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VOORWOORD

T

erwijl epidemieën zich regelmatig over de hele
wereld voordoen en dus voorspelbaar zijn, verraste de COVID-19-crisis de wereld. De virulentie

van het virus en de strenge inperkingsmaatregelen, die
nodig waren om het virus in te dammen, hebben de wereldeconomie hard getroffen. Ook Europa en België werden zwaar getroffen. België kende een bijzonder hoog
aantal besmettingen en er werd vaak gewezen op een te
hoog sterftecijfer, ook al zijn de methoden om de gevallen te verantwoorden in meerdere landen een punt voor
discussie. Los van de zorgwekkende gezondheidssituatie, is het op heden van cruciaal belang om de impact
van de crisis op de Belgische buitenlandse handel, een
hoeksteen van de welvaart van ons land, te bestuderen.
De globale context
Na een zeer pessimistische prognose in april, voorspelt de Wereldhandelsorganisatie nu slechts een
daling van 9,2% in de internationale goederenhandel
voor dit jaar. De steunmaatregelen genomen door de
verschillende regeringen hebben het namelijk moge-

Fabienne L’Hoost

lijk gemaakt een donkerder scenario te vermijden. De

Directeur-generaal

omvang van deze daling is vergelijkbaar met die tijdens

Agentschap voor Buitenlandse Handel

de financiële crisis van 2008. De situatie is echter lang
niet zo rooskleurig voor de handel in diensten, die met
23% is gekelderd, in contrast met de 9% die tijdens de
financiële crisis van 2008 is geregistreerd.
Per regio zullen Noord-Amerika (-14,7%) en Europa
(-11,7%) dit jaar een grotere inkrimping van de export te
verwerken krijgen, terwijl de Aziatische landen slechts
een daling van 4,5% registreren. In deze cijfers is ongetwijfeld een voortzetting te zien van productiewaardeketens die (nog) niet fundamenteel zijn veranderd. De
toekomst zal uitwijzen of de aangekondigde reorganisatie van deze wereldwijde productieketens daadwerkelijk zal plaatsvinden.
Sectorale ontwikkelingen
Afhankelijk van de marktsector variëren de resultaten
op mondiaal niveau aanzienlijk. De producten van de

Fabienne L’Hoost

automobielindustrie kenden in het tweede kwartaal

gezondheidscrisis. Bovendien blijft deze prognose af-

de grootste daling van alle categorieën (iets meer dan

hankelijk van de duur van de tweede pandemiegolf en

50%), gevolgd door luxegoederen (handtassen, bagage,

van de nieuwe inperkingsmaatregelen. Door een sterke

enz.), die met bijna 40% daalden. Anderzijds vertoon-

heropleving van de COVID-19 crisis kan immers alles op

den farmaceutische producten (+10%) en elektronica,

losse schroeven komen te staan. De herfst- en winter-

zoals geïntegreerde schakelingen en computers, een

maanden brengen veel onzekerheden met zich mee.

groei.
Het vermogen van de Belgische handelspartners om
Dezelfde trend wordt waargenomen in België, waar de

zich snel te herstellen zal een beslissende rol spelen

automobielsector een zware klap krijgt, evenals een

in het herstel van onze export in de meest getroffen

sterke daling in de diamanthandel, een luxeproduct.

sectoren. Onze bedrijven hebben hun veerkracht ge-

Farmaceutische producten hebben het daarentegen

toond en zijn bereid de nodige initiatieven te nemen

beter gedaan in ons land, dat een toevluchtsoord is

om verloren markten terug te winnen. De Prinselijke

voor de biotechnologie.

Zendingen en de Staatsbezoeken zijn twee waardevolle instrumenten om de bedrijven snel op het hoogste

De handel in elektronische producten is tijdens de cri-

niveau te herpositioneren.

sis voortgezet, aangezien huishoudens, bedrijven en
overheden hun computers en digitale infrastructuur

Het herstelplan van de overheden zal een andere

hebben gemoderniseerd om met name telewerken te

doorslaggevende factor zijn. De Belgische federale en

vergemakkelijken, aldus de WTO.

regionale autoriteiten zijn zich hiervan terdege bewust
en hebben reeds talrijke steunmaatregelen genomen,

Ook de handel in individuele beschermingsmiddelen

die hun vruchten afwerpen. Het doel van deze studie is

kende een explosieve groei van 92% in het tweede

hen te helpen bij het identificeren van andere instru-

kwartaal en 122% in de maand mei. Eveneens de han-

menten, die de Belgische bedrijven het best kunnen

del in landbouwproducten was veerkrachtiger dan ge-

ondersteunen.

middeld, met een daling van slechts 5% in het tweede
kwartaal.
De vooruitzichten
Voor 2021 zijn de economen redelijk optimistisch
en voorspellen ze een groei van 7,2%. De WTO zegt
echter dat de trend veel lager zal zijn dan vóór de
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“ Het vermogen van de Belgische handelspartners
om zich snel te herstellen zal een beslissende rol
spelen in het herstel van onze export in de
meest getroffen sectoren.”
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PARTNERS EN ALGEMENE DOELSTELLING

D

betrokken zijn bij de ondersteunende maatregelen van

e institutionele partners van het Agentschap
voor

Buitenlandse

Handel,

de

onze autoriteiten.

FOD

Buitenlandse Zaken, Flanders Investment &

De selectie van de 10 meest getroffen sectoren ge-

Trade, hub.brussels, AWEX, hebben het Agentschap de

beurde door na te gaan voor welke sectoren de waarde

realisatie toevertrouwd van een studie om de impact

van de export tijdens de maanden maart-mei 2020 het

van de coronaviruscrisis op de Belgische buitenlandse

sterkst was gewijzigd in positieve of negatieve zin en

handel in goederen te evalueren. Deze studie moet het

dit in vergelijking met de overeenkomstige periode tij-

mogelijk maken de instrumenten te identificeren die

dens de jaren 2017-2019.

moeten worden ingevoerd om de Belgische bedrijven zo
goed mogelijk te helpen in de herstelfase.

