2009: een bijzonder somber jaar
België: 8ste exporteur en 10e importeur van goederen
(Bron: Wereldhandelsorganisatie - WTO)
1. Evolutie van de wereldhandel in 2009 en perspectieven voor 2010
In 2009 heeft de wereldhandel een zware tol betaald voor de economische en financiële crisis.
Terwijl in 2008 het groeipercentage nog 2% in volume bedroeg – wat al veel minder is dan de
6% genoteerd in 2007 -, heeft de wereldhandel in 2009 met -12,2% de sterkste daling sinds de
Tweede Wereldoorlog gekend. Volgens economisten van het WTO zou de handel in 2010 echter
weer een opleving kennen en toenemen met 9,5%.

2. Terugblik op 2009
2.1. Evolutie van de wereldhandel in volume1
In 2009 heeft de wereldwijde economische crisis zich vertaald in een daling in volume van 12,2%
van de wereldhandel. Dit was de sterkste achteruitgang van de Jongste 70 jaar. Dit percentage
lag ook hoger dan de verwachtingen van het WTO dat voor 2009 een afname van 10%
vooropgesteld had.
Sinds 1965 is de wereldhandel slechts driemaal in het rood gegaan:
 in 1975: -7%;
 in 1982: -2% en
 in 2001: -0,2%.

Het uitdrukken van de handel in volume biedt als voordeel een meer betrouwbare basis te
hebben voor het maken van jaarlijkse vergelijkingen want de berekeningen zijn niet vertekend
door:
- de evolutie van de prijzen van de basisproducten (speculatie) of
- de schommelingen van de wisselkoersen, wat het geval is wanneer de handel wordt uitgedrukt in
dollars of andere munteenheden.
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Grafiek 1: Volume van de wereldhandel in goederen, 1965-2009
(jaarlijkse variatie in %)

Bron: Secretariaat van de WTO

Verscheidene redenen worden door de economisten aangehaald om deze achteruitgang te
verklaren:
 de sterke daling van de wereldwijde vraag;
 de ‘global supply chains’;
 het feit dat de handel simultaan gedaald is in de verschillende landen alsook in de
verschillende Amerikaanse regio’s. De crisis die ontstaan is in de Amerikaanse financiële
sector heeft, heeft zich razendsnel verspreid en heeft de reële economie aangetast, met
alle gevolgen vandien op wereldvlak en
 de schaars geworden handelskredieten.
De weinige protectionistische maatregelen die werden genomen, werden slechts druppelsgewijs
toegepast.
De met de crisis geconfronteerde regeringen hebben – en dit positief element dient onderstreept
te worden - hun heil niet gezocht in het versterken van handelsbarrières. Integendeel, het aantal
restrictieve maatregelen is de jongste maanden gedaald. De wereldhandel blijft desalniettemin
op een zeer laag peil. Het is meer dan waarschijnlijk dat het werkloosheidspeil in vele landen
hoog zal blijven tot eind 2010. Nu is het zo dat werkloosheid en protectionistische tendensen
dikwijls samengaan.
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“De regels en de principes van het WTO hebben de regeringen geholpen de markten open te
houden, en nemen de vorm aan van een platform van waaruit de handel zich kan ontwikkelen
terwijl de wereldeconomie zich herstelt. We zien het licht aan het eind van de tunnel en de
handel kan een belangrijke rol spelen in deze heropbloei. We moeten er ons voor hoeden dat het
economisch herstel niet ontspoort door een beroep te doen op protectionistische maatregelen.”
Dit is wat de heer Pascal Lamy, Directeur-generaal van de WTO, verklaard heeft.

2.1.1. Export
In volume hebben alle landen en regio’s hun export van goederen zien dalen in 2009.
Voor de volgende landen en regio’s was de achteruitgang t.o.v. het wereldwijde gemiddelde
(-12,2%):
-

groter:

 de Verenigde Staten: -13,9%;
 de Europese Unie (27): -14,8% en
 Japan: -24,9%.
-

lichtjes minder:

 Azië: -11,1% en
 China: -10,5%
-

kleiner:

 de petroleum exporterende landen van het Midden-Oosten: -4,9%;
 Afrika: -5,6% en
 Zuid- en Centraal-Amerika: -5,7%.
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2.1.2. Import
Wat de import betreft, is het beeld volledig omgekeerd.
Voor de volgende regio’s en land(en) was de daling t.o.v. het wereldwijde gemiddelde (-12,9%):
-

groter :






de petroleum exporterende landen en het GOS: -20,2%;
de Verenigde Staten: -16,5%;
Zuid- en Centraal-Amerika: -16,3% en
de Europese Unie: -14,5%.

-

kleiner :

 Afrika: -5,6%;
 Azië: -7,9% en
 het Midden-Oosten: -10,6%.

Tabel 1: BBP en handel van goederen per regio, 2007-2009
(jaarlijkse variatie uitgedrukt in % tegen vaste prijzen (2005)

Bron: secretariaat van de WTO
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2.2. Evolutie in waarde van de wereldhandel in goederen en diensten
In 2009 is de wereldhandel in goederen met 23% gedaald in waarde tot USD 12.150 miljard en de
wereldhandel in diensten nam af met 13% tot USD 3.310 miljard (tabel 2). Het is de eerste maal
sinds 1983 dat de handel in diensten achteruitgaat.

