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Mei 2020: De invoer en uitvoer blijven fors terugvallen

Dit persbericht beschrijft de ontwikkelingen van de goederenhandel (uitgedrukt in waarde) naar en
vanuit België. De statistieken slaan op de totale goederenhandel (communautair concept), waarbij de
goederenhandel van niet-residenten via België niet in mindering wordt gebracht zoals in het nationale
concept. De gegevens zijn beschikbaar op NBB.Stat en de details naar productcategorie op NBB.be.

De maand april 2020 was de eerste volledige maand waarin de impact van Covid-19 en de ermee 
gepaard gaande  maatregelen voelbaar was. In de maand mei zien we een verderzetten van het 
effect van de crisis op de buitenlandse handel. Voor april noteerden we een historische daling 
(-28,0 %) voor de uitvoer  en een nog forsere daling (-29,7 %) voor de invoer tegenover de situatie 
van april 2019. Een eerste voorlopige raming voor mei 2020 toont een quasi even  dramatische daling 
van zowel uitvoer (-24,0 %) als invoer (-25,4 %). Vergelijken we de Belgische cijfers met die van de 
26 andere lidstaten, dan blijkt dat België ongeveer de mediaan is. De helft van de andere lidstaten 
ondergaat een grotere impact door de crisis; de andere helft doet het beter.

Het driemaandelijks gemiddelde van de waarde van de Belgische uitvoer van goederen voor de
maanden maart t.e.m. mei 2020 daalde met 19,1 % ten opzichte van de overeenstemmende periode
van 2019. De invoer nam over deze periode af met 21,1 %.  De buitenlandse handel over die periode
is aldus met één vijfde gekrompen in vergelijking met de overeenstemmende periode van 2019.

Grafiek 1 - Ontwikkeling van de in- en uitvoer van goederen in waarde1

Bron: INR.
1 Veranderingspercentages van het driemaandelijks gemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode één jaar eerder
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https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=COMEXT
https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel/publicaties-en-cijfers
https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/enm2004.pdf
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=COMEXT&lang=nl
http://https/www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel
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De daling van de handel deed zich ongeveer overal voor, met uitzondering van de uitvoer naar China
die groeide met 17,3 % (tabel 1). Die werd, vooral gestuwd door farmaceutische producten die werden
opgenomen in de National Reimbursement Drug Listing, waardoor deze geneesmiddelen in China
verkocht kunnen worden aan patiënten.

Wat de ontwikkeling naar productcategorieën betreft (zie tabel 2), liet enkel de handel in chemische
producten nog een positieve groei optekenen. De andere belangrijke bedrijfstakken kenden allen een
terugval en vooral de minerale producten en het vervoermateriaal werden zwaar getroffen.

Tabel 1 - In- en uitvoer van goederen (in waarde), mei 2020: geografische opdeling

Groei1 Gewicht² Groeibijdrage³

Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer

Wereld -21,1 -19,1 100,0 100,0 -21,1 -19,1

   Europa -23,5 -20,2 69,6 75,9 -16,9 -15,6

      EU4 -30,5 -20,0 53,2 64,4 -18,4 -13,0

 Duitsland -23,8 -18,1 12,9 18,3 -3,2 -3,3

      Frankrijk -29,7 -26,2 9,3 12,9 -3,1 -3,7

  Nederland -29,5 -22,1 15,5 11,4 -5,1 -2,6

VK4 -37,5 -25,9 3,8 6,7 -1,8 -1,9

   Afrika -27,3 -31,4 2,4 2,9 -0,7 -1,1

   Amerika -12,1 0,0 12,1 11,2 -1,3 0,0

      VS -12,7 -5,7 8,3 7,5 -1,0 -0,4

   Azië -15,0 -20,0 15,4 8,9 -2,1 -1,8

      China 0,3 17,3 4,8 2,5 0,0 0,3

   Australië en Oceanië -10,0 -12,2 0,4 0,6 0,0 -0,1

2

Bron: INR.

Tabel 2 - In- en uitvoer van goederen (in waarde), mei 2020: opdeling per productcategorie5

Groei1 Gewicht² Groeibijdrage³

Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer

Totaal -21,1 -19,1 100 100 -21,1 -19,1

Chemische producten 4,6 7,8 29,1 32,8 1,0 1,9

Vervoermaterieel -42,8 -37,9 10,1 9,8 -6,0 -4,8

Machines en elektronica -20,6 -19,2 13,5 10,7 0,9 0,2

Minerale producten -50,2 -47,8 8,4 6,2 -6,7 -4,6

Onedele metalen -25,7 -30,6 6,8 6,9 -1,8 -0,9

Kunststof en rubber -18,3 -19,3 5,9 8,2 -1,0 -1,6

Voedsel en dranken -3,5 -5,6 4,7 6,5 -0,1 -0,3

Edele metalen -39,2 -48,7 2,7 2,5 -1,4 -1,9

Textiel -13,8 -30,5 3,0 2,6 -0,4 -0,9

Bron: INR.
1 Veranderingspercentages van het driemaandelijks gemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode één jaar eerder.
2 Aandeel in de totale in- of uitvoer.
3 Bijdrage tot het veranderingspercentage van het driemaandelijks gemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode één jaar
eerder.
4 Vanaf de rapportering van de cijfers over de maand februari 2020 is het VK niet meer in het EU-aggregaat opgenomen.
5 Productcategorieën waarvoor het gemiddelde gewicht in de in- en uitvoer het grootst is.
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