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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 Diensten en R&D
In de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor
(24 september) stonden de internationale handel en
diensten en R&D centraal.

Nederland Handelsland – editie 2020
Op 7 september is de tweede editie van ‘Nederland
Handelsland’ uitgebracht. De publicatie bevat actuele en
relevante informatie over de staat van de
internationalisering
in
Nederland.
Export
en
exportverdiensten, de werkgelegenheid die dit oplevert,
het Nederlands aandeel in de goederenhandel,
investeringen, multinationals en internationaal vrouwelijk
ondernemerschap komen onder andere aan bod in deze
publicatie.
De publicatie voorziet in de behoefte snel toegang te
hebben
tot
de
belangrijkste
gegevens
over
internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven en
de economie in brede zin. Nederland Handelsland is
ontwikkeld door het Expertisecentrum Globalisering van
het CBS in opdracht van het ministerie van Buitenlandse
Zaken.

De webpublicatie is online te lezen en de PDF-versie en de
bijbehorende tabellen in Excel zijn via deze link te
downloaden.

Bij internationale handel wordt vaak aan de
goederenhandel gedacht, maar ook de in- en uitvoer van
diensten – zoals vervoersdiensten, financiële diensten,
informatiediensten, R&D en het gebruik van intellectueel
eigendom – zijn belangrijk voor de Nederlandse economie.
Aan de export van diensten verdiende ons land in 2018
bijna 105 miljard euro, circa 14 procent van het bbp.
De export van diensten speelt een centrale rol in de
wereldwijde
productienetwerken
en
globale
waardeketens.
Bedrijven met internationale goederenhandel doen relatief
vaak aan R&D en omgekeerd. De beslissing om te
exporteren en de beslissing om te investeren in R&D gaan
vaak hand in hand. In hoeverre dit ook opgaat voor
dienstenhandel is in deze editie nader onderzocht.

De webpublicatie is online te lezen en de PDF-versie is via
deze link te downloaden.
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CBS-berichtgeving over Coronacrisis

Overzicht nieuwe publicaties

Het Coronavirus ‘SARS-CoV-2’ (en de ziekte die het
veroorzaakt, Covid-19) houdt de wereld al vele maanden in
zijn greep. Het CBS bericht heel regelmatig over de effecten
van het virus op Nederland, soms met een
globaliseringsdimensie.

Op de website van het CBS vindt u een aparte pagina
Dossier Globalisering met nieuws en verdiepende
onderzoeken ten aanzien van het thema.

Onder meer de volgende recent gepubliceerde
nieuwsberichten hadden een link met globalisering:

Verder voert het CBS op verzoek aanvullend statistisch
onderzoek uit. De resultaten van deze onderzoeken
worden op de website van het CBS gepubliceerd.

Aanvullend statistisch onderzoek

2 juli: Ruim 5,6 miljard euro verdiensten aan directe export
naar China
15 juli: Export krimpt met bijna 12 procent in mei
29 juli: Een derde bbp wordt verdiend met de export
14 augustus: Export krimpt met bijna 3 procent in juni
2 september: Ondernemers in derde kwartaal minder
somber over export
7 september: Export krimpt 9 procent in eerste halfjaar
11 september: Export krimpt met bijna 1 procent in juli

Colofon

23 september: Economie krimpt met 8,5 procent in tweede
kwartaal 2020

Tekst

Pascal Ramaekers | Onderzoeker
economische statistieken

24 september: Dienstenexport 12 procent lager in tweede
kwartaal

Contact p.ramaekers@cbs.nl

30 september: Import sojabonen uit Brazilië 40 procent
hoger

Datum woensdag 4 november 2020

www.cbs.nl | twitter.com/statistiekcbs

7 oktober: Bedrijven kwetsbaar voor buitenlandse
coronagolf
12 oktober: Export krimpt met ruim 2 procent in augustus
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