Handelsbetrekkingen
van België met de
Volksrepubliek China

HANDELSBETREKKINGEN
VAN BELGIE MET DE
VOLKSREPUBLIEK CHINA

1

1. Enkele economische indicatoren - 2010

Algemeen (schattingen) :
BBP tegen marktprijzen

39.431,0 miljard CNY

BBP

5.824,0 miljard USD

Groeipercentage van het BBP

10,3 %

Inflatie

3,2 %

Uitvoer van goederen (FOB)

1.581,4 miljard USD

Invoer van goederen (FOB)

1.327,2 miljard USD

Handelsbalans

254,2 miljard USD

Bevolking

1.312,5 miljoen

Werkloosheidsgraad

6,1 %

Voornaamste klanten:
in % van het totaal

Voornaamste leveranciers:
in % van het totaal

Verenigde Staten

17,9

Japan

12,6

SAR Hongkong

13,7

Zuid-Korea

9,9

Japan

7,7

Taiwan

8,3

Zuid-Korea

4,3

Verenigde Staten

7,3

Voornaamste uitgevoerde goederen: in %
Machines en transportuitrusting

49,4

Diverse fabrikaten

23,9

Volgens materiaal gerangschikte fabrikaten

15,7

Chemicaliën en afgeleide producten

5,6

Voornaamste ingevoerde goederen: in %
Onbewerkte grondstoffen

51,1

Machines en transportuitrusting

39,5

Minerale brandstoffen

13,5

Chemicaliën en afgeleide producten

10,8
Bron : EIU
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2. Bilaterale handelsbetrekkingen
Deze nota slaat enkel op de Belgische handel met de Volksrepubliek China
(Bron: NBB – communautair concept)

2.1. Handelsverkeer in goederen tussen België en de Volksrepubliek China in 2010
In 2010 stond de Volksrepubliek China 9de op de lijst van de voornaamste klanten van België, na India maar voor
Luxemburg.
De uitvoer van België naar de Volksrepubliek China bedroeg dat jaar EUR 5.426,6 miljoen tegenover
EUR 4.351,9 miljoen in 2009, d.i. een toename van 24,7%. In 2010 nam de Volksrepubliek China 1,7% van de totale
Belgische uitvoer voor zijn rekening.
In 2010 rangschikte de Volksrepubliek China zich als 7de leverancier van België. Hiermee plaatste het zich achter Ierland
maar voor Italië.
De Belgische invoer uit de Volksrepubliek China steeg met 15,2%, van EUR 10.529,0 miljoen in 2009 tot
EUR 12.129,5 miljoen in 2010. Het aandeel van het land in de totale Belgische invoer bedroeg aldus 4,1%.
Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China voor de periode 2006-2010.

 Handelsbetrekkingen België – Volksrepubliek China
In miljoen €
Uitvoer

2006

2007

2008

2009

2010

2.921,5

3.344,1

3.424,2

4.351,9

5.426,6

Invoer

10.203,7

12.526,2

13.401,6

10.529,0

12.129,5

Handelsbalans

-7.282,2

-9.182,1

-9.977,4

-6.177,1

-6.702,9

Uitvoer: variatie in %

6,3

14,5

2,4

27,1

24,7

Invoer: variatie in %

17,6

22,8

7,0

-21,4

15,2

De Belgische handelsbalans met de Volksrepubliek China vertoont traditioneel een deficit. Het tekort, dat in 2006
EUR 7.282,2 miljoen bedroeg, liep op tot EUR 9.977,4 miljoen in 2008. Door de daling van de import en de verdere
toename van de export is het tekort in 2009 sterk afgenomen. In 2010 nam het deficit opnieuw toe met EUR 525,8 miljoen
tot EUR -6.702,9 miljoen.
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Wat opvalt in grafiek 1 is dat de Belgische export naar de Volksrepubliek China en de import uit dat land van 2006 tot
2008 een gelijkaardig patroon vertoonden. In 2009 en in 2010 evolueerden ze echter in tegenovergestelde richting.
Na een stijging van 6,3% in 2006, nam het groeiritme van de Belgische export naar de Volksrepubliek China in 2007
verder toe, waarna in 2008 de kleinste toename in 5 jaar tijd werd geregistreerd (+2,4%). In 2009 en in 2010 bedroeg de
groei van de uitvoer respectievelijk 27,1% en 24,7%.
Het groeitempo van de Belgische import uit de Volksrepubliek China bedroeg 17,6% in 2006, waarna een toename van
22,8% werd geregistreerd in 2007. De aankopen uit de Volksrepubliek China namen in 2008 slechts toe met 7,0%. In 2009
kenden de Belgische aankopen uit de Volksrepubliek China een terugval van 21,4%, maar in 2010 vond een herstel plaats
en steeg de invoer opnieuw met 15,2%.

