De handelsbetrekkingen van België
met Nieuw-Caledonië

Algemeen: 2010 (schattingen)
BBP

9,9 miljard USD

Groeipercentage van het BBP

1,7%

Inflatie

2,5%

Uitvoer van goederen (FOB - 2009)

1,3 miljard USD

Invoer van goederen (FOB - 2009)

3,3 miljard USD

Handelsbalans

-2,0 miljard USD

Bevolking

0,3 miljoen

Werkloosheidsgraad (2004)

17,1%

Bron: CIA World Factbook

Nieuw-Caledonië beschikt over o ngeveer 25% van de bekende wereldvoorraden nikkel.
Slechts een klein gedeelte van het eiland is geschikt voor landbouw. Voedsel staat in voor
ongeveer 20% van de to tale import van Nieuw-Caledo nië. Naast nikkel zijn de substantiële
financiële hulp van Frankrijk (go ed voor ongeveer 15% van het BBP) en het toerisme van
groot belang voor de economie.
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1.

Handelsverkeer tussen België en Nieuw-Caledonië in 2010

In 2010 stond Nieuw-Caledonië 122ste op de lijst van de voornaamste klanten van België,
na Afghanistan maar voor Rwanda.
De uitvoer van België naar Nieuw-Caledonië bedroeg dat jaar EUR 28,0 miljoen tegenover
EUR 24,5 miljoen in 2009, d.i. een stijging van 14,0%.

Nieuw-Caledonië rangschikte zich in 2010 als 107de leverancier van België. Hiermee
plaatste het land zich achter de Amerikaanse Maagdeneilanden, maar voor Mauritius.
De Belgische invoer uit Nieuw-Caledonië nam toe met 4,7%, van EUR 35,9 miljoen in 2009
tot EUR 37,6 miljoen in 2010.

Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met Nieuw-Caledonië
voor de periode 2006-2010.
Handelsbetrekkingen België – Nieuw-Caledonië

In miljoen EUR

2006

2007

2008

2009

2010

Uitvoer

45,6

29,3

25,4

24,5

28,0

Invoer

87,4

196,1

62,1

35,9

37,6

Handelsbalans

-41,8

-166,8

-36,7

-11,4

-9,6

Uitvoer: variatie in %

112,9

-35,7

-13,5

-3,4

14,0

Invoer: variatie in %

121,5

124,4

-68,4

-42,1

4,7

De Belgische handelsbalans met Nieuw-Caledonië is traditioneel negatief. Het deficit, dat
in 2006 EUR 41,8 miljoen bedroeg, steeg in 2007 tot EUR -166,8 miljoen. In 2008 en in
2009 verminderde het tekort tot respectievelijk EUR -36,7 miljoen en EUR -11,4 miljoen
doordat de invoer sterker terugliep dan de uitvoer. In 2010 bedroeg het deficit nog
slechts EUR 9,6 miljoen.
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2.

Voornaamste uitvoersecties
In 2010 werd de Belgische uitvoer naar Nieuw-Caledonië gedomineerd door drie secties
die meer dan twee derde (70,7%) van de totale export aan dat land vertegenwoordigden.
Het ging meer bepaald om:

•

machines en toestellen (belangrijkste subsecties: ‘turbinestraalmotoren,
schroefturbines en andere gasturbines’) waarvan de leveringen en het aandeel
respectievelijk EUR 7,8 miljoen en 27,8% bedroegen. In 2010 steeg de uitvoer
van deze sectie met 31,7%;

•

onedele metalen waarvan de export EUR 7,8 miljoen (+66,7%) bedroeg, hetzij
een aandeel van 27,8% en

•

voedingsproducten die, met een totaal van EUR 4,2 miljoen, 15,1% van de
Belgische uitvoer naar Nieuw-Caledonië vertegenwoordigden. Na een groei van
24,9% in 2009, verminderde de uitvoer van deze sectie in 2010 met 11,6%.

3.

Voornaamste invoersecties

Aan importzijde nam de sectie van de onedele metalen met 99,2% het overgrote deel van
de Belgische invoer uit Nieuw-Caledonië voor haar rekening. De aankopen van deze
productengroep, die exclusief uit ‘ferronikkel’ bestond, bedroegen EUR 37,3 miljoen. Na
een afname van 39,7% in 2009, steeg de invoer van deze sectie met 4,6% in 2010.
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4.

Algemene evolutie na afloop van de eerste 6 maanden van 2011
De Belgische export naar Nieuw-Caledonië bedroeg na afloop van het eerste semester
van 2011 EUR 13,5 miljoen, dit is een vooruitgang van 35,6% vergeleken met 2010.

Na de eerste zes maanden van 2011 steeg de export van de sectie transportmaterieel
(belangrijkste subsecties: ‘automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk
ontworpen voor personenvervoer’ en ‘vissersvaartuigen’) met 523,1%. De verkopen van
deze productengroep vertegenwoordigden een aandeel van 24,2%, hetzij EUR 3,3
miljoen.

De onedele metalen namen de 2de plaats in met een aandeel van 21,9%. Deze sectie was
goed voor EUR 2,9 miljoen. De export kende een lichte daling van 1,3% na een toename
van 55,9% in 2010.

Met een bedrag van EUR 2,2 miljoen vervolledigden de machines en toestellen in 2011 (6
maanden) de top drie. De uitvoer van deze sectie nam met 109,0% toe en behaalde een
aandeel van 16,3%.

Volgens de beschikbare gegevens van 2011 (eerste zes maanden), bedroeg de Belgische
import uit Nieuw-Caledonië EUR 43,3 miljoen t.o.v. EUR 18,3 miljoen in 2010, dit is een
groei van 136,2%.

Na het verstrijken van het eerste semester van 2011 heeft de sectie onedele metalen de
eerste plaats behouden met een aandeel van maar liefst 99,6%. De aankopen van deze
productengroep bedroegen EUR 43,2 miljoen.

De machines en toestellen rangschikten zich 2de met een aandeel van 0,3% en aankopen
ter waarde van EUR 148.000 (+45,3%).

De plantaardige producten namen met EUR 6.000 de derde plaats in.
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Voor meer inlichtingen:

Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
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