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AGRARISCHE HANDEL OOK IN 2006 GEGROEID
Henk Kelholt
De wereldhandel voor agrarische producten zit nog steeds op een stijgende lijn met Nederland als één van
de belangrijkste exporteurs. Ook de Nederlandse agrarische handel blijft zich positief ontwikkelen, maar blijft
qua groei wel iets achter bij de groei van de totale Nederlandse handel. Duitsland blijft Nederlands
belangrijkste handelspartner.

Wereldhandel
De omvang van de wereldmarkt voor agrarische producten (inclusief vis, sierteelt en hout) bedroeg in 2005
USD 800 miljard. Dat is een stijging van 25% ten opzichte van 2003. De omvang van de groei wordt echter
mede veroorzaakt door de zwakke dollar, want uitgedrukt in euro kende de wereldhandel in 2005 een
omvang van 645 miljard euro, een toename van 12% ten opzichte van 2003. De grootste exporteurs zijn de
Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland. Als het gaat om de bruto-exportwaarde zijn Nederland en Frankrijk
ongeveer even groot, maar de netto-exportwaarde (export minus import) van Nederland is aanzienlijk groter
dan die van Frankrijk. De belangrijkste importeurs van agrarische producten zijn Japan, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland. De netto-importwaarde (dus import minus export) van agrarische producten in 2005
bedroeg in deze landen respectievelijk USD 61, 29 en 12 miljard.

Nederlandse agrarische handel
De waarde van de Nederlandse agrarische export en de import waren in 2006 beide ongeveer 8% hoger
dan in 2005. Ze bedroegen respectievelijk 54,2 en 30,8 miljard euro. De gemiddelde prijs is slechts weinig
gestegen, zodat de waardestijging vooral veroorzaakt werd door een groter volume. Per productgroep
waren er wel prijsverschillen. Er waren productgroepen met een hoger en groepen met een lager
prijsniveau. Bij de export waren bijvoorbeeld groenten en vis ongeveer 10% hoger geprijsd, terwijl de prijzen
van sierteelt- en zuivelproducten op het niveau van 2005 bleven steken. De groei van de Nederlandse
agrarische handel bleef achter bij die van de totale Nederlandse invoer en uitvoer, die een toename van
circa 14% toonden. Het agrarische handelsoverschot nam toe tot 23,4 miljard euro in 2006, terwijl het
totale Nederlandse handelsoverschot licht groeide naar 33,2 miljard euro. De agrarische handel neemt
daarmee twee derde van het totale Nederlandse handelsoverschot voor zijn rekening. De groei van het
Nederlandse agrarische handelsoverschot werd geheel gerealiseerd in de handel met de andere EUlidstaten. De import- en exportwaarde van agrarische producten met derde landen is vrijwel in evenwicht. Bij
de import uit derde landen bestaat de hoofdmoot uit oliezaden, veevoedergrondstoffen, (tropisch) fruit,
koffie- en cacaobonen. Bij de export naar derde landen gaat het vooral om bewerkte producten, zoals zuivel,
dranken, koffie, thee, cacao(producten) en sierteelt. Een deel van de Nederlandse agrarische export bestaat
uit de doorvoer van producten die Nederland eerst heeft geïmporteerd, bijvoorbeeld seizoensgebonden
groenten en fruit.
De Nederlandse agrarische handel speelt zich vooral af met onze buurlanden. Duitsland is onze belangrijkste
handelspartner, zowel bij invoer als bij uitvoer. Van de Nederlandse agrarische export gaat 25% naar onze
oosterburen, terwijl van onze importen 22% uit Duitsland komt. Bij de export gaat het vooral om groenten en
fruit, sierteelt, zuivel, eieren en vlees. De belangrijkste importproducten uit Duitsland zijn zuivel, vlees,
granen en graanbereidingen. Bij de zuivelinvoer gaat het vooral om onverwerkte melk, wei en magere
melkpoeder. Deze producten worden gebruikt als grondstof in de voeding- en genotsmiddelenindustrie.
Naast Duitsland zijn vooral België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk belangrijke partners in de agrarische
handel. De 25 landen van de Europese Unie hebben samen een aandeel van 81% in onze exporten en 63%
in onze importen (figuur 1).

LEI, Agri-Monitor, juni 2007

pagina 1

Actuele informatie over land- en tuinbouw

%
30
25
20
15
10
5
0
Dui

Bel

Fra

VK

It

Ov EU
invoer

VS
uitvoer

Bra

Rus

Zwist

Ov
niet-EU

Figuur 1

Aandeel (%) in Nederlandse import en export van de belangrijkste handelspartners, 2006
Bron: CBS, bewerking LEI.
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