CHRONOLOGIE

In deze studie wordt enkel de handel in goederen belicht, aangezien er voor de in- en uitvoer van diensten
enkel trimestriële en geen maandelijkse cijfers be-

De studie zal worden opgesplits in twee delen, die be-

schikbaar zijn. De gegevens voor de dienstenhandel

trekking hebben op de volgende 2 periodes:

zijn bovendien gebaseerd op enquêtes en er is hier-

Deel 1 (dit document): periode die de maanden

maart tot mei 2020 bestrijkt, oftewel de periode
van de lockdown.
Deel 2 (te verschijnen): periode van juni 2020 tot

voor ook veel minder gedetailleerde informatie beschikbaar dan voor de import en export van goederen.
1.2 ‘Positionering van België ten opzichte van de

buurlanden en ten opzichte van landen met een
vergelijkbare exportstructuur’

eind 2020 (nader te bepalen in functie van de evo-

Bron: de statistieken van de buitenlandse handel van

lutie van de pandemie).

EUROSTAT

REIKWIJDTE VAN DE STUDIE, DEEL 1

Deze studie heeft alleen betrekking op de handel in
goederen.

De inhoud: een analyse van de Belgische cijfers en

De referentie voor dit deel is het communautaire concept toegepast door alle landen van de Europese Unie.

In dit deel worden de Belgische prestaties op het gebied van uitvoer en invoer beoordeeld aan de hand van

de meest getroffen sectoren, een vergelijking van de

2 benchmarks: vergelijking met de resultaten van de

Belgische prestaties met andere internationale spelers

buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje

en interviews van de sectorfederaties.

en Italië) en vergelijking met de resultaten van lan-

Hoofdstuk 1. ‘Beschrijvende statistieken’

den met een vergelijkbare exportstructuur (Ierland,
Oostenrijk, Zweden, Denemarken). Deze vergelijkende

Bron: de statistieken van de buitenlandse handel voor

analyse brengt zowel overeenkomsten als specifieke

de periode maart-mei 2020, verstrekt door de Nationale

kenmerken per land aan het licht.

Bank van België.

Hoofdstuk 2. ‘Interviews van sectorfederaties’

Deze periode van drie maanden is de periode waar-

Het tweede hoofdstuk ondersteunt de cijfers met de

in de in- en uitvoer het meest getroffen zijn, zowel in

ervaring van bedrijven in de meest getroffen sec-

België als in het buitenland. De periode wordt verge-

toren zoals die door hun federaties is doorgegeven.

leken met het gemiddelde over dezelfde periode in de

Voor deze studie werden negen sectorfederaties ge-

voorgaande drie jaren (2017-2019).

ïnterviewd: essenscia, pharma.be, FEBIAC, de Belgische
Petroleum Federatie, Agoria, AWDC, Staalindustrie

1.1 ‘De 10 meest getroffen sectoren’

Verbond, Fevia en Fedustria. Zij hebben met name aan-

De NBB heeft aanbevolen het nationaal concept te

dacht besteed aan de specifieke problemen die zich

gebruiken zodat geen rekening wordt gehouden met

voordoen, de mogelijke heropstart en de aangeboden

de activiteiten van niet-ingezeten bedrijven die niet

of gewenste steunmaatregelen.

IMPACT VAN DE COVID-19 CRISIS OP DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL

METHODOLOGIE

9

Executive summary
De snelle verspreiding van COVID-19 en de maatregelen
die door de verschillende overheden genomen zijn om

De totale Belgische export van goederen is tijdens

het virus in te dijken hebben ernstige gevolgen voor de

de maanden maart-mei 2020 met 17,8% afgeno-

wereldwijde economie. Veel productieactiviteiten zijn

men tot net geen €83,0 miljard, terwijl de import er

verstoord geworden, eerst in Azië en daarna in Europa,

met 18,1% op achteruit ging tot €79,9 miljard (com-

Noord-Amerika en de rest van de wereld. Aangezien

munautair concept). Hiermee was ons land tijdens

ook de grenzen initieel op grote schaal werden geslo-

de lockdown de vijfde belangrijkste exporteur en

ten, heeft dit geleid tot een aanzienlijke toename van

de vierde voornaamste importeur van goederen

de (tijdelijke) werkloosheid en tot een sterke daling van

binnen de Europese Unie. Ter vergelijking: in 2019

de vraag naar goederen en diensten. Door haar centra-

was België zowel de vijfde belangrijkste in- als uit-

le ligging in het hart van Europa profiteert België tij-

voerder van goederen binnen de EU.

dens economische hoogconjunctuur mee van de goede
prestaties in andere landen, maar wanneer tijdens een
crisis de import en export in het buitenland afnemen,
heeft dit ook een impact op de Belgische internationale handel.

België - Sectorale analyse
(nationaal concept)

Een sector die immuun lijkt te zijn voor de huidige ge-

dan de helft. Het feit dat de Belgische autoriteiten het

zondheidscrisis is die van farmaceutische producten.

essentiële karakter van deze industrie bij het uitbreken

Dit is niet verwonderlijk, aangezien ons land een uit-

van de crisis onmiddellijk erkenden, heeft bedrijven uit

muntende reputatie heeft op het vlak van onderzoek

de sector in staat gesteld hun activiteiten in alle nor-

naar geneesmiddelen en vaccins. Per capita noteert

maliteit voort te zetten. Ook de snelle implementatie

België binnen de EU het hoogste niveau van farma-

door de Europese Commissie van gereserveerde rij-

ceutische investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

stroken, de zogenaamde ‘Green Lanes’, bij grensposten

De sector is een schoolvoorbeeld van de gebundelde

om zo de continuïteit van het goederenvervoer tijdens

dynamiek tussen multinationals, lokale kmo’s en start

de pandemie over het hele grondgebied van de EU te

ups. Daarnaast heeft ons land zich de afgelopen jaren

waarborgen, kon op heel wat bijval rekenen.

eveneens opgeworpen als één van ’s werelds belangrijkste hubs voor de verdeling en bevoorrading van ge-