 Grafiek 1: Variatie van de in- en uitvoer
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Interesse voor de Volksrepubliek China
Het Exporteursbestand van het Agentschap voor Buitenlandse Handel telt 1.620 Belgische ondernemingen die
naar de Volksrepubliek China exporteren. Verder zijn er nog 2.451 bedrijven die interesse tonen voor deze markt.
Voor bijkomende informatie: Mevr. I. Delvoy, tel.: 02 206 35 29; e-mail: ingrid.delvoy@abh-ace.be
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2.2. Voornaamste uitvoersecties
In 2010 bestond de Belgische uitvoer naar de Volksrepubliek China hoofdzakelijk uit vijf secties die samen 76,3% van
de totale afzet aan dat land vertegenwoordigden. Het ging meer bepaald om:
ttchemische producten (organische chemische producten voor 46,4% en farmaceutische producten voor 31,4%)

waarvan de leveringen en het aandeel respectievelijk EUR 1.133,6 miljoen en 20,9% bedroegen;
ttmachines en toestellen die, met een totaal van EUR 866,4 miljoen, 16,0% van de Belgische uitvoer naar

de Volksrepubliek China vertegenwoordigden;
ttonedele metalen (koper en werken van koper voor 61,0% en gietijzer, ijzer en staal voor 18,4%) die 14,3% van

de Belgische export uitmaakten en waarvan de leveringen EUR 774,9 miljoen totaliseerden;
ttkunststoffen (polymeren en polyamiden) die zich met EUR 689,6 miljoen een aandeel van 12,7% van de totale

Belgische export naar de Volksrepubliek China toeeigenden en
ttedelstenen en edelmetalen (diamanten, ook indien bewerkt) die, voor een totaal van EUR 670,6 miljoen, 12,4%

van de uitvoer voor hun rekening namen.

 Grafiek 2: Belgische uitvoer naar de Volksrepubliek China gerangschikt volgens de voornaamste
productgroepen - 2010
Papier en karton 2,5 %

Andere 8,0 %
Chemische producten 20,9 %

Goederen niet elders gerangschikt 3,4 %
Minerale producten 3,9 %
Transportmaterieel 6,1 %

Machines en toestellen 16,0 %

Edelstenen en edelmetalen
12,4 %

Kunststoffen 12,7 %

Onedele metalen 14,3 %
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Van alle secties uit grafiek 3, kende de groep van de minerale producten de grootste toename: +153,6% na een
stijging van 99,6% in 2009. Deze sectie bestond voornamelijk uit ‘aardolie en olie uit bitumineuze mineralen’.
Andere noemenswaardige prestaties zijn toe te schrijven aan de niet elders gerangschikte goederen en het papier
en karton. Deze secties registreerden een stijging van respectievelijk 69,7% en 65,8%.
De uitvoer van de chemische producten, de belangrijkste exportsectie, groeide in 2010 met 28,6% na een toename
van 15,2% in 2009.
Aangezien de onedele metalen (-6,5%) de enige productgroep uit de top 10 was waarvan de verkopen daalden, hoeft
het niet te verbazen dat de totale Belgische export naar de Volksrepubliek China in 2010 groeide met 24,7%.

 Grafiek 3 : Variatie van de uitvoer gerangschikt volgens de voornaamste productgroepen
België – Volksrepubliek China 2010
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2.3. Voornaamste invoersecties
In 2010 eigenden 3 secties zich iets meer dan de helft (51,3%) van de Belgische import uit de Volksrepubliek China toe, nl.:
ttde machines en toestellen waarvan het aandeel in de invoer 26,9% bedroeg en waarvan de aankopen een totaal

van EUR 3.263,9 miljoen bereikten;
tthet textiel (kleding en toebehoren) dat 13,0% van de Belgische import uitmaakte en waarvan de aankopen

EUR 1.571,5 miljoen vertegenwoordigden en
ttdiverse goederen en producten (meubelen en speelgoed) waarvan de totale invoer EUR 1.385,2 miljoen bedroeg

en het aandeel goed was voor 11,4%.

