Handelsbetrekkingen van België met

MONACO

Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be
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Voor de Belgische handel met Monaco zijn er enkel cijfers beschikbaar over de dienstenhandel. De
informatie over de handel in goederen maakt deel uit van de gegevens van de Franse buitenlandse
handel.

1 H ANDELSVERKEER IN DIENSTEN
In 2021 nam de waarde van de Belgische

De Belgische import van diensten uit Monaco

export van diensten naar Monaco met 9,3%

vertegenwoordigde in 2021 een waarde van

(+5,2 miljoen EUR) toe, van 56,0 miljoen EUR

21,3 miljoen EUR, hetzij een daling van 23,4%

tot 61,2 miljoen EUR. Dit maakte van Monaco

(-6,5 miljoen EUR) in vergelijking met het jaar

de 70ste belangrijkste klant van België in de

voordien. Monaco was in 2021 de 83ste

totale uitvoer van diensten, na Oman, maar

belangrijkste leverancier van diensten aan

voor Jersey.

België, na Peru, maar voor Gibraltar.

TABEL 1: EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE HANDEL IN DIENSTEN MET MONACO
In miljoen EUR

2019

2020

2021

Export

57,3

56,0

61,2

Import

29,1

27,8

21,3

Handelsbalans

28,2

28,2

39,9

Export: variatie (in %)

97,1

-2,2

9,3

Import: variatie (in %)

49,3

-4,6

-23,4

Aangezien de uitvoer van diensten naar

Het overschot op de dienstenbalans, dat

Monaco tussen 2019 en 2021 steeds groter

28,2 miljoen EUR bedroeg in 2019, bleef een

was dan de invoer ervan, vertoonde de

jaar later stabiel doordat de waarde van de uit-

dienstenbalans

gehele

en invoer met eenzelfde bedrag verminderden.

periode een surplus in het voordeel van België.

Vervolgens knoopte de uitvoer in 2021

gedurende

deze

opnieuw aan met een groei, terwijl de invoer in
dalende lijn bleef evolueren. Hierdoor steeg
het surplus op de Belgische handelsbalans voor
diensten met Monaco het voorbije jaar tot 39,9
miljoen EUR.
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1.1

E XPORT

In 2021 was de rubriek vervoer de belangrijkste

Verzekeringen en niet toegewezen diensten

categorie in de Belgische export van diensten

waren de overige dienstengroepen uit de top

naar Monaco met een aandeel van 42,0%,

vijf waarvan de uitvoer er op vooruit ging. De

hetzij 25,7 miljoen EUR. Deze groep van

waarde van de eerste rubriek steeg met

diensten bestaat onder meer uit zeevervoer,

381.000 EUR (+17,7%), terwijl die van de

luchtvervoer, spoorvervoer, vervoer over de

laatstgenoemde groep van diensten een groei

weg en vervoer over de binnenwateren.

van 35,2% (+596.000 EUR) liet optekenen.

Andere

commerciële

diensten

en

communicatie namen plaatsen twee en drie in

De positieve evolutie van de

hiervoor

met een aandeel van respectievelijk 21,4% en

aangehaalde dienstengroepen en de andere

16,5%.

diensten (+46,9%, hetzij +2,4 miljoen EUR) was
voldoende om de gedaalde uitvoer van vervoer

Van de vijf voornaamste secties liet die van

(-4,1%,

hetzij

-1,1

miljoen

EUR)

en

andere commerciële diensten in 2021 de

communicatie (-0,5%, hetzij -46.000 EUR) te

sterkste waardegroei optekenen. De uitvoer

counteren. De totale Belgische uitvoer van

hiervan groeide met 3,0 miljoen EUR tot 13,1

diensten naar Monaco is in 2021 bijgevolg met

miljoen EUR.

9,3% toegenomen.

TABEL 2: BELGISCHE EXPORT NAAR MONACO VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES
In miljoen EUR

2020

2021

2021/2020
Var. (in %)

Vervoer

26,8

25,7

-4,1

42,0

Andere commerciële diensten

10,1

13,1

29,9

21,4

Communicatie

10,2

10,1

-0,5

16,5

Verzekeringen

2,2

2,5

17,7

4,1

Niet toegewezen diensten

1,7

2,3

35,2

3,7

Andere diensten

5,1

7,5

46,9

12,2

56,0

61,2

9,3

100,0

Totaal
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1.2

I MPORT

In 2021 bestond de totale Belgische import

jaar later, hetgeen overeenkomt met een

van diensten uit Monaco voor 33,5%, hetzij

toename van 48,5%.