Zowel in de Europese Unie als in België werd de sterk-

neesmiddelen en vaccins. De export van Belgische on-

ste daling opgetekend in de uitvoer van voertuigen en

dernemingen uit deze sector bedroeg iets meer dan

onderdelen. De Belgische export in deze sector nam

€10,5 miljard tijdens de maanden maart-mei 2020,

tijdens de maanden maart-mei 2020 met €3,2 miljard

hetzij een groei van 47,5% in vergelijking met het ge-

af. Doordat de levering van onderdelen in sommige ge-

middelde voor diezelfde periode tijdens de jaren 2017-

vallen stilviel, blokkeerde de productieketen en rolden

2019. Daar waar traditioneel ongeveer een derde van

er minder wagens van de band. Als gevolg van de cri-

de totale Belgische uitvoer bestemd is voor landen

sis beslisten heel wat consumenten bovendien om de

buiten de EU, is dit in de farmaceutische sector meer

aanschaf van een nieuwe auto uit te stellen. Zo daalde

in 2020 dalen met 11,0%. Ook de export binnen deze

tijdens de maanden maart, april en mei achtereen-

sector ondervond tussen maart en mei alvast de im-

volgens met respectievelijk 55,1%, 76,3% en 52,3%. De

pact van de crisis: zo daalde de uitvoer van de rubrie-

sector is zich ervan bewust dat ze haar steentje moet

ken gietijzer, ijzer en staal en werken van gietijzer, ijzer

bijdragen aan de Green Deal en doet dit door de as-

en staal met respectievelijk 34,6% en 21,2%, terwijl de

semblage van voertuigen met verbrandingsmotor af te

waarde van machines en toestellen met €896,8 mil-

bouwen en door volop in te zetten op schone techno-

joen (-17,7%) afnam. De sectorfederatie bevestigt wel

logieën zoals hybride of elektrische voertuigen. Naar

dat het tevreden is met de steun die het ontvangt van

aanleiding hiervan hoopt men dan ook dat de overheid

de verschillende overheden in ons land, vooral op het

prioriteit geeft aan de uitbouw van het aantal publieke

vlak van tijdelijke werkloosheid.

laadstations.
Door haar open economie en door de globalisering zijn
De sector van edelstenen en edelmetalen en meer
specifiek de diamantindustrie in Antwerpen werd ook
zwaar getroffen door de crisis. Aangezien tijdens een
crisis de vraag naar luxeproducten als eerste in de

er in België steeds meer sectoren die het gros van hun
omzet in het buitenland genereren. De textiel-, houten meubelindustrie, die gemiddeld 70% van haar productie exporteert, zag haar omzet tijdens de maanden

klappen deelt, zag deze Belgische industrie geduren-

maart-mei met 61% afnemen doordat in vele landen

de de maanden maart-mei de waarde van haar uitvoer

de winkels gesloten bleven. Dankzij het systeem van

met maar liefst €2,1 miljard afnemen. Bij een bevra-

tijdelijke werkloosheid hebben heel wat bedrijven die

ging binnen de diamantsector antwoordde 50% van de

het door de lockdown moeilijk hadden om het hoofd

respondenten dat hun omzet tijdens de lockdown met

boven water te houden, weten te overleven. Aangezien

meer dan 90% was teruggevallen. Om het hoofd boven

de sector ook een moeilijk najaar verwacht, kan ook de

water te kunnen houden, vraagt de sector een aanpas-

verlenging van deze maatregel tot eind 2020 op heel

sing van het diamantstelsel. Een alternatief financie-

wat steun rekenen.

ringsmodel wordt ook voorgesteld.

Ook al nam de export van voeding en dranken tijdens

Naast de rubrieken edelstenen en edelmetalen en

de lockdown algemeen genomen slechts met 4,7% af,

voertuigen en onderdelen was die van minerale brand-

toch bleek tijdens een bevraging eind mei bij bedrijven

stoffen degene waarvan de Belgische export er het

uit deze industrie dat 89% van de respondenten hun

sterkst op achteruit ging. Dat de waarde hiervan een

omzet hadden zien verminderen. Volgens ongeveer

duik van bijna €2,7 miljard (-50,1%) nam, kwam door-

40% van de bedrijven lag dit aan een afname van de

dat aan aanbodzijde de olie-oorlog tussen Rusland

export, die traditioneel goed is voor de helft van de

en Saoedi-Arabië leidde tot een daling van de prijzen.

omzet die in de sector wordt gegenereerd. De individu-

Daarnaast is ook de vraag naar dit type producten tij-

ele situatie van een bedrijf hangt echter in grote mate

dens de maanden maart-mei van dit jaar teruggeval-

af van het soort distributiekanaal. Bedrijven die enkel

len aangezien er minder met de auto gereden werd en

aan de retail leveren, hebben hun omzet in positieve

er meer vliegtuigen aan de grond bleven staan door

zin zien evolueren. Ondernemingen die exporteren of

de sluiting van de grenzen voor toeristische verplaat-

die met de horeca werken, hebben dan weer zwaar

singen. Volgens de Belgische Petroleum Federatie zal

geleden onder de omstandigheden. Om de relance te

deze crisis de energietransitie versnellen. De onder-

ondersteunen vraagt de sector zo veel mogelijk hulp

nemingen die in dit proces betrokken zijn, moeten blij-

op maat van individuele bedrijven. De economische

ven evolueren en zich aanpassen aan de veranderende

en handelsattachés van FIT, AWEX en hub.brussels in

omstandigheden.

het buitenland kunnen exporterende ondernemingen
daarnaast ook helpen in de zoektocht naar nieuwe

Volgens Agoria zal de omzet van de technologiesector
(waar de metaal- en machinebouw deel van uitmaakt)

partners en bij het opzetten van pre-meetings.
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de registratie van nieuwe personenwagens in de EU
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Internationale vergelijking
(communautair concept)

Export

de import innamen binnen de EU. Ten opzichte van

De totale Belgische export van goederen is tijdens de

Frankrijk, Italië en Spanje was de achteruitgang van

maanden maart-mei 2020 met 17,8% afgenomen tot net

de Belgische invoer dan weer beperkter.

