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Het CBS
is een dienst van

het Ministerie van
Economische Zaken

Persbericht
Matige groei buitenlandse handel

De waarde van de handel in goederen met het buitenland is vorig jaar,
ondanks een daling in het vierde kwartaal, gegroeid ten opzichte van 2000. Uit
voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de waarde van de uitgevoerde
goederen in 2001 met 4 procent is gestegen tot bijna 241 miljard euro. De
invoer is met bijna 1 procent toegenomen tot ruim 217 miljard euro. De groei
van de in- en uitvoer is deels te verklaren doordat in- en uitvoer prijzen in 2001
licht zijn gestegen.

Ontwikkeling per kwartaal

In het eerste kwartaal van 2001 lagen de groeicijfers nog ruim boven de 10
procent. Daarna is de groei omgeslagen in een daling van de handel. Het
laatste kwartaal van 2001 nam de invoer af met 12 procent en de uitvoer met
6 procent. Dit verloop hangt deels samen met de ontwikkeling van de in- en
uitvoerprijzen. Beide zijn in het loop van het jaar gaan dalen.

In- en uitvoer december gedaald

In december 2001 zijn zowel de invoer als de uitvoer gedaald ten opzichte van
december 2000. De invoer kwam 14 procent lager uit en de uitvoer 7 procent.
De trend van de twee voorgaande maanden zet zich hiermee voort.

Handel met EU landen
De invoer uit EU landen bedroeg in 2001 bijna 119 miljard euro. De invoer is
in vergelijking met 2000 nauwelijks gestegen. Deze stagnatie komt
grotendeels voor rekening van het vierde kwartaal, waarin sprake is van een
afname van de invoer ten opzichte van 2000.

De waarde van de uitvoer naar EU landen bedroeg over heel 2001 ruim 187
miljard euro. In vergelijking met 2000 is dat een stijging van 5 procent. De
hoge groeicijfers in de eerste maanden van 2001 compenseren de negatieve
groeicijfers van het vierde kwartaal, waardoor de uitvoer in 2001 toch nog is
gegroeid.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact
opnemen met dhr. E. Onat, tel. (045) 570 73 18.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS.
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl
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Handel met niet-EU landen

In 2001 heeft Nederland voor ruim 98 miljard euro aan goederen ingevoerd uit
landen buiten de EU. In vergelijking met 2000 is de invoer met 1 procent
gestegen. Over de eerste maanden van 2001 was er nog sprake van groei.
Het laatste kwartaal van 2001 is deze groei omgeslagen in een forse daling.

De uitvoer naar niet-EU landen bedroeg over 2001 bijna 54 miljard euro. De
uitvoer is in vergelijking met 2000 met bijna 2 procent gestegen. Vooral het
laatste kwartaal van 2001 heeft voor dit lage groeipercentage gezorgd.

Zeer hoog handelsoverschot

Het handelsoverschot over 2001 bedraagt bijna 24 miljard euro. Dit is het
hoogste overschot sinds jaren. Over 2000 bedroeg dit handelsoverschot 16
miljard euro.

Met alle EU landen behalve Ierland, heeft Nederland over 2001 een
handelsoverschot. Het handelsoverschot met EU landen is toegenomen
doordat de uitvoer in 2001 in vergelijking met een jaar eerder sterker is
gestegen dan de invoer.

Met landen buiten de Europese Unie heeft Nederland in 2001, net zoals
voorgaande jaren, een handelstekort. Niet-EU landen die voor een belangrijk
deel bijdroegen aan dit handelstekort waren de Verenigde Staten, China en
Japan. Opvallend is dat de invoer uit China in 2001 ten opzichte van 2000 met
meer dan een kwart is toegenomen.

Technische toelichting
De maandcijfers van de in- en uitvoer van goederen worden tweemaal per jaar
nader vastgesteld. Bijstellingen zijn dus mogelijk. De in- en uitvoercijfers zijn
inclusief de zogenaamde wederuitvoer. Dit zijn goederen die in Nederland zijn
ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten
deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlandse
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht spreekt men van
doorvoer. De in- en uitvoer van diensten wordt buiten beschouwing gelaten.
December telt in 2001 en 2000 een gelijk aantal werkdagen.
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Tabel 1: In- en uitvoer, totalen 2000-2001

Invoer Uitvoer Handels
overschot

In miljarden euro’s

2000 216,1 231,9 15,8

Januari 15,5 16,3 0,8
Februari 16,8 17,8 1,0
Maart 18,7 20,4 1,7
April 16,5 17,4 0,9
Mei 18,4 19,9 1,5
Juni 17,9 19,0 1,1
Juli 16,7 17,9 1,2
Augustus 16,8 18,7 2,0
September 18,9 20,7 1,8
Oktober 20,0 21,3 1,3
November 20,8 22,2 1,3
December 19,1 20,3 1,2

2001 217,2 240,8 23,7

2001*
Januari 19,1 20,6 1,6
Februari 17,8 19,7 1,9
Maart 20,0 22,3 2,4
April 17,8 19,4 1,6
Mei 18,9 21,0 2,1
Juni 19,0 21,0 2,0
Juli 17,8 18,9 1,2
Augustus 17,0 18,5 1,5
September 17,3 19,7 2,5
Oktober 18,3 20,5 2,2
November 17,9 20,2 2,4
December 16,4 18,9 2,5

Bron: CBS

* Voorlopige cijfers

Tabel 2. Ontwikkelingen in- en uitvoer ten opzichte van een jaar eerder

Jaar Invoer Uitvoer
% Mutatie

2000
1e kwartaal  20 22
2e kwartaal  22 24
3e kwartaal  19 25
4e kwartaal  22 21

2001*
1e kwartaal  11 15
2e kwartaal    5   9
3e kwartaal   -1   0
4e kwartaal -12  -6

Bron: CBS
* Voorlopige cijfers


