CEP 2008: DE INTERNATIONALE CONJUNCTUUR EN DE NEDERLANDSE UITVOER

De Amerikaanse groeivertraging en de Nederlandse uitvoer
In 2007 werd door Nederlandse bedrijven voor 17 mld euro aan goederen naar de Verenigde Staten uitgevoerd, 5% van
de totale Nederlandse goederenuitvoer. Ondanks de Europese integratie en de opkomst van Azië is het aandeel van de
Verenigde Staten in de totale Nederlandse uitvoer nu vrijwel gelijk aan dat van begin jaren zestig (zie figuur). De
Verenigde Staten is voor Nederland een minder belangrijk afzetgebied dan voor de rest van het eurogebied. Voor het
eurogebied was in 2006 de uitvoer naar de Verenigde Staten 7,4% van de totale uitvoer, variërend van 19% voor
Ierland tot 3% voor Luxemburg.
Het Amerikaanse aandeel in de Nederlandse uitvoer betekent dat een 1%-punt lagere Amerikaanse invoer een direct
negatief effect heeft op de Nederlandse uitvoergroei van 0,05%-punt. De verwachte omslag in de Amerikaanse invoer
van een groei van 1,3% in 2007 tot een daling van 0,3% in 2008 heeft daarmee een direct negatief effect op de
Nederlandse uitvoergroei van circa 0,1%-punt. Dit volgt op een direct negatief effect van 0,2%-punt in 2007.
Naast het directe effect op de Nederlandse uitvoer is er een indirect effect. Zo zal minder Duitse uitvoer naar de
Verenigde Staten leiden tot minder Nederlandse uitvoer van intermediaire goederen naar Duitsland, ons belangrijkste
afzetgebied. Het indirecte effect is even groot als het directe effect: 1%-punt lagere Amerikaanse invoer heeft een
a

indirect negatief effect op de Nederlandse uitvoergroei van 0,05%-punt. Het indirecte effect is voor Nederland groter
dan voor de rest van het eurogebied. Hierdoor is het totale effect van een verandering in de Amerikaanse invoer even
groot als voor de rest van het eurogebied (zie figuur).
Goederenuitvoer naar de Verenigde Staten
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Directe en indirecte Amerikaanse handelseffecten, 2006
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De berekende totale handelseffecten zijn een onderschatting van de totale economische effecten. Zo is bijvoorbeeld
geen rekening gehouden met een afname van de Nederlandse uitvoer van kapitaalgoederen naar Duitsland als gevolg
van lagere Duitse investeringen in reactie op minder Duitse uitvoer naar de Verenigde Staten. Ook is geen rekening
gehouden met een mogelijke afzwakking van de Amerikaanse loonkosten als gevolg van de zwakkere economische
groei, met een negatief effect op de Nederlandse prijsconcurrentiepositie. Uitgebreide internationale economische
modellen zijn nodig om met deze andere effecten rekening te houden, waarbij de oorzaak van de lagere Amerikaanse
economische groei relevant is. Als vuistregel wordt vaak gehanteerd dat een afname van de Amerikaanse economische
groei met 1%-punt leidt tot een vermindering van de economische groei van het eurogebied met ¼%-punt.
a

b

Dit is het totale indirecte handelseffect, dus bijvoorbeeld inclusief de lagere Nederlandse uitvoer naar België veroorzaakt door de lagere

uitvoer van Belgische intermediaire goederen naar Duitsland veroorzaakt door minder Duitse uitvoer naar de Verenigde Staten.
b

Het gaat hier om een negatieve ontwikkeling in de Verenigde Staten en niet om een wereldwijde negatieve ontwikkeling die eerder een

effect heeft in de Verenigde Staten.
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