7,1

miljoen

EUR

uit

reisverkeer.

andere

commerciële

Reisverkeer, de voornaamste rubriek in de

diensten vervolledigden de top drie met een

invoer, zag haar waarde in 2021 met 630.000

aandeel van respectievelijk 21,3% en 13,8%.

EUR (+9,7%) toenemen.

Communicatie

en

Deze laatste groep van diensten bestaat
onder

meer

‘operationele

uit

‘transitohandel’,

leasingdiensten’,

‘juridisch,

accountancy- en managementadvies

De hogere waarde voor de de twee hiervoor
aangehaalde secties en de andere diensten

en

(+24,9%, hetzij +0,3 miljoen EUR) was echter

public relations’, ‘audit, boekhoudkundige en

minder significant dan de gedaalde invoer

belastingadviesdiensten’ en ‘reclamewezen,

van andere commerciële diensten (-47,8%,

marktonderzoek en opinieonderzoek’.

hetzij -2,7 miljoen EUR),

persoonlijke,

culturele en ontspanningsdiensten (-29,9%,
Communicatie was verantwoordelijk voor de

hetzij -1,2 miljoen EUR) en vervoer (-71,4%,

sterkste groei uit de top vijf. De waarde van

hetzij -5,0 miljoen EUR). De totale Belgische

deze groep van diensten steeg van 3,1

invoer van diensten uit Monaco is in 2021

miljoen EUR in 2020 tot 4,5 miljoen EUR een

bijgevolg met 23,4% verminderd.

TABEL 3: BELGISCHE IMPORT UIT MONACO VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES
In miljoen EUR

2021/2020
Var. (in %)

2021
Aandeel (in %)

2020

2021

Reisverkeer

6,5

7,1

9,7

33,5

Communicatie

3,1

4,5

48,5

21,3

Andere commerciële diensten

5,6

2,9

-47,8

13,8

Persoonlijke, culturele en
ontspanningsdiensten

4,1

2,9

-29,9

13,6

Vervoer

7,0

2,0

-71,4

9,5

Andere diensten

1,4

1,7

24,9

8,2

27,8

21,3

-23,4

100,0

Totaal
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2 E NKELE ECONOMISCHE INDICATOREN - M ONACO
Economische structuur (schattingen):

BBP (2020)

6,0 miljard EUR

Groeipercentage van het BBP (2020)

-11,8%

Inflatie (2020)

2,5%

Uitvoer van goederen (FOB - 2021)

1,2 miljard EUR

Invoer van goederen (FOB - 2021)

1,8 miljard EUR

Handelsbalans (2021)

-634,1 miljoen EUR

Bevolking

39.511

Voornaamste klanten (2021): in % van het totaal

Europa

79,8

Afrika

8,1

Azië

6,6

Amerika

3,3

Voornaamste leveranciers (2021): in % van het totaal

Europa

76,2

Azië

12,7

Amerika

6,8

Afrika

3,0

Bron: Monaco Statistics
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3 M ETHODOLOGISCHE OPMERKINGEN
3.1

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 in- en
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.
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3.2

I NDEX

VAN DE EENHEIDSPRIJS IN DE IN - EN UITVOER

De onderstaande tabel geeft een overzicht
van de evolutie van de index van de
eenheidsprijs van goederen in de import en
de export voor België (met de wereld).
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
het gevolg is van de evolutie in hoeveelheden).

De tabel moet als volgt geïnterpreteerd
worden:
als een product een exportwaarde had van 100
EUR in 2015, dan heeft dit product gemiddeld
een exportwaarde van 104,3 EUR in 2020.
Hetzelfde principe geldt ook voor de import.
Als een product een importwaarde had van 100
EUR in 2015, heeft ditzelfde product gemiddeld
een importwaarde van 103,9 EUR in 2020.

TABEL 4: INDEX VAN DE EENHEIDSWAARDE VAN DE TOTALE EXPORT EN IMPORT VAN BELGIË (2015=100)
Export

Import

2010

93,7

92,5

2011

100,1

100,9

2012

102,5

104,5

2013

101,8

103,5

2014

100,6

101,6

2015

100,0

100,0

2016

97,2

96,2

2017

102,2

102,1

2018

105,3

106,9

2019

105,9

106,8

2020

104,3

103,9
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4 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

5 C ONTACTEN
STUDIES EN STATISTIEKEN
CHRISTELLE CHARLIER
DIRECTEUR
 +32 2 206 35 78
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DENNIS GIJSBRECHTS
INTERNATIONAL TRADE ANALYST
 +32 2 206 35 73
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CÉDRIC CLUDTS
INTERNATIONAL TRADE ANALYST
 +32 2 206 35 64
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