS internationaal
bekend om zijn innovatieve aanpak: er wordt niet alleen
gebruik gemaakt van traditionele databronnen (enquêtes
en registers), maar ook van alternatieve databronnen
(sensor/big data, city data en geodata). Tijdens een
UNECE-bijeenkomst in Genève werden begin oktober
cijfers gepubliceerd die door toepassing van Geoinformatie zijn verkregen.

Bedrijven kunnen meerdere strategieën hebben om hun
exportpositie te behouden en te verstevigen. Zo kunnen
bedrijven er voor kiezen om nieuwe buitenlandse markten
aan te boren, het klantenbestand in bepaalde markten uit
te breiden of simpelweg de verkopen naar bestaande
klanten toe te laten nemen. Ook kunnen bedrijven zich
onderscheiden door samengestelde exportpakketten aan
te bieden, waarbij naast het hoofdproduct ook
bijproducten meegeleverd worden. Dit fenomeen heet
carry-along trade. Ook is er volop aandacht voor de
extensieve marge van de internationale handel, en dan in
het bijzonder voor het aantal handelsrelaties dat
exporteurs hebben in het buitenland.
Deze editie is als webpublicatie in zijn geheel te lezen op
de website van het CBS en als PDF te downloaden en te
printen.

CO2-emissies dragen in belangrijke mate bij aan
klimaatverandering. Tot nu toe was het alleen mogelijk de
emissies op nationaal niveau in kaart te brengen, in de
bovenstaande kaart is voor het eerst de regionale
verdeling weergegeven. Meer informatie over de SDG’s?
De meest recente CBS-publicatie is te vinden via deze link.
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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 zeer waarschijnlijke Brexit.

In een recent nieuwsbericht schetst het CBS dat de
goederenexport naar het VK zich in de eerste zeven
maanden van 2018 minder gunstig ontwikkelde dan de
totale goederenexport. De export van goederen van
Nederlandse makelij met bestemming VK nam zelfs met 3
procent af in deze periode tegenover plus 3,5 procent bij
alle bestemmingen. Eerder publiceerde het CBS al over de
Nederlandse verdiensten aan de Nederlandse export naar
het Verenigd Koninkrijk: 22,7 miljard euro in 2017.
Daarnaast is er begin oktober een uitgebreid CBSonderzoek in opdracht van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken uitgebracht. Het onderzoek beschrijft
de economische relaties met het Verenigd Koninkrijk
vanuit het perspectief van zowel ondernemingen (Britse
bedrijven in Nederland en Nederlandse bedrijven in het
VK) als internationale handel (directe en indirecte
goederen- en dienstenhandel).
Multinationals belangrijk voor de export
In een ander recent CBS-onderzoek, bekostigd door het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is gekeken
naar het belang van multinationals en niet-multinationals
voor de Nederlandse economie. Bijvoorbeeld in
werkgelegenheid, innovatie of toegevoegde waarde.
Multinationals hebben via een moeder- of dochterbedrijf
over de grens al een natuurlijke link met het buitenland.
De multinationals leveren dan ook veel van hun productie
direct aan andere landen en leveren zo een belangrijke
bijdrage aan de Nederlandse exportverdiensten. Ook

werken ze in de exportketen intensief samen met nietmultinationals.
Overige 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.

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 maand oktober is aanvullend statistisch onderzoek
gepubliceerd over:
De goederenexport van de provincie Limburg
De Nederlandse werkgelegenheid dankzij de
export naar het VK per bedrijfstak
Kenmerken van Britse bedrijven in Nederland
De import uit het VK, met cijfers over het
importverbruik per bedrijfstak
De exportverdiensten aan het VK per bedrijfstak
Kenmerken van multinationals en nietmultinationals
Een overzicht van alle maatwerktabellen uit 2018 voor het
thema ‘internationale handel’ is te vinden via deze link.
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