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De Nederlandse export wordt dit jaar fors gestuwd 

door de maakindustrie. Het exportvolume van de kapi-
taalgoederenindustrie steeg tot en met juli met 6%, dat 

van de metaal-, rubber- en kunststofindustrie zelfs met 

8%. Pijn zit vooral bij de grondstoffenexport: de uit-

voer van minerale brandstoffen kromp rond de 10%. 

De laatste maanden van 2014 zal een afvlakking van 

de exportgroei vanuit de maakindustrie geven, maar 
dat komt vooral door de sterke eindsprint in 2013. Het 

productieniveau blijft op een gezond niveau liggen. 
 
Grote sectorale verschillen in uitvoerprestatie 2014 

De groei in export is dit jaar duidelijk ongelijk verdeeld over 
de sectoren. De matige economische situatie in Europa en 
ongunstige concurrentiepositie (vanwege de relatief hoge 
energieprijzen) zet met name de Nederlandse raffinagesec-
tor en petrochemie onder druk. Het uitvoervolume daalt dit 
jaar met circa 10%. Aan de andere kant is er een flinke toe-
name van de exportomzet vanuit de maakindustrie. 
 

Figuur 1 Grote sectorale verschillen in ontwikkeling 

exportvolume in 2014 - exportvolume t/m juli 

(tussen haakjes: aandeel in totaal export Ned. product) 
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Bron: ING Economisch Bureau, CBS 

Exportwaarde naar grote landen buiten EU fors in de 

plus door omvangrijke orders bij enkele fabrikanten 
De exportgroei van de maakindustrie, vooral waar het gaat 
om de productie van eindproducten, leunt sterk op de suc-
cessen van enkele grote partijen. Zo is de export van kapi-
taalgoederen naar Brazilië dit jaar meer dan verdubbeld 
door een grote order vanuit de olie- en gassector voor 
scheepsbouwer IHC Merwede. Ook de export van machines 
naar de VS en China stijgt fors. Zeker in het geval van de VS 
werd dit gestuwd door een forse vraagtoename vanuit Ame-
rika bij chipmachinebouwer ASML. Dit verklaart al ongeveer 
de helft van de exportstijging van € 1,2 miljard (figuur 2). Ook 
het derde kwartaal zorgt dit voor een impuls bij de machine-
export naar de VS. Grote orders van deze fabrikanten zijn 
van levensbelang voor veel toeleveranciers in het MKB. 
 
Exportverschillen tussen industrietakken raken aan-

palende sectoren 

Het contrast in export tussen de diverse industrietakken mis-
sen hun uitwerking op aanpalende sectoren niet. De groeien-
de machine-export helpt het luchtvrachtvervoer via Schiphol 
dit jaar aan een mooie plus (+8% t/m augustus), met Noord-
Amerika (+27%) als absolute uitschieter. De exportdruk bij 
de minerale brandstoffen zorgt juist voor mindere cijfers bij 
die andere mainport, de Rotterdamse haven. De overslag van 
minerale olie daalde in de eerste helft van het jaar met 13%, 
waardoor de totale goederenoverslag slechts marginaal 
vooruit ging. 
 

Figuur 2 Export kapitaalgoederen naar VS, China en 

Brazilië: forse groei in 2014 
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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. 
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