Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK
ZUID-SOEDAN
Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be
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1 B ELANG VAN B ELGIË EN DE ANDERE EU- LANDEN IN DE HANDEL MET
Z UID -S OEDAN
1.1

E XPORT

De totale export van goederen vanuit de

gingen de Belgische verkopen er tijdens deze

Europese Unie (EU-28) naar Zuid-Soedan was

periode met 19,3% op achteruit. De export

in 2014 goed voor een bedrag van EUR 47,1

van Frankrijk en Nederland steeg met

miljoen. België vertegenwoordigde hierin een

respectievelijk 26,0% en 87,6%, terwijl die van

aandeel van 2,6%, waarmee het binnen de

Duitsland met 58,0% daalde.

EU de 7

de

belangrijkste exporteur van

Doordat de Belgische uitvoer er in 2014

goederen naar Zuid-Soedan was. Frankrijk

procentueel sterker op achteruit ging dan het

nam de 1

ste

plaats in met 34,9%, voor

Nederland (29,1%) en Duitsland (10,0%).

Europese gemiddelde, heeft ons land dat jaar
aandeel verloren in Zuid-Soedan.

Terwijl de Europese uitvoer (EU-28) naar ZuidSoedan van 2013 tot 2014 afnam met 4,7%,

TABEL 1: EVOLUTIE VAN DE EXPORT NAAR ZUID-SOEDAN

X 1.000 €

2013

2014

Variatie
(in %)

Aandeel
(in %)

13.041,6

16.429,4

26,0

34,9

1

Frankrijk

2

Nederland

7.295,7

13.689,9

87,6

29,1

3

Duitsland

11.163,7

4.690,6

-58,0

10,0

1.495,1

1.206,5

-19,3

2,6

49.423,3

47.123,8

-4,7

100,0

…
7

België
…
Totaal EU-28
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1.2

I MPORT

De totale import van goederen vanwege de

Terwijl de Europese invoer (EU-28) uit Zuid-

Europese

Soedan van 2013 tot 2014 met 82,9% steeg,

Unie

(EU-28)

uit

Zuid-Soedan
België

gingen de Belgische aankopen er tijdens deze

vertegenwoordigde een aandeel van 2,3%,

periode met 296,6% op vooruit. De import van

waarmee het de 5de belangrijkste importeur

Nederland groeide met 81,4%, terwijl die van

van goederen uit Zuid-Soedan was. De eerste

Zweden en Duitsland met respectievelijk

plaats werd ingenomen door Nederland met

9.520,6% en 187,2% toenam.

52,3%, gevolgd door Zweden (21,7%) en

Aangezien de Belgische import van goederen

Duitsland (20,7%).

uit Zuid-Soedan in 2014 procentueel gezien

bedroeg

in

2014

EUR

150.700.

sterker toenam dan het Europese gemiddelde,
is ons aandeel er dat jaar op vooruit gegaan.

TABEL 2: EVOLUTIE VAN DE IMPORT UIT ZUID-SOEDAN

X 1.000 €
1

Nederland

2

Zweden

3

Duitsland

2013

2014

Variatie
(in %)

Aandeel
(in %)

43,4

78,8

81,4

52,3

0,3

32,7

9.520,6

21,7

10,9

31,2

187,2

20,7

0,9

3,5

296,6

2,3

82,4

150,7

82,9

100,0

…
5

België
…
Totaal EU-28
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2 B ELANG VAN Z UID -S OEDAN EN HAAR BUURLANDEN IN DE B ELGISCHE
BUITENLANDSE H ANDEL (2014)

KLANT  BELGISCHE EXPORT
LEVERANCIER  BELGISCHE IMPORT

Ethiopië

Kenia

Oeganda

81ste klant

92ste klant

112de klant

EUR 202,3 miljoen

EUR 127,0 miljoen

EUR 61,3 miljoen

79ste leverancier

106de leverancier

101ste leverancier

EUR 145,2 miljoen

EUR 45,4 miljoen

EUR 60,4 miljoen

Zuid-Soedan
192ste klant
EUR 1,2 miljoen
207de leverancier
EUR 3.500

Dem. Rep. Congo
65

ste

klant

EUR 317,7 miljoen
68

ste

leverancier

EUR 239,7 miljoen

Handelsbetrekkingen van België met Zuid-Soedan

Centraal Afrikaanse Rep.
157

ste

klant

EUR 10,7 miljoen
155

ste

leverancier

EUR 1,7 miljoen

Soedan
127ste klant
EUR 43,3 miljoen
146ste leverancier
EUR 3,7 miljoen
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3 B ILATERALE H ANDELSBETREKKINGEN
3.1

H ANDELSVERKEER

IN GOEDEREN

In 2014 stond Zuid-Soedan 192ste op de lijst

land zich achter Pitcairn, maar voor de

van de voornaamste klanten van België, na St.

