
Conjunctuurinformatie: Export groeit 

13-10-2014 - Het volume van de export van goederen was in augustus 0,7 procent groter dan in 

augustus 2013. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een maand eerder groeide 

de export bijna 4 procent.  

 

De groei van de export is toe te schrijven aan de wederuitvoer: de uitvoer van eerder ingevoerde 

producten. De uitvoer van Nederlandse producten kromp. Het volume van de import was in 

augustus 2,7 procent groter dan een jaar eerder, terwijl in juli de import van goederen nog met 

ruim 7 procent toenam. Het handelsoverschot kwam in augustus uit op 3,1 miljard euro.  

 

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in oktober een stuk ongunstiger dan in 

september. Dat komt vooral doordat de laatste productiecijfers van de Duitse industrie veel 

slechter waren dan de voorgaande.  

 

Productie hoger  

De Nederlandse industrie heeft in augustus meer geproduceerd dan een jaar eerder, vooral dankzij 

de elektrotechnische en machine-industrie. De groei versnelde ten opzichte van juli. De gemiddelde 

dagproductie nam op jaarbasis toe met 1,4 procent. In juli bedroeg de stijging ten opzichte van juli 

2013 0,7 procent.  

 

De productie van de elektrotechnische- en machine-industrie groeide in augustus met 5,9 procent. 

De productie van de chemische, aardolie-, rubber- en kunststofindustrie lag min of meer op 

hetzelfde niveau als een jaar eerder. Daarentegen kromp de productie van de voedings- en 

genotmiddelenindustrie met 5,5 procent, net als de basismetaal- en metaalproductenindustrie die 

1,8 procent daalde.  

 

Inflatie onder de 1 procent  

De inflatie in Nederland is vorige maand opnieuw onder de 1 procent gedaald. Vooral vliegtickets 

werden goedkoper, waardoor de inflatie uitkwam op 0,9 procent. In de eerste drie kwartalen van 

2014 komt de inflatie gemiddeld uit op 1 procent.  

 

De inflatie is daarmee voor de vijfde keer dit jaar onder de 1 procent uitgekomen. Sinds begin dit 

jaar ligt de inflatie op een relatief laag niveau: gemiddeld kwam de inflatie van de eerste drie 

kwartalen van 2014 uit op 1 procent. Dit is sinds 1989 niet meer voorgekomen.  

 

De inflatie is op dit moment zo laag omdat een flink aantal producten en diensten niet of 

nauwelijks in prijs is gestegen. Telefoon- en internetdiensten werden zelfs fors goedkoper. De 

kosten voor huisvesting zijn wel gestegen. Deze maand had vooral de prijsontwikkeling van 

vliegtickets een verlagend effect op de inflatie. Vliegtickets waren in september 2,9 procent 

goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. In augustus was er op jaarbasis nog een forse 

prijsstijging.  

 

Topsectoren groeien twee keer zo hard  

Topsectoren zijn tussen 2010 en 2013 twee keer zo hard gegroeid als het gemiddelde van alle 

sectoren. De relatief sterke groei komt door een gemiddeld hoge arbeidsproductiviteitsgroei en 

forse investeringen in innovatie.  

 

De toegevoegde waarde van de topsectoren nam sinds 2010 toe met bijna 4 procent: ruim twee 

maal zoveel als gemiddeld. In totaal bedroeg de toegevoegde waarde van de topsectoren in 2013 

bijna 147 miljard euro: een kwart van het bbp.  

 

Bedrijven in de topsectoren zijn kennisintensief en richten zich sterk op export. Ook leveren ze een 



belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ze zijn aangewezen 

door de overheid. De arbeidsproductiviteit is bij topsectoren relatief sterk toegenomen. Dit geldt 

vooral voor de energie- en chemiesector, die bestaan uit grote, kapitaalintensieve bedrijven. In de 

creatieve industrie, agri&food en tuinbouw en uitgangsmaterialen is de arbeidsproductiviteit juist 

relatief laag. Deze sectoren bestaan vooral uit kleine ondernemingen en eenmanszaken.  

 

De helft van de bedrijven in de topsectoren doet aan innovatie. Voor alle bedrijven in Nederland 

ligt dat net onder de 40 procent. Zo'n driekwart van de uitgaven aan innovatie komt voor rekening 

van de topsectoren. 
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