geen €83,0 miljard. Hiermee was ons land tijdens de
lockdown de vijfde belangrijkste exporteur van goede-

Daarnaast vertoonde de Oostenrijkse en Zweedse im-

ren binnen de Europese Unie. Dit is dezelfde positie die

port tijdens de lockdown een achteruitgang van res-

België ook in 2019 reeds bekleedde.

pectievelijk 16,7% en 15,7%, terwijl in Ierland tijdens
deze periode voor 10,8% minder goederen werden in-

Wanneer we de prestaties van België naast die

gevoerd. Denemarken liet van alle landen uit het ver-

van onze buurlanden plaatsen, zien we dat de

gelijkende overzicht de kleinste daling optekenen: de

uitvoer van ons land tijdens de lockdown pro-

waarde van haar import viel slechts met 9,9% terug.

centueel gezien minder sterk is afgenomen dan
die van Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk. De

Verder dient ook melding gemaakt te worden van het

Nederlandse export van goederen is er evenwel

feit dat alle 27 landen van de Europese Unie een sterke

in mindere mate op achteruit gegaan dan die van

toename registreerden in de import van textielartike-

België.

len zoals gezichtsmaskers, chirurgische maskers, wegwerp mondmaskers en beschermende kledij voor eenmalig gebruik uit China. Tijdens de maanden maart-mei

In vergelijking met nabij gelegen landen die over

2020 bedroeg de invoer hiervan in de EU €10,4 miljard,

een vergelijkbare exportstructuur beschikken als

terwijl dit tijdens diezelfde periode in 2017-2019 gemid-

België is het beeld voor ons land echter minder po-

deld slechts €261,5 miljoen bedroeg.

sitief. Zowel Oostenrijk, Zweden als Denemarken zagen hun uitvoer minder sterk afnemen dan ons land.

Besluit

Opmerkelijk is dat Ierland de waarde van haar export

Over het algemeen kan gesteld worden dat landen

tijdens de lockdown zelfs met 17,0% zag stijgen en dit

die minder afhankelijk zijn van internationale handel

omwille van het grote belang van chemische produc-

de afgelopen maanden ook minder blootgesteld wer-

ten in haar exportmix.

den aan de onmiddellijke effecten van de wereldwijde

Import

krimp. Daar tegenover staat dat landen zoals België,
die meer openstaan voor internationale handel, zich

De totale Belgische import van goederen ging er t ijdens

waarschijnlijk sneller zullen herstellen naarmate ook

de maanden maart-mei 2020 met 18,1% op achteruit tot

de globale in- en uitvoer van goederen en diensten

€79,9 miljard. Hiermee was ons land de vierde voor-

zich terug naar hun normale niveaus zullen bege-

naamste importeur van goederen binnen de Europese

ven. Aangezien België vooral handel drijft binnen de

Unie. Ter vergelijking: in 2019 was België nog de vijfde

Europese Unie, is het voor onze economie ook van be-

belangrijkste importeur binnen de EU.

lang dat de situatie zich in de ons omringende landen
zo spoedig mogelijk herstelt. Deze crisis kan eveneens

Op het vlak van import daalde de Belgische invoer

een opportuniteit zijn om na te gaan in welke andere

van goederen vanuit procentueel oogpunt ster-

markten, waar ons land nog niet zo actief aanwezig is,

ker dan die van Duitsland en Nederland, die ook tij-

het herstel spoedig verloopt. Door hier op in te spelen

dens de crisis nog steeds de twee eerste plaatsen in

kan ook de exportstrategie gedifferentieerd worden.

België bezet de 24ste plaats in de COVID Economic

het gebied van absorptievermogen. Alles bij elkaar ge-

Recovery Index, voor andere EU-lidstaten zoals Spanje

nomen, suggereert dit dat België sterk werd getroffen

(25ste) of Luxemburg (27ste), maar na o.a. Frankrijk (18de),

door de eerste schok, maar dat het naar verwachting

Nederland (6de) of Denemarken (8ste). België presteert

vrij sterk zal herstellen. Dit weerspiegelt de recente ra-

aanzienlijk beter dan het regionale gemiddelde op het

mingen van de BBP-groei van het IMF.

vlak van economische veerkracht, maar slechter op

13
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1.1
De 10 meest getroffen sectoren
(Bron: Nationale Bank van België – laatste update: 23/10/2020)

EXPORT2
In miljoen EUR
TOTAAL

Gem.
maart-mei
2017-2019

maartmei 2020

Variatie
(in %)

Variatie
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

70.027,3

58.858,6

-15,9

-11.168,7

100,0

7.141,7

10.533,1

47,5

3.391,4

17,9

948,7

747,4

-21,2

-201,3

1,3

29 – Organische chemische producten

5.456,1

5.051,9

-7,4

-404,2

8,6

90 – Optische, precisie- en medische
instrumenten

2.083,5

1.599,4

-23,2

-484,1

2,7

39 – Kunststoffen

4.638,8

3.934,1

-15,2

-704,8

6,7

84 – Machines, toestellen en
mechanische werktuigen

5.076,5

4.179,7

-17,7

-896,8

7,1

72 – Gietijzer, ijzer en staal

3.321,6

2.172,3

-34,6

-1.149,3

3,7

71 – Echte en gekweekte parels,
edelstenen en halfedelstenen, edele
metalen en metalen geplateerd met
edele metalen

4.431,5

2.289,0

-48,3

-2.142,5

3,9

27 – Minerale brandstoffen, aardolie
en distillatieproducten daarvan

5.354,4

2.672,7

-50,1

-2.681,7

4,5

87 – Voertuigen en onderdelen

8.481,6

5.303,5

-37,5

-3.178,2

9,0

30 – Farmaceutische producten
…
73 – Werken van gietijzer, van ijzer of
van staal

