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China en de Nederlandse uitvoer 
De directe betekenis van de Chinese economie voor de Nederlandse uitvoer is de afgelopen 
twintig jaar duidelijk toegenomen maar ligt nog altijd op een relatief laag niveau (zie figuur). 
China is nu de negende uitvoerbestemming. Van de Nederlandse uitvoer van goederen ging 2,1% 
naar China in 2018; voor de dienstenuitvoer was dat 1,2%. Het belang van China is daarmee 
vergelijkbaar met dat van Zweden (2,0%).  
 
Nederlands-Chinese handel  

   

Bron: CBS en Unctad (link). 
 
Het belang van China voor Nederland wordt echter onderschat als alleen naar de directe 
uitvoer van Nederland naar China wordt gekeken. Er dient ook rekening gehouden te worden 
met de uitvoer van intermediaire producten naar bijvoorbeeld Duitsland die gebruikt worden voor 
de productie van uitvoergoederen naar China, maar ook met bijvoorbeeld de extra uitvoer naar 
België vanwege de extra productie in Duitsland. Inclusief het indirecte effect van deze intermediaire 
leveringen leidt een daling van de Chinese invoer met 10% tot een negatief effect op de Nederlandse 
uitvoer van 0,5% (zie tabel). (a) (b) Door het indirecte effect wordt het effect van de afname van de 
Chinese invoer dubbel zo groot. Het totale effect voor Nederland van 0,5% ligt onder het 
gemiddelde van het eurogebied van 0,7%. 
 
Effect op de uitvoer van een daling van de Chinese invoer met 10%  

 Totaal effect Direct effect Indirect effect 

                                            In %  

Nederland -0,5 -0,2 -0,3 

Eurogebied -0,7 -0,4 -0,3 

 
(a ) De berekening is op basis van Unctad-handelscijfers voor 220 landen, waarbij is verondersteld dat de invoerintensiteit 
van de uitvoer gelijk is aan de gemiddelde invoerintensiteit. Dat lagere Chinese invoer ook mondiaal tot lagere 
consumptie en investeringen kan leiden, met additionele negatieve gevolgen voor de wereldhandel, is niet meegenomen. 
(b) Het verschil in bbp-effect is daarbij ongewis. Aan de ene kant is de Nederlandse uitvoer groter uitgedrukt in procenten 
bbp, aan de andere kant is de invoerintensiteit van de Nederlandse uitvoer groter.  
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https://www.cpb.nl/macro-economische-verkenning-mev-2020/data-figuren-mev-2020.xlsx



