
Timon Bohn
Expertisecentrum Globalisering, CBS

Wereldcafé, 11 november, 2021

From exports to value added to income:
Accounting for bilateral income transfers



2

Inleiding

 Onderzoek met Steven Brakman en Erik Dietzenbacher (gepubliceerd in Journal 
of International Economics)

 Trends: groeiende belang van MNEs (4/5 van wereldhandel; 1/3 van wereld bbp; 
¼ van alle banen); opkomst van mondiale waardeketens; financiële globalisering; 
grensarbeiders

 De rol van buitenlandse productiefactoren bij het genereren van toegevoegde 
waarde in een land neemt gestaag toe

 Als gevolg daarvan ontstaan inkomensoverdrachten; winsten van 
dochterondernemingen in Nederland gaan naar de eigenaars in herkomstlanden 
(bv. in de VS), maar ook de salarissen van grensarbeiders vloeien weg van bv. 
Nederland (bbp) naar België (bni)   aspect is genegeerd in handelsgegevens
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Drie onderzoeksvragen

1. Hoeveel inkomen uit productie vloeit weg naar een ander land, en waar precies?
2. Hoeveel inkomen komt in een land terecht door productie in het buitenland, en waar 

komt het vandaan?
3. Hoofdvraag: hoeveel inkomen (bni) verdient een land door consumptie van 

eindproducten in het buitenland, ongeacht waar deze producten zijn gemaakt? 
(bv., met eigen export / door winsten MNE’s in buitenland)  Voorstel: income exports

 Vervolg op hoofdvraag in Johnson en Noguera (2012) met inkomen dankzij buitenlandse 
vraag (“GNIX”) i.p.v. toegevoegde waarde dankzij buitenlandse vraag (“VAX”)

 Berekeningen voor 42 landen en Rest (2014); focus hier op Nederland

Bronnen: primaire inkomensstromen (IMF Balance of Payments); World Input-Output 
Database, bbp/bni (WB); labor shares (Conference Board), bilaterale direct investments by 
ult. investor (UNCTAD/OECD), Coordinated Portfolio investment Survey, WB Remittances
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Tabel met inkomensoverdrachten

Recipients of income 
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 1 … i … j … N Total 
1 𝑉𝐴1,1 … 𝐼𝑇1,𝑖  … 𝐼𝑇1,𝑗  … 𝐼𝑇1,𝑁  𝐺𝐷𝑃1 
… …  …  …  … … 
i 𝐼𝑇𝑖,1  … 𝑉𝐴𝑖,𝑖  … 𝐼𝑇𝑖,𝑗  … 𝐼𝑇𝑖,𝑁  𝐺𝐷𝑃𝑖  
… …  …  …  … … 
j 𝐼𝑇𝑗 ,1  … 𝐼𝑇𝑗 ,𝑖  … 𝑉𝐴𝑗 ,𝑗  … 𝐼𝑇𝑗 ,𝑁  𝐺𝐷𝑃𝑗  
… …  …  …  … … 
N 𝐼𝑇𝑁,1  … 𝐼𝑇𝑁,𝑖  … 𝐼𝑇𝑁,𝑗  … 𝑉𝐴𝑁,𝑁  𝐺𝐷𝑃𝑁  

Total 𝐺𝑁𝐼1  … 𝐺𝑁𝐼𝑖  … 𝐺𝑁𝐼𝑗  … 𝐺𝑁𝐼𝑁  WORLD 
 

BBP-BNI matrix: 42 landen/Rest x 42 landen/Rest

Waar gaan de verdiensten op 
productie naartoe? 

Waar komt inkomen vandaan? 
𝐼𝑇 , = Inkomensoverdrachten van land i naar land j
𝑉𝐴 , = Inkomen op toegevoegde waarde in land i dat in land i blijft

Inkomensoverdrachten tussen NL en buitenland
Nederland Buitenland BBP

Nederland 526 136 662
Buitenland 135 - -
BNI 661 - -

€ 136 mld (20.6%) van NL BBP vloeit weg!
 Alleen 4 van 42 landen met een hoger aandeel
 Gewogen gemiddelde voor alle 42 landen is 3.8%
€ 135 mld (20.4%) van NL BNI komt uit buitenland
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Bilaterale inkomensoverdrachten
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Waar komt het inkomen uit binnenlandse
productie dat wegvloeit (€136 mld) terecht?

Waar komt het inkomen uit buitenlandse productie
dat binnenkomt (€135 mld) vandaan?
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Bilaterale inkomensoverdrachten
Inkomen uit binnenlandse productie (bbp van de rij-landen) - waar gaat het naartoe?

Inkomen uit buitenlandse productie (bni van rij-landen) – waar komt het vandaan? 

EU-15 VS Rest Totaal

Nederland 40% 30% 30% 100

EU-15 47% 26% 27% 100

Rest 29% 39% 32% 100

EU-15 VS Rest Totaal

Nederland 39% 13% 48% 100

EU-15 46% 15% 39% 100

Rest 29% 26% 45% 100

Volledige BBP-BNI matrix met bilaterale stromen tussen alle 42 landen/Rest is online beschikbaar: 
https://doi.org/10.5061/dryad.jh9w0vtbp
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Consumption of final products GER

Production of final products FRA ITA GER

Production of intermediates UK FRA GER POL

Value-added UK FRA ITA GER POL

Income US UK FRA ITA GER POL SVK

Bijdrage van artikel: stap van toegevoegde waarde dankzij export 
(VAX) naar inkomen dankzij export (GNIX) = income exports
(export betekent consumptie van eindproducten in het buitenland)

Income exports: conceptuele benadering

(De figuur is van het bijbehorende VoxEU artikel (06/2021))
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Income exports: belangrijke bevindingen
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(in procent) EXP/BBP VAX/BBP 
(1)

GNIX/BNI 
(2)

(2)/(1)

Nederland
VS
Wereld

73      >
11 >
28 >

43    <
9       <
19    <

55
13
22

1.27
1.47
1.15

Bruto-exportwaarde > Exportverdiensten (VAX) 

Echter: Exportverdiensten < Income exports (GNIX) 

Bijdrage bni door consumptie in buitenland is groter
…in elk land, altijd (2) > (1), vooral in de VS en NL

O.a. omdat FDI-activiteiten in het buitenland, bv. in China, 
tot consumptie daar kunnen leiden (en winsten, bni in NL), 
zonder dat er handel plaatsvindt
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Nieuwe handelsbalansen

VS-NL: (21.3)
VS-NL: (-0.9)

VS-NL: (32.1)
VS-NL: (9.8)

VS: bilaterale handelsbilansen verbeteren zich vanuit het perspectief van 
inkomen met bijna elk land (t.o.v. toegevoegde waarde), ook met Nederland

Figuur: Bilaterale posities van de VS met andere landen, mld US$, 2014

Grote Handelstekort 
VS verdwijnt vanuit 
inkomensperspectief!

Handelstekort VS
Bruto-export: -2.5% bbp
VAX: -2.3% bbp
Inkomen: -0.2% bbp
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Meer leesmateriaal

https://voxeu.org/article/gross-exports-value-added-exports-income-exports

Artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199621000763

BBP-BNI en income export tabellen: https://doi.org/10.5061/dryad.jh9w0vtbp

Replicatiebestanden: https://data.mendeley.com/datasets/wsvbg63fns/2



Bedankt voor de aandacht!

Email: 
ti.bohn@cbs.nl