D

at ons land vooral gekend staat als een pro-

het in een enigszins andere volgorde. Zo viel niet enkel

ducent van half-afgewerkte producten, blijkt

in de Europese Unie, maar ook in ons land vooral de

uit de buitenlandse handelscijfers. Aangezien

gedaalde in- en uitvoer van voertuigen en onderdelen

België voor een groot deel handel voert met haar buur-

en minerale brandstoffen op. Tijdens een crisis wordt

landen, heeft de impact van de crisis in die landen indi-

daarnaast eveneens sterk bespaard op luxegoederen,

rect ook gevolgen voor de Belgische in- en uitvoer. Voor

waardoor in België ook de handel in diamant een zeer

de sectoren die ondanks de coronacrisis goede resulta-

sterke terugval kende.

ten hebben opgetekend, met name de farmaceutische
industrie, zien we dat zowel de in- als de uitvoer sterk
zijn toegenomen. Ook de industrieën waarvan de handel

De sector die de crisis tot nog toe het best is doorgekomen, was dus die van de farmaceutische pro-

tussen maart en mei van dit jaar het sterkst is gedaald,

ducten (30). Dit is niet verwonderlijk, aangezien ons

waren exact dezelfde aan export- en aan importzijde, zij

land een uitmuntende reputatie heeft op het vlak van

 e selectie van de tien rubrieken uit deze tabel gebeurde op basis van de 99 hoofdstukken van de Goederennomenclatuur. Voor elke
D
rubriek staat dus het nummer van het desbetreffende hoofdstuk vermeld.
2
De NBB heeft aanbevolen het nationaal concept te gebruiken zodat geen rekening wordt gehouden met de activiteiten van niet-ingezeten bedrijven die niet betrokken zijn bij de ondersteunende maatregelen van onze autoriteiten.
1
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Tabel 2: I mpact van de COVID-19 crisis op de Belgische import van goederen tijdens de periode maart-mei 2020
IMPORT1

Variatie
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

-17,7

-12.935,2

100,0

8.661,7

33,3

2.164,3

14,4

1.007,5

775,9

-23,0

-231,7

1,3

39 – Kunststoffen

2.825,0

2.519,8

-10,8

-305,3

4,2

90 – Optische, precisie- en medische
instrumenten

2.156,3

1.840,8

-14,6

-315,5

3,1

29 – Organische chemische producten

5.351,5

4.677,7

-12,6

-673,8

7,8

72 – Gietijzer, ijzer en staal

2.310,8

1.612,1

-30,2

-698,7

2,7

84 – Machines, toestellen en
mechanische werktuigen

6.222,2

5.110,4

-17,9

-1.111,8

8,5

71 – Echte en gekweekte parels,
edelstenen en halfedelstenen, edele
metalen en metalen geplateerd met
edele metalen

3.870,8

2.212,8

-42,8

-1.658,0

3,7

27 – Minerale brandstoffen, aardolie
en distillatieproducten daarvan

8.775,7

4.568,2

-47,9

-4.207,5

7,6

87 – Voertuigen en onderdelen

9.863,8

5.486,4

-44,4

-4.377,4

9,1

Gem.
maart-mei
2017-2019

maartmei 2020

73.026,9

60.091,7

6.497,4

73 – Werken van gietijzer, van ijzer of
van staal

In miljoen EUR
TOTAAL
30 – Farmaceutische producten

Variatie
(in %)

…

onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins. Per capita

De Belgische invoer van farmaceutische producten

noteert België binnen de EU het hoogste niveau van

steeg niet in dezelfde mate als de uitvoer ervan, maar

farmaceutische investeringen in onderzoek en ontwik-

het registreerde ondanks de moeilijke omstandighe-

keling. De sector is een schoolvoorbeeld van de gebun-

den tussen maart en mei van dit jaar wel nog steeds

delde dynamiek tussen multinationals, lokale kmo’s en

een groei van bijna €2,2 miljard (+33,3%). Zowel de

start-ups. Daarnaast heeft ons land zich de afgelopen

algemene toename van de in- als de uitvoer kan in

jaren eveneens opgeworpen als één van ’s werelds

hoofdzaak toegeschreven worden aan de sub-secties

belangrijkste hubs voor de verdeling en bevoorrading

‘vaccins voor mensen’, ‘immunologische producten’ en

van geneesmiddelen en vaccins. Volgens de cijfers voor

‘geneesmiddelen’.

de maanden maart-mei 2020 bedroeg de Belgische uitvoer van deze rubriek €10,5 miljard. Dit is maar liefst

Naast de positieve evolutie voor de sector van de far-

€3,4 miljard (+47,5%) meer dan het gemiddelde voor

maceutische producten zijn er echter heel wat indus-

diezelfde periode tijdens de jaren 2017-2019.

trieën die de afgelopen maanden een sterk negatieve

1

 e NBB heeft aanbevolen het nationaal concept te gebruiken zodat geen rekening wordt gehouden met de activiteiten van niet-ingezeD
ten bedrijven die niet betrokken zijn bij de ondersteunende maatregelen van onze autoriteiten.

impact hebben ondervonden. Zo heeft de sector van
voertuigen en onderdelen (87) zware exportverliezen

(71). Deze groep van producten, die in ons land vooral
betrekking heeft op de diamanthandel, liet tijdens de

geleden tijdens de lockdown. De uitvoer hiervan lag tij-

periode maart-mei 2020 een afname van de export met

dens de maanden maart-mei van dit jaar €3,2 miljard

€2,1 miljard (-48,3%) optekenen. Aangezien diamant een

(-37,5%) onder het gemiddelde voor dezelfde periode tij-

luxeproduct is, was dit een van de zaken waar tijdens de

dens de jaren 2017-2019.

crisis als eerste op bespaard werd.