Faeröer.

Lucia maar voor Belize.

De Belgische invoer uit Zuid-Soedan steeg met

De uitvoer van België naar Zuid-Soedan

296,6%, van EUR 900 in 2013 tot EUR 3.500 in

bedroeg dat jaar EUR 1,2 miljoen tegenover

2014.

EUR 1,5 miljoen in 2013, d.i. een afname van
19,3%.

Het Handelsoverschot van België met ZuidSoedan, dat EUR 1,5 miljoen bedroeg in 2013,

Zuid-Soedan rangschikte zich in 2014 als 207

de

leverancier van België. Hiermee plaatste het

Handelsbetrekkingen van België met Zuid-Soedan

verminderde afgelopen jaar tot EUR 1,2
miljoen.
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3.1.1 E X P OR T
In 2014 bestond de Belgische export van

De machines en toestellen (belangrijkste sub-

goederen naar Zuid-Soedan voor meer dan

sectie: ‘luchtpompen, vacuümpompen en

een derde uit chemische producten. Met een

compressoren voor lucht of voor andere

totaal van EUR 466.200 nam deze groep van

gassen’) vervolledigden de top 3 met een

producten, die voornamelijk bestond uit de

aandeel van 15,9%, hetzij een bedrag van

sub-sectie ‘geneesmiddelen bestaande uit al

EUR 191.500.

dan

niet

vermengde

producten

voor

therapeutisch of profylactisch gebruik’, een

Nog twee andere secties vertegenwoordigden

aandeel van 38,6% in de uitvoer voor haar

eveneens een aandeel van meer dan 5% in de

rekening.

totale Belgische export naar Zuid-Soedan:

De optische instrumenten (belangrijkste sub-



kunststoffen, die goed waren voor een

sectie: ‘instrumenten, apparaten en toestellen

bedrag van EUR 93.300 en een aandeel

voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor

van 7,7% en

de

tandheelkunde

of

voor



de

voedingsproducten die, met een totaal

veeartsenijkunde’) vertegenwoordigden met

van EUR 84.900 een aandeel van 7,0%

een totaal van EUR 258.100, een aandeel van

vertegenwoordigden.

21,4% in de totale uitvoer.

GRAFIEK 1: BELGISCHE UITVOER NAAR ZUID-SOEDAN GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN
(2014 - IN WAARDE)

2,2% 1,4%

0,9%

2,4%

Chemische producten

2,5%

Optische instrumenten
7,0%

Machines en toestellen
Kunststoffen

7,7%

38,6%

Voedingsproducten
Textiel

15,9%

Transportmaterieel
21,4%

Plantaardige producten
Onedele metalen
Andere
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Van de 10 belangrijkste exportsecties uit
grafiek 2, waren de optische instrumenten
verantwoordelijk voor de sterkste procentuele
groei. De waarde van de verkopen van deze
productengroep nam door o.a. de sub-sectie
‘instrumenten, apparaten en toestellen voor
de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de
tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde’
toe met 511,3%.
Het
textiel
(belangrijkste
sub-sectie:
‘trainingspakken, skipakken, badpakken en
zwembroeken’)
en
de
kunststoffen
(belangrijkste
sub-sectie:
‘kleding
en
kledingtoebehoren
van
niet-geharde
gevulkaniseerde rubber) waren de andere
secties uit de top 10 die een groei van meer
dan
100%
lieten
optekenen.
Hun

exportwaarde
vermeerderde
respectievelijk 202,7% en 110,7%.

met

De waarde van de chemische producten, de
belangrijkste exportsectie, daalde in 2014 met
49,5%.
De sterke afname van het transportmaterieel
(-49,1%) was in grote mate toe te wijzen aan
de verminderde uitvoer van ‘tractors’ en
‘automobielen voor goederenvervoer’.
Mede doordat twee van de drie belangrijkste
exportsecties in 2014 een achteruitgang
registreerden, is ook de totale waarde van de
Belgische uitvoer van goederen naar ZuidSoedan dat jaar afgenomen met 19,3%.

