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Oost-Europa is als afzetmarkt voor de Nederlandse 
industrie de afgelopen vijftien jaar fors gegroeid en 
kent inmiddels een exportaandeel van 8%. Sinds 1996 
is het exportvolume ‘Nederlands product’ naar deze 
regio jaarlijks met circa 8,5% gegroeid. Vanaf 2004, 
het jaar van toetreding van acht Oost-Europese landen 
tot de EU, bedroeg de gemiddelde groei zelfs bijna 
12%, ondanks de crisis van 2009. Het meest geprofi-
teerd hebben de agrifood sector en de technologische 
industrie. 

Exportaandeel Oost-Europa in tien jaar verdubbeld 
In 2010 werd voor € 17,4 miljard aan Nederlandse producten 
verkocht in Oost-Europa1. De drie belangrijkste sectoren 
hierin zijn agrifood (€ 4,0 miljard), chemie (€ 3,5 miljard) en 
de technologische industrie (€ 5,3 miljard). Inmiddels gaat 
meer dan 8% van de export van in Nederland gemaakte pro-
ducten naar Oost-Europa, terwijl dit in 2001 4% was. De tech-
nologische industrie heeft de sterkste groei gerealiseerd, 
waarbij vooral de machinebouw en transportmiddelenindu-
strie verantwoordelijk zijn voor de toename. Het exportaan-
deel van Oost-Europa bedraagt voor de technologische in-
dustrie 12%, tegen 5% tien jaar geleden. 
 

Figuur 1 Aandeel Oost-Europa in totale export Ne-
derlandse producten, naar branche 
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* landbouw en voedingsmiddelenindustrie 
Bron: berekeningen ING Economisch Bureau / Vrije Universiteit 

Groeispurt agrifood en technologische industrie na 
EU-toetreding Oost-Europese landen 
In 2004 traden onder meer Tsjechië, Polen, Slowakije, Est-
land, Litouwen, Letland, Hongarije en Slovenië toe tot de Eu-
ropese Unie. Sindsdien is de export naar Oost-Europa alleen 
maar harder gegroeid, waarbij de technologische industrie 
opvalt met een gemiddeld groeicijfer van 15%. Ook de ex-
port van Nederlandse agrifood-producten naar Oost-Europa 
heeft een impuls gekregen. De jaarlijkse volumegroei sinds 
2004 bedraagt 13,5% tegen een schamele 0,7% in de periode 
1997-2003. 
 
Polen en Rusland in top-10 handelspartners 
De belangrijkste exportbestemmingen in Oost-Europa zijn 
Polen en Rusland. De exportwaarde van Nederlandse pro-
ducten naar Polen is in vijftien jaar vervijfvoudigd en tegen-
woordig is Polen in omvang de achtste exportpartner van 
Nederland, voor Rusland en nog achter Spanje. Oost-Europa 
kan de komende jaren nog belangrijker worden als export-
bestemming van Nederlandse producten, zeker gezien de 
matige groeivooruitzichten in het zuiden van Europa. 
 

Figuur 2 Ontwikkeling export naar Oost-Europa van 
agrifood, chemie en technologische industrie 
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Bron: berekeningen ING Economisch Bureau / Vrije Universiteit 
1 Tot Oost-Europa worden in deze analyse ook de voormalige landen 
van de Sovjet-Unie en Turkije gerekend.



 

  
Disclaimer 
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de 
analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 
rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nati-
onale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Am-
sterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie 
is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING 
Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen 
dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. 
ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport 
kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werk-
nemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de 
inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van 
gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits 
de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank 
en de Autoriteit Financiële Markten. 
  
De tekst is afgesloten op 29 februari 2012.     
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