De Belgische invoer van de hierboven vermelde rubriek

De waarde van deze rubriek in de invoer is tijdens de

is met €4,4 miljard (-44,4%) verminderd en liet dus een

betreffende periode met €1,7 miljard (-42,8%) afgeno-

nog sterkere achteruitgang optekenen dan de uitvoer.

men tot iets meer dan €2,2 miljard. Het was in de eerste

De algemene daling van zowel de in- als de uitvoer was

plaats de handel met India (-82%) en de VAE (-47%) die

voornamelijk te wijten aan de terugval van ‘automobie-

te lijden had onder de crisis.

len voor personenvervoer’.
Staal wordt als een van de basisgrondstoffen van de
Een andere sector die zwaar geleden heeft tijdens de

periode maart-mei 2020 is die van minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan

economie beschouwd en de negatieve economische effecten van de coronacrisis hebben dan ook een zware
impact op deze industrie. Staalfabrieken zien bestel-

(27). Aangezien er tijdens de lockdown minder gere-

lingen geannuleerd worden en door afnemers wordt

den werd en minder vluchten plaatsvonden en ook de

verzocht leveringen uit te stellen. Door de aanhouden-

industriële vraag naar energieproducten ineens sterk

de malaise in de automobielverkopen blijft ook de pro-

terugliep, was er minder vraag naar benzine en an-

ductie van auto’s en trucks stagneren. Dit alles had tot

dere brandstoffen. Daarenboven vochten Rusland en

gevolg dat de Belgische export van de rubriek gietijzer,

Saoedi-Arabië begin dit jaar een olie-oorlog uit, met

ijzer en staal (72) tijdens de maanden maart-mei 2020

als resultaat dat de prijs hiervan in mekaar stuikte. Dit

met €1,1 miljard (-34,6%) was afgenomen in vergelijking

heeft ertoe geleid dat de Belgische export van deze

met het gemiddelde voor diezelfde periode tijdens de

rubriek tijdens de maanden maart-mei van dit jaar €2,7

drie jaren voordien.

miljard (-50,1%) onder het niveau van dezelfde periode
tijdens de jaren 2017-2019 lag.

De invoer van deze rubriek nam iets minder sterk af,
maar daalde wel nog steeds met €698,7 miljoen (-30,2%).

Aan invoerzijde liep de waarde van deze rubriek tussen

Zowel aan in- als aan uitvoerzijde lag de sub-sectie ‘ge-

maart en mei 2020 met bijna €4,2 miljard (-47,9%) terug.

walste platte producten, van ijzer of van niet gelegeerd

Het feit dat de waarde van de export en import ster-

staal’ mee aan de basis voor de achteruitgang.

ker was afgenomen dan de in- en uitgevoerde hoeveelheid, wijst er op dat de eenheidsprijs tijdens de periode

De Belgische export van de rubriek machines, toestel-

maart-mei 2020 lager lag dan de gemiddelde prijs tij-

len en mechanische werktuigen (84) was tijdens de

dens de periode maart-mei 2017-2019. Aan exportzijde

periode maart-mei 2020 met €896,8 miljoen (-17,7%)

lagen voornamelijk de sub-secties ‘lichte oliën’ en ‘half-

verminderd in vergelijking met het gemiddelde van die-

zware oliën’ aan de basis voor de waardedaling, terwijl

zelfde drie maanden tijdens de jaren 2017-2019 en dit

aan importzijde naast diezelfde twee sub-secties ook

door de gedaalde uitvoer van o.a. ‘drijfwerkassen en

de verminderde invoer van ‘aardgas’ heeft bijgedragen

krukken’, ‘luchtpompen, vacuümpompen en compres-

aan de achteruitgang.

soren voor lucht of voor andere gassen’ en ‘machines,
toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het

Verder werd er ook een sterke achteruitgang opgete-

dorsen van landbouwproducten’.

kweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele

De Belgische import van deze groep van producten

kend in de in- en uitvoer van de rubriek echte en gemetalen en metalen geplateerd met edele metalen

nam tijdens de periode onder beschouwing met iets
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meer dan €1,1 miljard (-17,9%) af en dit door de vermin-

miljoen (-7,4%) lag in hoofdzaak de gedaalde waarde

derde invoer van o.a. ‘turbinestraalmotoren, schroef-

voor ‘heterocyclische verbindingen met uitsluitend

turbines en andere gasturbines’ en ‘zuigermotoren

een of meer stikstofatomen als heteroatoom’ en ‘cycli-

met zelfontsteking’.

sche koolwaterstoffen’.

Mede door de lagere waarde voor ‘polymeren van et-

De totale Belgische invoer van organische chemische

hyleen’, ‘polymeren van propyleen’ en ‘aminoharsen,

producten lag tijdens de periode maart-mei 2020

fenolharsen en polyurethanen’ lag de Belgische uit-

€673,8 miljoen (-12,6%) onder het gemiddelde niveau

voer van de rubriek kunststoffen (39) tijdens de peri-

voor diezelfde periode tijdens de jaren 2017-2019. De

ode maart-mei van dit jaar €704,8 miljoen (-15,2%) on-

algemene afname van de import was mede het gevolg

der het niveau van dezelfde periode tijdens de jaren

van de gedaalde invoer van ‘heterocyclische verbin-

2017-2019.

dingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als
heteroatoom’, ‘cyclische koolwaterstoffen’ en ‘acycli-

De gedaalde Belgische import van deze sectie met

sche koolwaterstoffen’.

€305,3 miljoen (-10,8%) was onder meer het gevolg van
de lagere waarde voor ‘polymeren van propyleen’.
Dat de Belgische export en import van optische, pre-

cisie- en medische instrumenten (90) tijdens de peri-

Zoals eerder al werd aangegeven, heeft de Covid-19 crisis een zware impact gehad op de staalindustrie. Dit
blijkt ook uit het feit dat tijdens de periode maart-mei

2020 de Belgische export van werken van gietijzer, van

ode maart-mei 2020 met respectievelijk €484,1 miljoen

ijzer en van staal (73) met €201,3 miljoen (-21,2%) is

(-23,2%) en 14,6% (-€315,5 miljoen) is verminderd, was

verminderd in vergelijking met het gemiddelde van de

vooral te wijten aan de lagere uit- en invoer van de

drie voorgaande jaren.

sub-secties ‘instrumenten, apparaten en toestellen
voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tand-

De import van deze rubriek is zelfs iets sterker gedaald

heelkunde of voor de veeartsenijkunde’ en ‘orthopedi-

dan de export ervan en registreerde een achteruitgang

sche artikelen en toestellen’.

van €231,7 miljoen (-23,0%). Zowel aan in- als aan uitvoerzijde lag de sub-sectie ‘(delen) van constructie-

Aan de basis voor de lagere export van de rubriek

organische chemische producten (29) met €404,2

werken, van gietijzer, van ijzer of van staal’ mee aan de
basis voor de afname.