 Grafiek 4 : De Belgische invoer uit de Volksrepubliek China gerangschikt volgens de voornaamste
productgroepen – 2010
Andere 14,0 %

Kunststoffen 3,9 %

Machines en toestellen 26,9 %

Transportmaterieel 4,5 %
Edelstenen en edelmetalen 4,8 %
Schoeisel, hoofddeksels... 5,5 %
Textiel 13,0 %
Chemische producten 7,2 %
Onedele metalen 8,8 %

Diverse goederen 11,4 %
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 Grafiek 5 : Variatie van de invoer gerangschikt volgens de voornaamste productgroepen
België – Volksrepubliek China 2010
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Van de 10 belangrijkste invoersecties die hierboven vermeld werden, lieten enkel het transportmaterieel (-7,3%)
en het textiel (-6,7%) een daling van de invoer optekenen in 2010.
De belangrijkste toename stond op naam van de chemische producten, waarvan de import groeide met 41,3%
na een afname van 17,2% in 2009.
Ook de Belgische invoer van zowel onedele metalen als steen, gips, cement, … steeg sterk in 2010 (+31,6%
en +31,3% respectievelijk).
Enkel het groeipercentage van de sectie schoeisel, hoofddeksels… (+5,4%) lag in 2010 lager dan 15%.
Omdat de invoer van 8 van de 10 belangrijkste productgroepen toenam in 2010, bedroeg de stijging van de totale
Belgische invoer uit de Volksrepubliek China 15,2%.
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2.4. Algemene evolutie na afloop van de eerste 3 maanden van 2011
2.4.1. Export
Na afloop van de eerste 3 maanden van 2011 bedroeg de Belgische export naar de Volksrepubliek China
EUR 1.812,9 miljoen, dit is een vooruitgang van 36,7% vergeleken met de overeenkomstige periode van 2010.
Na de eerste 3 maanden van 2011 nam de sectie van de chemische producten met EUR 349,1 miljoen (19,3%) de
eerste plaats in. De verkoop van deze productengroep steeg met 21,7%, na een groei van 57,9% in 2010.
De minerale producten rangschikten zich 2de met een aandeel van 16,2%. Deze sectie was goed voor
EUR 293,6 miljoen. De export kende een toename van 857,8% na een stijging van 209,6% in 2010. De uitvoer van
deze sectie bestond voornamelijk uit aardolie en olie uit bitumineuze mineralen.
Met een bedrag van EUR 267,6 miljoen vervolledigden de machines & toestellen in 2011 de top drie. Dankzij een
vooruitgang van de export met 47,1% behaalde deze sectie een aandeel van 14,8%.

2.4.2. Import
Volgens de beschikbare gegevens van 2011 (3 maanden), bedroeg de Belgische import uit de Volksrepubliek China
EUR 3.305,3 miljoen t.o.v. EUR 2.697,6 miljoen in 2010, dit is een groei van 22,5%.
Na afloop van de eerste drie maanden van 2011 behielden de machines & toestellen met 27,7% de eerste plaats.
De aankoop hiervan steeg met 32,4% t.o.v. 2010 tot EUR 915,2 miljoen.
Het textiel rangschikte zich 2de met een aandeel van 14,0% en aankopen ter waarde van EUR 461,1 miljoen. Van 2010
tot 2011 (eerste 3 maanden) is de import van deze sectie gestegen met 15,3%.
De diverse goederen namen de derde plaats in met een aandeel in de import van 10,1%. De import hiervan
vermeerderde met 4,4%, tot EUR 333,6 miljoen.
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2.5. B
 elang van de Volksrepubliek China en buurlanden in de Belgische
buitenlandse handel (2010)
Klant  export

Mongolië

Leverancier  import

156ste klant
EUR 7,7 miljoen

Noord-Korea

150ste leverancier

187ste klant

EUR 2,3 miljoen

Rusland

EUR 1,5 miljoen

15 klant
de

166ste leverancier

EUR 3.433,7 miljoen

EUR 0,9 miljoen

10 leverancier
de

EUR 6.224,3 miljoen

Pakistan

VOLKSREPUBLIEK CHINA

Zuid-Korea
33ste klant

57ste klant

9de klant

EUR 285,7 miljoen

EUR 5.426,6 miljoen

EUR 1.233,9 miljoen

62ste leverancier

7de leverancier

29ste leverancier

EUR 275,0 miljoen

EUR 12.129,5 miljoen

EUR 1.428,5 miljoen

SAR Hongkong

India

19de klant

8ste klant

EUR 2.483,7 miljoen

EUR 6.824,9 miljoen

44ste leverancier

13de leverancier

EUR 623,6 miljoen

EUR 3.623,6 miljoen

Birma

Vietnam

162

69ste klant

ste

klant

EUR 6,7 miljoen

EUR 203,2 miljoen

154ste leverancier

41ste leverancier

EUR 1,9 miljoen

EUR 754,8 miljoen
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2.6. Handelsverkeer in diensten tussen België en de Volksrepubliek China in 2010
In 2010 voerde België voor EUR 860,2 miljoen aan diensten uit naar de Volksrepubliek China, hetzij 1,4% van de totale
Belgische uitvoer van diensten. Hiermee was de Volksrepubliek China de 13de belangrijkste klant van België. De uitvoer
van Belgische diensten naar de Volksrepubliek China steeg in 2010 met 47,5% in vergelijking met 2009.
De Belgische import van diensten uit de Volksrepubliek China was in 2010 goed voor een bedrag van EUR 483,6 miljoen,
een groei van 48,7% in vergelijking met 2009. Met een aandeel van 0,8% was het land in 2010 de 19de belangrijkste
leverancier van diensten aan België.
Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China voor de periode 2008 tot 2010.

