Focus op Nederland exportland
Export - Onze buurlanden blijken minder belangrijk
- Uitvoer is goed voor bijna een derde van het Nederlandse bruto binnenlands product
- Uitvoer naar eurozone is wat minder belangrijk dan vaak gedacht, maar Duitsland blijft nr. 1
- Uitvoer naar VK en naar VS opgerukt naar tweede en derde plaats
- BRIC-landen even belangrijk als Frankrijk en België
- Dienstenuitvoer relatief belangrijker dan goederenuitvoer

Nederland exporteert veel. Er zijn maar zes landen in
de wereld die méér goederen exporteren. Naar
grootte van de economie komt ons land op de wereldranglijst echter niet verder dan de 23e plaats. Het
grootste deel van de export blijft binnen Europa.
Duitsland is de belangrijkste afzetmarkt: ruim een
vijfde van de export van goederen én diensten gaat
naar de Oosterburen. Met een aandeel van ongeveer
10% komt België op de tweede plaats. Maar als we
kijken naar wat we ermee verdienen, blijken Duitsland
en België minder belangrijk te zijn.
Kloppen de cijfers?
Op de genoemde cijfers valt veel af te dingen.
Hieronder leggen we dat uit.
Wie kent niet de uitspraak dat onze uitvoer méér dan
driekwart van het bruto binnenlands product (BBP)
bedraagt? Helaas is dit een misleidende uitspraak,

want hij is gebaseerd op een omzetcijfer van de
uitvoer. Daarmee krijg je nog geen goed beeld van
het belang van de uitvoer voor onze economie. Want
bij de economie - het bruto binnenlands product hebben we het over ‘toegevoegde waarde’. Een groot
deel van wat Nederland uitvoert, is echter eerst
ingevoerd. Daarom is de toegevoegde waarde van de
uitvoer veel kleiner dan het uitvoerbedrag.
Het maakt nogal uit wát we exporteren. Waar het om
draait is: hoeveel van de uitvoer is eerst ingevoerd?
Er zijn grote verschillen. Zo is ongeveer de helft van
de Nederlandse goederenuitvoer ‘wederuitvoer’.
Hierbij gaat het om producten die worden ingevoerd
en weer uitgevoerd zonder dat ze in ons land een
noemenswaardige bewerking hebben ondergaan. De
toegevoegde waarde hiervan is gering; het betreft
logistieke handelingen. Het wordt een ander verhaal
als we denken aan geïmporteerde grondstoffen of
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halffabrikaten die de industrie in ons land verwerkt om
deze dan weer uit te voeren als halffabrikaat of eindproduct. De toegevoegde waarde zit in dát deel dat in
Nederland tot stand is gekomen. Er is hier sprake van
meer toegevoegde waarde dan bij wederuitvoer; en er
zijn meer banen mee gemoeid. Nederlands aardgas,
ten slotte, doet het nóg beter met de bijdrage aan het
BBP. Het gas komt immers uit eigen bodem en is dus
niet eerst ingevoerd.
Diensten belangrijker dan goederen
Een euro uitgevoerd Nederlands aardgas levert dus
meer toegevoegde waarde op dan een euro wederuitvoer. Om een indruk te geven: per euro wederuitgevoerd product is de toegevoegde waarde krap 8
cent. Per euro uitvoer van (deels) binnenslands
geproduceerde goederen is dat gemiddeld 54 cent.
De kroon spant de dienstenuitvoer met een toegevoegde waarde van liefst 75 cent per euro.
Dus niet alleen de omvang maar ook de samenstelling bepaalt hoe groot de toegevoegde waarde
van de uitvoer voor ons land is. Als het belang van de
uitvoer wordt gecorrigeerd voor de invoer die eraan
vooraf is gegaan, blijkt dat de bijdrage aan het BBP
volgens het CBS krap een derde is. Daarvan neemt
de (omvangrijke) goederenuitvoer twee derde voor
zijn rekening; en de (veel kleinere) dienstenuitvoer
één derde. Naar verhouding is de dienstenuitvoer dus
belangrijker. Overigens is er een verband tussen
beide: een deel van de dienstenuitvoer bestaat
namelijk dankzij goederenuitvoer.