De positie van België ten opzichte van de buurlanden en landen met een vergelijkbare exportstructuur

1.2
De positie van België
ten opzichte van de buurlanden en landen
met een vergelijkbare exportstructuur
(Bron: Eurostat – laatste update: 26/10/2020)

economie ook de Belgische in- en uitvoer van goederen naar andere landen onder druk. Onze handel focust
zich traditioneel vooral op de landen van de Europese Unie: zo zijn Duitsland, Frankrijk en Nederland samen
verantwoordelijk voor meer dan 40% van de Belgische buitenlandse handelsactiviteiten. Daarnaast zijn ook
Italië en Spanje, twee van de zwaarst getroffen Europese landen, belangrijke handelspartners.
Om de prestaties van België op het vlak van buitenlandse handel tijdens de COVID-19 crisis naar waarde te
kunnen schatten, vergelijken we de in- en uitvoer van ons land niet enkel met die van de hiervoor vermelde
landen, maar ook met die van andere Europese landen die over een vergelijkbare structuur als België beschikken
op het vlak van buitenlandse handel. De keuze viel hierbij op Ierland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken.

1.2.1 Analyse van de handelsstromen van goederen
van de Europese Unie als geheel
t Export

D

e totale export van goederen van de 27 EU-

In vergelijking met nabij gelegen landen die over een

landen bedroeg €1.044,8 miljard tijdens de

vergelijkbare exportstructuur beschikken als België

periode maart-mei 2020. Dit is een daling van

is het beeld voor ons land echter minder positief.

19,1% (-€246,1 miljard) in vergelijking met het gemiddel-

Oostenrijk en Zweden zagen hun uitvoer met respec-

de voor diezelfde periode tijdens de jaren 2017-2019. De

tievelijk 14,1% en 12,3% afnemen, terwijl de daling van

achteruitgang van de Belgische uitvoer lag tijdens deze

de Deense export beperkt bleef tot 4,8%. Wat vooral

drie maanden met 17,8% (-€18,0 miljard) onder het per-

opvalt, is dat Ierland er ondanks de COVID-19 crisis in

centage voor de volledige EU.

slaagde om tijdens de periode maart-mei 2020 voor
€5,9 miljard (+17,0%) meer goederen uit te voeren dan

Wanneer de resultaten van de Belgische export van

gemiddeld het geval was tijdens diezelfde periode in

goederen vergeleken worden met die van haar buur-

2017-2019. Dit komt enerzijds doordat naast de export

landen, zien we dat de uitvoer van ons land procen-

van farmaceutische producten, waarvan de waarde tij-

tueel gezien minder sterk is afgenomen dan die van

dens de lockdown met €4,9 miljard (+47,2%) toenam,

Duitsland (-21,3%), Italië (-26,0%), Spanje (-26,9%) en

ook die van organische chemische producten (+44,5%,

Frankrijk (-29,4%). De Nederlandse export van goede-

hetzij +€3,1 miljard) sterk was gestegen. Anderzijds is

ren is er met een daling van 11,4% evenwel in mindere

ook het belang van zowel minerale brandstoffen als

mate op achteruit gegaan dan die van België.

voertuigen en onderdelen in de Ierse export een stuk
beperkter dan voor de meeste andere landen uit dit
overzicht, waardoor de terugval hiervan met respectievelijk €90,8 miljoen (-37,9%) en €19,9 miljoen (-21,0%)
een veel kleinere impact had.
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Tabel 3: Evolutie van de export van goederen van de EU-27
Gem.
maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Variatie
(in %)

Duitsland

336.502,2

264.928,1

-21,3

In miljoen EUR
1

Variatie
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

-71.574,1

25,4
13,0

2

Nederland

152.683,7

135.342,0

-11,4

-17.341,7

3

Frankrijk

126.782,0

89.488,8

-29,4

-37.293,2

8,6

4

Italië

120.180,3

88.906,0

-26,0

-31.274,3

8,5

5

België

100.977,7

82.995,5

-17,8

-17.982,2

7,9

6

Spanje

76.868,8

56.196,0

-26,9

-20.672,8

5,4

…
8

Ierland

34.633,7

40.536,3

17,0

5.902,6

3,9

9

Oostenrijk

39.768,2

34.169,7

-14,1

-5.598,6

3,3

…
11

Zweden

35.894,1

31.488,7

-12,3

-4.405,3

3,0

12

Denemarken

23.739,1

22.590,0

-4,8

-1.149,0

2,2

1.290.951,3

1.044.829,6

-19,1

-246.121,7

100,0

…
Totaal EU-27

De goederen die de 27 EU-landen tijdens de periode

(-25,9%) lag wel hoger dan de daling van de volledige

maart-mei 2020 exporteerden, bleven hoofdzakelijk in

EU-export, die 19,1% bedroeg. In Azië (-15,6%), Amerika

Europa. De procentuele afname van de uitvoer naar zo-

(-13,7%) en Oceanië (-4,1%) viel de waarde van de uit-

wel de andere landen in Europa (-20,1%), alsook Afrika

voer procentueel gezien dan weer minder sterk terug.

