
Sinds 1981 heeft Nederland een hogere uitvoer

dan invoer. Het handelsoverschot is in 2001

opgelopen tot 24 miljard euro, bijna acht mil-

jard euro meer dan in 2000. De waardestijging

van de export van goederen bleef dit jaar sterk

achter bij de groei van 2000, maar de waarde-

groei van de uitvoer overtrof de waardegroei

van de invoer.

Terugval
Nederland heeft in 2001 voor 241 miljard euro

aan goederen uitgevoerd, bijna vier procent

meer in vergelijking met het voorgaande jaar.

De invoer nam slechts met een half procent

toe. Dit is een grote terugval vergeleken met

de groeicijfers van 2000 van boven de twintig

procent. In het eerste kwartaal van 2001 lag de

groei nog ruim boven de tien procent.

Na het eerste kwartaal is de groei omgesla-

gen in een daling. Het laatste kwartaal nam

de invoer af met 12 procent, de uitvoer daalde

met 6 procent. Dit verloop hangt deels samen

met de ontwikkeling van de in- en uitvoer-

prijzen. Beide zijn in het loop van het jaar

gaan dalen.

EU-handel
De forse toename van het overschot komt

geheel voor rekening van de handel in goe-

deren met de landen van de Europese Unie.

Vooral de handel met landen om ons heen

zorgt voor het grote handelsoverschot. Met

alle EU-lidstaten, uitgezonderd Ierland, heeft

Nederland een positief handelssaldo. In 2001

is het negatieve saldo van de handel met Ier-

land flink gedaald. Het handelsoverschot met

de andere EU-landen is toegenomen, behalve

met Griekenland. De handel met het Ver-

enigd Koninkrijk resulteerde in een toename

van het saldo met ruim drie miljard euro.

Met name de waardedaling van de invoer van

computers en computeronderdelen, perso-

nenauto’s en ruwe aardolie zorgde voor een

groter positief saldo.

Ook het handelsoverschot met Italië, België

en Spanje nam sterk toe. Voor een groot deel

hangt dit samen met een toename van de uit-

voer van aardgas en computers. Het over-

schot met Nederlands grootste handelspartner

Duitsland is in 2001 licht toegenomen en

bedraagt bijna 22 miljard euro.

De computer is in 2001 het belangrijkste

exportproduct en is het belangrijkste import-

product. Computers worden voornamelijk in-

gevoerd om in (vrijwel) onbewerkte staat het

land weer te verlaten. Dit is de zogenoemde

wederuitvoer.

Stabiel handelstekort niet-EU
Met landen buiten de Europese Unie heeft

Nederland in 2001 een handelstekort. De

handel met niet-EU-landen is in 2001 licht

gegroeid. Niet-EU-landen die voor een be-

langrijk deel bijdragen aan het handelstekort

zijn de Verenigde Staten, China en Japan. Bijna

een vijfde deel van de Nederlandse invoer is

afkomstig uit deze landen, terwijl ongeveer

een twintigste deel van de Nederlandse uit-

voer bestemd is voor deze landen. 

Opvallend is dat de invoer uit China in 2001

ten opzichte van 2000 met meer dan een kwart

is toegenomen. Het handelstekort met China

nam met bijna twee miljard euro toe. De forse

invoergroei met China kan voor meer dan de

helft worden toegeschreven aan de invoer van

computers en computeronderdelen. 

Het handelstekort met de Verenigde Staten is

met een half miljard afgenomen. Met name

vanaf september is de handel met de Verenigde

Staten sterk gedaald. �

Ger Moritz
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Geringe groei buitenlandse handel in goederen in 2001

Handelsoverschot niet eerder zo hoog

Invoer en uitvoer namen in 2001 minder toe dan in 2000. Desondanks nam het handelsoverschot 
met acht miljard euro toe tot 24 miljard euro.