GRAFIEK 2: VARIATIE VAN DE UITVOER GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN – BELGIË –
ZUID-SOEDAN – 2014/2013 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID)

-49,5%

Chemische producten
511,3%

-34,5%

Optische instrumenten
Machines en toestellen

110,7%

Kunststoffen

-12,4%

Voedingsproducten
202,7%

-49,1%

Textiel
Transportmaterieel

58,5%

Plantaardige producten

65,8%

Onedele metalen

97,3%

Waarde
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3.1.2 I M P OR T
In 2014 vertegenwoordigden de optische

De machines en toestellen (belangrijkste sub-

instrumenten,

die

secties:

‘orthopedische

artikelen

voornamelijk

uit

‘elektrische

toestellen

voor

toestellen’

lijntelefonie en voor lijntelegrafie’ en ‘pompen

bestonden, met een aandeel van 74,2% bijna

voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een

drie kwart van de totale Belgische import van

meettoestel’)

goederen uit Zuid-Soedan. De aankopen van

productgroep die een aandeel van meer dan

deze productengroep hadden in 2014 een

1% voor zich nam. Zij vertegenwoordigden

waarde van EUR 2.600.

een aandeel van 25,5% en een bedrag van

en

waren

de

enige

overige

EUR 900.

GRAFIEK 3: BELGISCHE INVOER UIT ZUID-SOEDAN GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN
(2014 - IN WAARDE)

0,3%

Optische instrumenten
25,5%

Machines en toestellen
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De invoer van optische instrumenten, die in

Door de prestatie van de twee hiervoor

2013 EUR 900 bedroeg, liep in 2014 op tot

vermelde

EUR 2.600, hetzij een groei van 194,3%.

Belgische invoer van goederen uit Zuid-

productgroepen

is

de

totale

Soedan er in 2014 met 296,6% op vooruit
De machines en toestellen, die in 2014 goed

gegaan.

waren voor een bedrag van EUR 900, werden
een jaar eerder nog niet ingevoerd.

GRAFIEK 4: VARIATIE VAN DE INVOER GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN – BELGIË – ZUIDSOEDAN – 2014/2013 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID)

194,3%
Optische instrumenten

Machines en toestellen

Waarde
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4 E NKELE ECONOMISCHE IN DICATOREN M . B . T . DE ECONOMIE VAN
Z UID -S OEDAN
Economische structuur (2013 - schattingen):

BBP

11,8 miljard USD

Groeipercentage van het BBP

24,7%

Inflatie

1,7%

Bevolking (2014)

11,6 miljoen
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5 M ETHODOLOGISCHE OPMERKINGEN
5.1

C ONCEPT

Twee concepten kunnen gebruikt worden voor het bepalen van de statistieken betreffende de
buitenlandse handel van goederen: het communautair concept of het nationaal concept.
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel maakt gebruik van de gegevens volgens het
communautair concept, aangezien deze ook door Eurostat aangewend worden. De statistieken
die hier geleverd worden, zijn vergelijkbaar met de gegevens van de andere Europese landen
alsook diegene die gebruikt worden in de publicaties van de Europese Unie. De definitie van
beide concepten wordt hieronder gegeven:
HET NATIONAAL CONCEPT

HET COMMUNAUTAIR CONCEPT

Een set van gegevens wordt berekend volgens
de door de Europese Commissie vastgelegde
regels. Deze cijfers over de in- en uitvoer van
goederen - ook genaamd «cijfers volgens
communautair concept» of «cijfers volgens
EU concept» - omvatten, grosso modo, de
goederen die de landsgrenzen overschrijden,
met uitzondering van goederen in transit en
enkele

eerder

onbeduidende

tijdelijke

goederenbewegingen. Het voordeel van deze
statistieken «volgens communautair concept»
is dat ze vergelijkbaar zijn met de cijfers van
de andere lidstaten van de Europese Unie.