Productie komt tot stand in veel landen
Nederlandse bedrijven exporteren veel goederen en
diensten naar Duitsland. Maar die producten blijven
daar niet allemaal. Een groot deel van de Nederlandse uitvoer bestaat uit halffabrikaten die door de
Duitse industrie worden verwerkt en vervolgens weer
worden uitgevoerd. Dat betekent dat een deel van de
toegevoegde waarde, die naar onze Oosterburen lijkt
te gaan, uiteindelijk in een ander land terechtkomt.
Een voorbeeld. Een Nederlandse bandenfabrikant levert
banden aan een Duitse automaker. De rubber van die
banden is ingevoerd uit, zeg, Azië. De toegevoegde waarde
van de Nederlandse uitvoer is de waarde van de banden min
de waarde van de geïmporteerde rubber. Stel nu dat de
Duitse automaker de auto met de Nederlandse banden
uitvoert naar het VK. Doorgaans wordt de uitvoer van de
auto naar het VK in zijn geheel gezien als Duitse uitvoer. Je
ziet in de traditionele statistieken niet terug dat ook het
Aziatische land én Nederland uiteindelijk toegevoegde
waarde hebben geëxporteerd naar het VK - via Nederland en
Duitsland. (Ontleend aan: DNB, Economische
Ontwikkelingen en Vooruitzichten, december 2013.

Het voorbeeld over de autobanden is een illustratie
van zogeheten ‘mondiale waardeketens’. Een product
wordt niet (meer) in één of twee landen gemaakt. De
productieketens zijn steeds langer geworden. Dat wil
zeggen dat delen van het uiteindelijke eindproduct in
steeds meer landen worden gemaakt. Dit is een voorbeeld van globalisering. De toegevoegde waarde die
in een (eind)product zit opgesloten, wordt dus in
diverse landen gecreëerd; niet alleen in het land dat
ten slotte het eindproduct exporteert naar de eindafnemer.

Hoe meer toegevoegde waarde er in de uitvoer zit,
hoe belangrijker deze dus is voor onze economie. Om
te bepalen welke landen er echt toe doen voor onze
economie, moeten we dus niet kijken naar de
‘gewone’ uitvoerwaarde. Het gaat juist om de toegevoegde waarde die in Nederland tot stand is
gekomen.
De laatste jaren is veel werk gemaakt van het ontwikkelen van databases om die afzonderlijke stukken
toegevoegde waarde in kaart te kunnen brengen. Die
verschillende bijdragen aan de toegevoegde waarde
worden dan gezien als export naar het land van de
eindverbruiker. In deze statistieken wordt de uitvoer
van bijvoorbeeld een Duitse auto niet meer helemaal
geboekt als Duitse uitvoer, maar deels ook als uitvoer
(van toegevoegde waarde) door toeleverende landen
(zoals Azië en Nederland in het voorbeeld van de
autobanden).
De Angelsaksen rukken op
Dat levert interessante nieuwe inzichten op. Duitsland
blijft het belangrijkste land van bestemming, maar het
blijkt minder belangrijk te zijn dan we dachten. En dat
laatste geldt ook voor België en Frankrijk. Aan de
andere kant blijken het VK en de VS juist belangrijker.
Deze landen zijn opgerukt naar de tweede en derde
plaats. En ook de zogeheten BRIC-landen (Brazilië,
Rusland, India en China) komen hoger uit. De grafiek
laat de verschillen zien. De grijze staven tonen de
bekende, ‘oude’ cijfers: het aandeel van de verschillende landen in de waarde van onze buitenlandse afzet. Bij de groene staven gaat het om de in
Nederland gecreëerde toegevoegde waarde van de
uitvoer: in welke landen deze uiteindelijk terechtkomt.
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We kunnen dit inzicht verder vertalen naar het belang
van deze landen voor de Nederlandse economie.
Volgens de OESO levert de uitvoer naar de eurozone
(als eindbestemming) een bijdrage aan ons BBP van
13%. De bijdrage van Duitsland aan het BBP is 4%.
Opvallend is verder het aandeel van de BRIC-landen.
Toegegeven, de bijdrage van 2% aan het BBP is
bescheiden, maar niet minder dan die van Frankrijk
en Italië. Het is zelfs een fractie meer dan het aandeel
van België.

Besluit
De Nederlandse uitvoer is goed voor bijna een derde
van het BBP. Dat onderstreept het belang van de
uitvoer voor de economie. De handelspartners die het
dichtstbij liggen, zijn minder belangrijk dan we eerder
dachten. Het VK en de VS blijken juist belangrijker
dan gedacht.
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