Tabel 2: Wereldexport van goederen en diensten, 2005-2009
(in miljard USD en variatie in %)

Bron: Secretariaat van de WTO

De grootste achteruitgang werd opgetekend door het transport, gevolgd door de reizen en de
andere handelsdiensten. De daling van de transportdiensten hoeft niet te verbazen, gezien het
feit dat deze activiteit nauw verband houdt met de handel in goederen.

Tabel 3: Wereldwijde export van diensten gerangschikt per categorie, 2009
(in miljard dollar en variatie in %)

Bron: Secretariaat van het WTO

Met een aandeel van bijna 10% van de wereldexport, heeft China ten nadele van Duitsland de
eerste plaats veroverd op de lijst van de belangrijkste exporteurs van goederen. Wat de import
betreft, klasseert China zich 2e na de Verenigde Staten.
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Het aandeel van de Verenigde Staten in de wereldimport van goederen bedraagt 13% en dat van
China 8%.
België rangschikt zich 8ste wereldexporteur van goederen met een aandeel van 3,0% (USD 370
miljard) en 10e wereldimporteur van goederen met een aandeel van 2,8% (USD 351 miljard). In
2008 was België 8ste exporteur (3,0% - USD 477 miljard), maar 9e importeur (2,9% - USD 470
miljard).
Wat de diensten betreft, was België met 2,3% of USD 75 miljard 13e wereldexporteur en 15e
importeur eveneens met 2,3% of USD 72 miljard. In 2008 was België ook 13e uitvoerder (aandeel:
2,4% - USD 89 miljard) maar 14e invoerder (aandeel: 2,4% - USD 84 miljard).
In volume was de daling van de uitvoer van de petroleum exporterende regio’s lager dan het
wereldwijde gemiddelde, maar in waarde was het in de meeste gevallen groter dan het
gemiddelde.
Ter illustratie: in dollars daalde de uitvoer van het Midden-Oosten, Afrika en het GOS
respectievelijk met 33%, 32% en 36% t.o.v. 23% voor de wereld als geheel.
Deze evolutie kan verklaard worden door de sterke daling van de olieprijzen tussen 2008 en 2009.
Door het feit dat petroleum dikwijls de bovenhand neemt in de export van goederen van de
olieproducerende landen, kan de evolutie van de handel in waarde en in volume grote verschillen
vertonen voor de betrokken landen in 2009.

3. Vooruitzichten voor 2010
Behoudens nieuwe strubbelingen op het vlak van de wereldeconomie zou de handel in goederen
weer moeten groeien tot ten minste eind 2010.
Volgens het secretariaat van de WTO zou de wereldexport in volume dit jaar stijgen met 9,5%,
hetzij:
 +7,5% voor de ontwikkelde economieën en
 +11% voor de rest van de wereld (economieën in ontwikkeling en het GOS).
Deze percentages berusten op de volgende hypothese:
 een herstel van de groei van het globale BBP in lijn met de vooruitzichten (2,9% tegen
wisselmarktkoersen), alsook
 stabiele petroleumprijzen en wisselkoersen.
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Zo de handel met 9,5% groeit, zou dit niet voldoende zijn om het niveau van vóór de crisis terug
te vinden. Zelfs 11%, hetzij de groeivoet voorzien voor de landen in ontwikkeling, zou niet
volstaan. De resultaten van 2008 zouden daarentegen worden overschreden mocht men een
groei aan dit ritme 2 jaar kunnen volhouden. Drie jaar zou echter noodzakelijk zijn voor de
ontwikkelde economieën.
Deze vooruitzichten m.b.t. de handel zijn gevoeliger voor de variaties van de resultaten van de
ontwikkelde economieën dan voor die van de economieën in ontwikkeling, door het feit dat de
eerste een belangrijker aandeel hebben in de wereldhandel.
Zoals weergegeven in grafiek 2, worden de vooruitzichten i.v.m. de groei van de export gestaafd
door vorige berekeningen van het secretariaat van de WTO, dat een groei van de import van
goederen en diensten van om en bij de 9,5% voorspelt voor de OESO-landen (technisch op basis
van de betalingsbalansen).

Grafiek 2: Groei van het reële BBP en van de handel van de OESO landen, 2008-2009
Variatie in %

a Estimated based on available data.
Bron: trimesteriêle nationale rekeningen van de OESO
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Handel in goederen: belangrijkste exporteurs en importeurs in 2009
(in miljard USD en in %)

Bron: secretariaat van de WTO
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Handel in goederen per regio en voor sommige landen, 2009
(in miljard USD en in %)

Bron: secretariaat van de WTO
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Wereldwijde export van diensten per regio en voor sommige landen, 2009
(in miljard USD en in %)

Bron: WTO
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Wereldwijde handel in goederen: belangrijkste exporteurs en importeurs, 2009
(in miljard USD en in %)
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Wereldwijde handel in diensten: belangrijkste exporteurs en importeurs, 2009
(in miljard USD en in %)

a Preliminary estimate.
b Secretariat estimate.
Note: While provisional full year data were available in early March for 50 countries accounting for more than two thirds of world
commercial services trade, estimates for most other countries are based on data for the first three quarters.
Bron: WTO
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