Een tweede set van gegevens wordt berekend
volgens regels die nationaal in België werden
vastgelegd door de Nationale Bank van België
(NBB), de instantie die in België bevoegd is
voor de berekening van onder andere de inen uitvoer statistieken voor rekening van het
INR. Die set van cijfers over de in- en uitvoer ook genaamd «cijfers volgens nationaal
concept» - is een afgeleide van de eerste set
en omvat enkel de in- en uitvoerbewegingen
waarbij ingezetenen betrokken zijn. Deze
tweede set van cijfers is noodzakelijk voor een
correcte integratie van de cijfers over de
buitenlandse handel in de cijfers van de
betalingsbalans en de nationale rekeningen,
omdat

ze

een

beeld

geven

van

de

goederenhandel van Belgische ingezetenen
met het buitenland. De cijfers volgens
«communautair concept» omvatten immers
een aanzienlijke hoeveelheid handel waarbij
geen Belgische ingezetenen betrokken zijn.

Handelsbetrekkingen van België met Zuid-Soedan
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5.2

I NDEX

VAN DE EENHEIDSPRIJS IN DE IN - EN UITVOER

De onderstaande tabel geeft een overzicht

het

van de evolutie van de index van de

hoeveelheden).

eenheidsprijs van goederen in de import en

De tabel moet als volgt geïnterpreteerd

de export voor België (met de wereld).

worden:

Dankzij deze index kan de algemene evolutie
van

de

prijs

van

goederen

worden

geanalyseerd. Dit laat dan op zijn beurt weer
toe om de globale evolutie van de Belgische
import en export in perspectief te zien door te
bepalen welk gedeelte het gevolg is van de
evolutie in de prijs (en dus ook welk gedeelte

gevolg

is

van

de

evolutie

als een product een exportwaarde had van
EUR 100 in 2010, dan had dit product
gemiddeld een exportwaarde van EUR 108,5
in 2013. Hetzelfde principe geldt ook voor de
import. Als een product een importwaarde
had van EUR 100 in 2010, had ditzelfde
product een importwaarde van EUR 110,6 in
2013.

TABEL 7: INDEX VAN DE EENHEIDSWAARDE VAN DE TOTALE EXPORT EN IMPORT VAN BELGIË (2000=100)

Exports

Imports

2000

84,9

81,9

2001

86,4

83,1

2002

86,2

81,8

2003

85,1

80,7

2004

86,4

82,9

2005

91,0

88,7

2006

94,4

92,8

2007

96,7

93,8

2008

100,6

100,5

2009

94,0

92,1

2010

100,0

100,0

2011

106,9

108,3

2012

109,3

111,7

2013

108,5

110,6
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6 B RONNEN
WERELDBANK — WWW.WORLDBANK.ORG
NATIONALE BANK VAN BELGIË — WWW.NBB.BE
CREDENDO GROUP — WWW.CREDENDOGROUP.COM
CIA WORLD FACTBOOK — WWW.CIA.GOV
DIRECTORATE-GENERAL COMMERCE, EUROPEAN COMMISSION — HTTP://EC.EUROPA.EU/TRADE
EUROSTAT, EUROPESE COMMISSIE — HTTP://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT
WERELDHANDELSORGANISATIE — WWW.WTO.ORG

7 C ONTACTEN
STUDIES EN STATISTIEKEN
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DIRECTEUR
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BEHEERDER STATISTIEKEN
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SAMMY SIOEN
BEHEERDER STATISTIEKEN
 +32 2 206 35 63
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DAVID LEFFLER
ASSISTENT
 +32 2 206 35 64
 DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE
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Hoewel alles in het werk werd gesteld om
nauwkeurige en actuele informatie te geven, kan
het Agentschap voor Buitenlandse Handel niet
verantwoordelijk worden gesteld voor fouten,
weglatingen en leugenachtige verklaringen. Het kan
evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor
het gebruik of de interpretatie van de informatie in
deze nota. Deze nota heeft niet de bedoeling advies te
verstrekken. Overname gegevens is toegelaten mits
bronvermelding.
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Verantwoordelijke uitgever : Fabienne L’Hoost
Tekstschrijver : Dennis Gijsbrechts
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3 - 1000 Brussel  België
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