
Sinds 1996 zijn de invoer en de uitvoer met een kwart in waarde

gestegen. Vooral de invoer uit de Verenigde Staten nam sterk

toe. Maar liefst vijftien procent van de invoergroei in de afgelo-

pen drie jaar kwam voor rekening van dit land. Op de tweede

plaats komt het Verenigd Koninkrijk met een bijdrage van tien

procent aan de groei. Twee landen zorgen dus voor een kwart

van de totale stijging van de invoerwaarde. Hierbij speelt de

koersontwikkeling van dollar en pond ten opzichte van de euro

ongetwijfeld een grote rol. 

De groei van de uitvoer wordt tot nu toe vooral door Europese

handelspartners gedragen. Het Verenigd Koninkrijk en Duits-

land dragen samen voor ruim dertig procent bij aan de uitvoer-

groei. Samen met Frankrijk en Italië zijn deze landen goed voor

de helft van de groei van de uitvoer. 

Belangrijkste handelspartners
Nederland rekent 43 landen tot haar belangrijkste handelspart-

ners. De afgelopen drie jaar groeide de invoer uit elf van deze

landen meer dan gemiddeld. Deze elf landen zijn in vier geogra-

fische groepen te verdelen: De EU-leden Zweden en Ierland, de

Verenigde Staten, de Oost-Aziatische landen China, Hongkong,

Maleisië en Zuid-Korea, de Midden-Europese landen Hongarije,

Polen en ten slotte Turkije.

Naar tien van onze belangrijke handelspartners heeft Nederland

de afgelopen drie jaar een bovengemiddelde uitvoergroei gereali-

seerd. Dit zijn het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Portu-

gal, de Verenigde Staten en Canada, Tsjechië en Hongarije,

Israël en Zuid-Afrika.

Europese invoer groeit nog 
Binnen de Europese Unie is vooral de invoergroei uit Ierland

opvallend te noemen. Sinds 1996 nam de invoer uit dit land elk

jaar met meer dan een kwart toe. Wanneer we 1999 vergelijken

met 1996 is er sprake van een toename van de invoerwaarde van

bijna 120 procent. Meer dan de helft van die toename kwam

voor rekening van computeronderdelen. De invoer uit Zweden

nam in de periode 1996–1999 met ruim een derde toe. Vooral de

invoer van zuigermotoren en auto-onderdelen steeg sterk.

Van alle Midden-Europese landen heeft Hongarije de sterkste uit-

voergroei naar Nederland gerealiseerd. In drie jaar verdrievou-

digde de invoer van Hongaarse goederen. Naast computers waren

het vooral radio’s die hun weg naar Nederland wisten te vinden.

Hongarije voerde – in tegenstelling tot andere voormalige Oost-

bloklanden – al voor 1989 marktgerichte hervormingen door. 

Tsjechië verdubbelde in drie jaar zijn export naar Nederland.

Computers, meubels en personenauto’s leverden hier de groot-
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Belangrijkste uitvoerlanden, 1999
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Belangrijkste invoerlanden, 1999
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Goederenuitvoer in 1999 meer dan 400 miljard gulden

Handelspartnerruil

In 1999 voerde ons land voor 390 miljard gulden aan goederen in, de uitvoer bedroeg 417 miljard
gulden. Voor het eerst in de geschiedenis passeerde de waarde van de goederenuitvoer de grens van
400 miljard gulden. 



Duitsland, België en Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk zijn nog steeds onze grootste handels-

partners, maar de laatste jaren worden landen als Ierland, Zweden en een aantal Midden-Europese landen steeds belangrijker.

ste bijdrage aan. Ook Polen, dat voor de afzet van haar produc-

ten voor een groot deel van de Duitse markt afhankelijk is, wist

zijn uitvoer naar Nederland elk jaar te vergroten. Televisies,

elektrische krachtwerktuigen en meubels zijn voorbeelden van

producten die we steeds meer uit Polen importeren.

Amerika en Azië belangrijker
De invoer uit de Verenigde Staten nam tussen 1996 en 1999 met

bijna de helft toe. De invoer van computeronderdelen nam toe met

twee miljard gulden, de invoer van telefoons steeg met drie miljard

gulden. Hierdoor bedreigen de Verenigde Staten momenteel het

Verenigd Koninkrijk als derde importland voor Nederland. Duits-

land en België blijven overigens de belangrijkste invoerlanden. 

De grootste toename van de invoer uit Oost-Azië komt voor

rekening van Maleisië en Zuid-Korea. De forse invoergroei uit

Maleisië kan bijna volledig worden toegeschreven aan de invoer

van personal computers of onderdelen daarvoor. Ook China en

Hongkong hebben hun export naar Nederland de afgelopen

jaren sterk verhoogd. Ook hier spelen computers en computer-

onderdelen een belangrijke rol. 

Vanuit Turkije worden steeds meer televisies en kleding geïm-

porteerd. De invoer vanuit Turkije steeg ook in 1999, ondanks

de gevolgen van de Russische crisis in de tweede helft van 1998

voor de Turkse economie. 

Uit enkele landen die we tot onze belangrijke handelspartners

reken, daalde de invoer tussen 1996 en 1999. Er is echter maar

één handelspartner van niveau waarvan de uitvoer naar Neder-

land in alle drie de jaren daalde: Nigeria. 

Nederlandse uitvoer divers
De Nederlandse uitvoer naar Portugal en Spanje groeide in de

laatste drie jaar met ruim de helft. Voor een groot deel betreft

het computers. Minder groot was de uitvoerstijging naar het

Verenigd Koninkrijk en Italië. Naast (alweer) computers en

onderdelen daarvan gingen ook meer telefoons naar het Ver-

enigd Koninkrijk. Ook werden voor een half miljard gulden

meer bloemen en planten het Kanaal over gezonden. Italië nam

met name meer computers en tabaksfabrikaten af.

Onze uitvoer naar Canada en de Verenigde Staten nam met de

helft toe. De exporttoename naar Canada verdeelde zich over

een groot aantal producten, naar de Verenigde Staten werden

vooral meer personenauto’s, alcoholhoudende dranken, en foto-

en filmtoestellen uitgevoerd. 

Hongarije heeft zijn invoer uit Nederland bijna verdubbeld, vooral

de import van computeronderdelen en machines nam toe. Ook

Tsjechië wist zijn import uit Nederland elk jaar te vergroten. Ook

hier betreft het veelal computers en onderdelen daarvan.

De Nederlandse uitvoer naar Israël is de laatste drie jaren met

de helft toegenomen. Het aandeel van computers en computer-

onderdelen vormt hierin bijna de helft. Onze uitvoer naar Zuid-

Afrika nam tussen 1996 en 1999 met ruim tachtig procent toe.

Hier bedraagt het aandeel van computers en onderdelen ervan

zelfs tweederde. §

Naud Philippens
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