Veelgestelde vragen WHM Frequently asked questions WTM
•

Hoe weet ik of en wanneer er nieuwe cijfers beschikbaar zijn?
We kunnen u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de wereldhandelsmonitor verschijnt. U kunt
zich hiervoor aanmelden voor de alerteringsservice (CPB Cijfer). Tevens kunt U zich daar ook abonneren
op onze wereldhandelsmonitor rss-feed. Ook kunt u in de agenda vinden wanneer de eerstvolgende
publicatie is gepland .

•

Omvatten in- en uitvoer van het eurogebied de onderlinge handel tussen eurolanden?
Ja. Alle handelsstromen in de WTM zijn bruto stromen.

•

Omvatten in- en uitvoer dienstenhandel?
Nee. De handelsstromen in de WTM zijn gebaseerd op maandelijkse douanestatistiek en omvatten
uitsluitend goederen. Grensoverschrijdende goederenstromen die langs deze weg gemeten worden, komen
in het algemeen niet overeen met goederenhandel zoals die gerapporteerd wordt in nationale rekeningen.

•

Wat precies is ‘handelsvolume’?
Tijdreeksen van handelsvolume zijn reeksen in constante dollarprijzen, dat wil zeggen prijzen van het
basisjaar. In het basisjaar is het jaartotaal van het volume gelijk aan het jaartotaal van de nominale waarde
en is het jaargemiddelde van de prijsindex gelijk aan 100. Het basisjaar is momenteel 2010. (Zie
technische notitie Change of base year. (bijlage)) Op het niveau van afzonderlijke landen wordt
(in/uitvoer)volume berekend uit (in/uitvoer)waarde en (in/uitvoer)prijs, of wordt de (in/uitvoer)prijs
berekend uit (in/uitvoer)waarde en (in/uitvoer)volume, afhankelijk van de beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van gegevens. Geaggregeerde (regionale) reeksen in constante prijzen zijn de som van
landenreeksen in constante prijzen; geaggregeerde prijzen worden berekend uit de geaggregeerde waarde
en de geaggregeerde prijs.

•

Welke landen zijn opgenomen in de WTM en hoe zijn ze regionaal gegroepeerd?
Zie Table 2.1 (industriële productie) en Table 2.2 (internationale handel) in het Achtergronddocument
'Technical Description'.

•

Frequently asked questions WTM
How do I know whether new data is available?

If you want to receive an email alert every time CPB publishes an update of the world trade monitor
(monthly), please subscribe to our alert service (CPB Data). You can subscribe to our world trade monitor
rss-feed as well. In the CPB Calendar you can find the release date of the next CPB World Trade Monitor.
•

Do Euro Area trade flows include intra-EA trade?
Yes. All trade flows in the WTM are gross.

•

Do trade flows include services?
No. WTM trade flows are based on monthly Customs data and include goods trade only. Cross-border
goods flows measured this way generally do not coincide with goods trade as reported in national
accounts.

•

What exactly is ‘trade volume’?
Volume series are series in constant dollar prices, that is base year prices. In the base year, the year total of
volume equals the year total of nominal value and the year average of the price index equals 100. The base
year currently is 2010. (See technical note Change of base year. (appendix)) At the level of individual
countries, either import/export volume is computed from import/export value and import/export
price or price is computed from import/export value and import/export, depending on the availability and
reliability of data. Aggregate (regional) series in constant prices are the sums of country series in constant
prices; aggregate prices are computed from aggregate value and aggregate volume.

•

Which countries are covered and how are they classified into regional blocks?
See Table 2.1 (industrial production) and Table 2.2 (international trade) in the Background Document
'Technical Description'.

