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Verdere verzwakking van de groeicijfers voor de in- en uitvoerwaarden
 Vooral de chemische sector en de diamanthandel tonen een daling
 Daarentegen hogere cijfers voor de handel in vervoermateriaal en minerale

producten, niettegenstaande de recente prijsdalingen in de energiesector

De gemiddelde groeicijfers voor de waarde van in- en uitvoer tijdens de laatste drie beschikbare maanden
(november t.e.m. januari) kwamen uit op respectievelijk 6,0 en 10,3 % (zie grafiek 1). Als gevolg van de minder
sterke groei aan de invoerzijde, verbeterde de handelsbalans voor deze periode en kwam uit op een overschot
van 3,5 miljard euro vergeleken met een tekort van 2 miljard euro tijdens dezelfde periode een jaar voordien.

De sterkhouders zijn de minerale producten en het vervoermateriaal. De chemische sector daarentegen laat het
afweten en trekt de groeicijfers zelfs naar beneden. Ook de waarde van diamanthandel ziet sinds een aantal
maanden dalende groeicijfers.

De waarde van in-en uitvoer van minerale producten groeiden met respectievelijk 26,7 en 42,7 % tijdens deze
periode en leveren daarmee de belangrijkste bijdrage aan de totale groeicijfers. Dit is nochtans een forse
tempering vergeleken met de groeicijfers voor deze producten tijdens de zomer en herfst van 2022, toen die vaak
boven de 100 % uitkwamen. De prijzen van de energieproducten zijn recent gedaald maar blijven toch op een
historisch gezien relatief hoog niveau, waardoor hun in- en uitvoerstromen in waarde nog belangrijke groeicijfers
vertonen. De cijfers in grafiek 2 hieronder tonen de prijzen voor aardgas en petroleum (driemaandelijks
voortschrijdende gemiddelden), en daaruit blijkt zowel de recente daling als het nog steeds relatief hoge niveau:

Grafiek 1
Verloop van de in- en uitvoer van goederen
(Veranderingspercentages van het kwartaalgemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar)

Bron: INR.

https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/efn2212.pdf
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=COMEXT&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel
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Grafiek 2
Verloop van de prijzen van aardgas en ruwe petroleum
(Maandelijkse veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar, driemaandelijks voortschrijdend 
gemiddelde)

Bron: INR.

De evolutie van de waarde van in- en uitvoer van chemische producten is op negatief terrein beland in de laatste 
drie maanden. Dit is ten dele te verklaren door de terugval van de handel in COVID-vaccins.

Ook de waarde van in- en uitvoer van diamant vertraagt verder (zie grafiek 3 en tabel 1). Voornamelijk de invoer 
van diamant uit Rusland en de uitvoer naar Indië en de Arabische Emiraten is recent verzwakt. De handel in 
vervoermateriaal daarentegen blijft het goed doen, voornamelijk dankzij belangrijke stromen van elektrische 
voertuigen.

Grafiek 3
Verloop van de in- en uitvoer van diamant
(Maandelijkse veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar, driemaandelijks voortschrijdend 
gemiddelde)

Bron: INR.
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Tabel 1
In- en uitvoer van goederen (in waarde), november 2022 – januari 2023: opdeling per productcategorie4

Groei1 Gewicht² Bijdrage tot de groei³

Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer

Totaal 6,0 10,3 100,0 100,0 6,0 10,3

Chemische en farmaproducten -9,1 -1,2 23,8 27,1 -2,5 -0,3

Vervoermateriaal 31,2 32,1 11,1 11,0 2,8 2,9

Machines en elektrisch materiaal 13,8 17,7 12,2 9,8 1,6 1,6

Minerale producten 26,7 42,7 22,0 17,1 4,9 5,6

Onedele metalen -17,8 -9,4 5,6 6,6 -1,3 -0,7

Kunststof en rubber -8,3 -8,8 4,3 6,3 -0,4 -0,7

Voedsel en dranken 16,2 18,9 3,5 5,4 0,5 0,9

Edele metalen, incl. diamant -8,0 -13,5 2,8 3,1 -0,3 -0,5

Textiel 1,0 13,3 2,3 2,8 0,0 0,4

Bron: INR.

1 Veranderingspercentages van het kwartaalgemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.
2 Aandeel in de totale in- en uitvoer.
3 Bijdrage tot het veranderingspercentage van het kwartaalgemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.
4 Productcategorieën waarvan het gemiddelde gewicht in de in- en uitvoer het grootst is.

Tabel 2
In- en uitvoer van goederen (in waarde), november 2022 - januari 2023: geografische opdeling

Groei1 Gewicht² Bijdrage tot de groei³

Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer

Wereld 6,0 10,3 100,0 100,0 6,0 10,3

Europa 3,0 10,0 71,7 76,1 2,2 7,6

 EU 1,6 9,8 59,3 66,3 1,0 6,6

Duitsland -13,3 21,9 10,6 20,0 -1,7 4,0

Frankrijk 17,1 -0,4 9,9 13,3 1,5 -0,1

Nederland 4,3 12,7 18,4 12,9 0,8 1,6

Noorwegen -1,5 137,5 2,8 1,0 0,0 0,6

Oekraïne 5,1 -33,0 0,2 0,1 0,0 -0,1

Rusland -1,0 -24,2 2,0 0,6 0,0 -0,2

 VK 32,7 7,3 4,6 5,5 1,2 0,4

Afrika 19,7 -9,8 2,3 4,0 0,4 -0,5

Amerika 11,1 22,4 8,9 9,0 0,9 1,8

 VS 13,4 21,2 5,9 5,7 0,7 1,1

Azië 14,8 9,3 16,7 9,6 2,3 0,9

China 20,9 17,5 6,8 1,5 1,3 0,2

Japan 9,9 78,8 2,0 1,8 0,2 0,9

Australië en Oceanië 83,5 -1,0 0,4 0,5 0,2 0,0

Bron: INR.

1 Veranderingspercentages van het kwartaalgemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.
2 Aandeel in de totale in- en uitvoer.
3 Bijdrage tot het veranderingspercentage van het kwartaalgemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.
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Methodologische disclaimer:

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