België – Volksrepubliek China
Diensten (x EUR 1.000)

2008

2009

2010

Uitvoer

785.314

583.187

860.232

Invoer

382.581

325.233

483.598

Handelsbalans

402.733

257.954

376.634

Uitvoer: variatie in %

38,3

-25,7

47,5

Invoer: variatie in %

14,7

-15,0

48,7

Dankzij het feit dat de uitvoer van diensten naar de Volksrepubliek China bijna tweemaal de invoer overtrof, bleef de
dienstenbalans duidelijk overhellen in het voordeel van België.

Nadat het overschot op de handelsbalans sterk was afgenomen in 2009 tengevolge van de sterkere daling van de
export dan de import, nam het positief saldo weer snel toe. Deze gunstige evolutie staat in schril contrast met de
handelsbalans voor goederen, die sterk negatief blijft voor ons land.
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2.6.1. Belgische export van diensten naar de Volksrepubliek China
Het vervoer leverde met een aandeel van 63,7% en een bedrag van EUR 547,8 miljoen veruit de grootste bijdrage.
Andere commerciële diensten en royalties en licenties namen de 2de en 3de plaats in met een aandeel van
respectievelijk 18,4% en 4,6%.
Wat de variatie 2010/2009 betreft valt vooral de vooruitgang op van de rubriek niet toegewezen diensten (waaronder
driehoekshandel) die een stijging kent van maar liefst 980,3%.

Diensten (x EUR 1.000)

2010
Aandeel in %

2010/2009
Var. in %

2009

2010

382.606

547.769

63,7

43,2

111.210

158.594

18,4

42,6

17.399

39.459

4,6

126,8

2.967

32.052

3,7

980,3

Reisverkeer

25.985

28.327

3,3

9,0

Overige diensten

43.020

54.031

6,3

25,6

583.187

860.232

100,0

47,5

Vervoer
Andere commerciële diensten
Royalties en licenties
Niet toegewezen diensten

Totaal
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2.6.2 Belgische import van diensten uit de Volksrepubliek China
Ook aan de invoerzijde nam het vervoer de leiding met een aandeel van 45,6% en een bedrag van EUR 220,6 miljoen,
hetzij een vooruitgang van 53,5% in vergelijking met 2009. De andere commerciële diensten en de niet toegewezen
diensten vervolledigden in 2010 de top 3 van de belangrijkste importrubrieken met een aandeel van 30,4% en 12,9%.
Communicatie is de enige sectie die in 2010 een achteruitgang heeft gekend. Ondanks deze negatieve evolutie nam
de globale import van diensten toe met 48,7%.
Nog even noteren ook dat, in absolute cijfers, de import van diensten in 2010 ongeveer de helft bedroeg van de export.

Diensten (x EUR 1.000)

2010
Aandeel in %

2010/2009
Var. in %

2009

2010

Vervoer

143.738

220.576

45,6

53,5

Andere commerciële diensten

111.613

146.847

30,4

31,6

Niet toegewezen diensten

20.576

62.599

12,9

204,2

Reisverkeer

27.855

30.787

6,4

10,5

9.965

7.768

1,6

-22,0

11.486

15.021

3,1

30,8

325.233

483.598

100,0

48,7

Communicatie
Overige diensten
Totaal
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Voor meer inlichtingen
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
België
Statistiekdienst
Nadia Verlent
Hoofd van de dienst Statistiek
Tel: +32 2 206.35.23
nadia.verlent@abh-ace.be
Dennis Gijsbrechts
Attaché
Tel: +32 2 206.35.73
dennis.gijsbrechts@abh-ace.be
Cathy Marquegnies
Assistente
Tel: +32 2 2 206.35.64
cathy.marquegnies@abh-ace.be
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Agentschap voor Buitenlandse Handel

Flanders Investment and Trade

Montoyerstraat 3

Gaucheretstraat 90

1000 Brussel

1030 Brussel

Tel : + 32 2 206 35 11

Tel : + 32 2 504 87 11

www.abh-ace.be

www.flanderstrade.be

Brussel invest & export
Louizalaan 500, bus 4

Agence Wallonne à l’Exportation
et aux Investissements Etrangers

1050 Brussel

Saincteletteplein 2

Tel : + 32 2 800 40 00

1000 Brussel

www.bruxelles-export.be

Tel : + 32 2 421 82 11
www.awex.be
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