Tabel 4: Belang van de verschillende continenten in de export van de EU-landen
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

Europa

953.969,7

maart-mei
2020
(in miljoen EUR)
762.696,8

Variatie
(in %)

(in miljoen EUR)

73,0

-191.272,9

(in %)
-20,1

EU(27)

763.004,3

612.792,4

58,6

-150.211,9

-19,7

EU - Eurozone1

609.093,0

483.980,3

46,3

-125.112,7

-20,5

EU - Niet-eurozone2

153.911,3

128.812,1

12,3

-25.099,2

-16,3

Europa (extra-EU)

-21,5

190.965,5

149.904,4

14,3

-41.061,1

Azië

149.039,3

125.821,2

12,0

-23.218,1

-15,6

Amerika

129.425,7

111.673,5

10,7

-17.752,2

-13,7

37.163,5

27.536,0

2,6

-9.627,5

-25,9

9.530,1

9.135,7

0,9

-394,4

-4,1

Andere

11.823,0

7.966,4

0,8

-3.856,6

-32,6

TOTAAL

1.290.951,3

1.044.829,6

100,0

-246.121,7

-19,1

Afrika
Oceanië

3

1 EU - Eurozone: België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Italië, Ierland, Griekenland, Portugal, Spanje, Finland, Oostenrijk,
Slovenië, Cyprus, Malta, Slovakije, Estland, Letland, Litouwen
2E
 U - Niet-eurozone: Denemarken, Zweden, Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Kroatië
3 Europa (extra-EU): Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Rusland, Noorwegen, Turkije, Wit-Rusland, Oekraïne, Montenegro, Kosovo, Servië,
IJsland, Liechtenstein, Andorra, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Faeroër, Gibraltar, Moldavië, Noord-Macedonië, San Marino, Heilige Stoel

Tijdens de gezondheidscrisis werd er door heel wat

turbinestraalmotoren of van schroefturbines’, ter-

mensen meer van thuis uit gewerkt dan in normale

wijl de export van elektrische machines er met 14,4%

omstandigheden het geval zou zijn geweest. Doordat

(-€17,5 miljard) op achteruit ging door de gedaalde

daarenboven de meeste handelszaken tijdens de pe-

waarde voor o.a. ‘borden, panelen, kasten en dergelij-

riode maart-mei 2020 gesloten bleven, werden er bij-

ke voor elektrische bediening of voor het verdelen van

gevolg over het algemeen ook heel wat minder kilome-

elektrische stroom’, ‘bougiekabelsets en andere ka-

ters met de auto gereden. Dit heeft er in combinatie

belbundels (kabelbomen) van de soort gebruikt in ver-

met de onzekerheid over het verloop van de COVID-19

voermiddelen’ en ‘toestellen voor verlichting of voor

crisis toe geleid dat de aanschaf van een nieuwe wa-

het geven van zichtbare signalen’.

gen in vele gevallen werd uitgesteld. De impact hiervan
op de automobielindustrie was enorm: binnen de EU is

Farmaceutische producten waren in zowat alle landen

de vraag naar nieuwe wagens tijdens de eerste helft

van de EU een van de weinige rubrieken waar de huidi-

van 2020 namelijk met 38,1% afgenomen. Ook op het

ge crisis geen negatief effect op had. Samen voerden

vlak van export was er in de Europese Unie geen en-

de 27 EU-landen tijdens de periode maart-mei 2020

kele andere sector die zo zwaar getroffen werd. Alle 27

voor €23,0 miljard (+29,1%) meer ‘geneesmiddelen’, ‘im-

landen van de EU voerden tijdens de lockdown samen

munologische producten’, ‘vaccins’ en aanverwante

voor €79,7 miljard minder aan voertuigen en onderde-

producten uit dan gemiddeld tijdens diezelfde periode

len uit dan gemiddeld het geval was tijdens diezelfde

in 2017-2019.

periode in 2017-2019.
Het was niet enkel aanzienlijk rustiger op de weg tijdens de maanden maart-mei van dit jaar, ook het

IMPACT VAN DE COVID-19 CRISIS OP DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL

De positie van België ten opzichte van de buurlanden en landen met een vergelijkbare exportstructuur

vliegverkeer kreeg een fikse dreun doordat landen
hun grenzen gesloten hielden voor buitenlandse toeristen. De gevolgen voor de sector lieten zich meteen
voelen: zo is tijdens de periode onder beschouwing de
EU-export van lucht- en ruimtevaart met €15,2 miljard
(-55,1%) verminderd. Een ander gevolg van het feit dat
er minder gereden en gevlogen werd, was dat de vraag
naar olie en gerelateerde producten afnam. Daarnaast
hadden de mislukte onderhandelingen tussen het
oliekartel OPEC en Rusland over een beperking van de
olieproductie tot gevolg dat Saoedi-Arabië eenzijdig de
prijs van haar olieproducten verlaagde. Het resultaat
van de verminderde vraag naar olie en de lagere prijs
hiervan was dat de uitvoer van minerale brandstoffen
van alle EU-landen samen er met €29,4 miljard (-44,2%)
op achteruit ging.
De twee overige rubrieken waarvan de EU-export tijdens de lockdown het sterkst is afgenomen, waren
die van machines en toestellen en elektrische machines. De waarde van de eerste groep producten nam
met €35,1 miljard (-19,3%) af door de lagere waarde
voor o.a. ‘motoren (met op- en neergaande zuigers)
voor de voortbeweging van voertuigen’ en ‘delen van

25

De positie van België ten opzichte van de buurlanden en landen met een vergelijkbare exportstructuur

Figuur 1: Voornaamste wijzigingen in de EU-export van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020
29,1% 30 - Farmaceutische producten (+23,0 miljard EUR)
…
-29,3%

94 - Meubels (-6,2 miljard EUR)
-14,6%
-14,5%

-30,7%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-10,4 miljard EUR)

-55,1%

88 - Lucht- en ruimtevaart (-15,2 miljard EUR)
-14,4%

-44,2%

-48,5%
Export

85 - Elektrische machines (-17,5 miljard EUR)
27 - Minerale brandstoffen (-EUR 29,4 miljard)

-19,3%

84 - Machines en toestellen (-35,1 miljard EUR)
87 - Voertuigen en onderdelen (-79,7 miljard EUR)

Import

Als we voor de landen uit figuur 2 de rubrieken vergelijken waarvan de export in de EU het sterkst wijzigde,
zien we dat tijdens de lockdown de waarde van farmaceutische producten in de uitvoer van alle landen
hoger lag dan tijdens dezelfde periode van 2017-2019.
Daarnaast valt ook de hogere waarde van elektrische
machines in de Ierse uitvoer van goederen op. Dit kan
deels verklaard worden door de gestegen leveringen van de sub-sectie ‘processors en controllers’ aan
China.

90 - Optische, precisie- en medische
instrumenten (-6,8 miljard EUR)
39 - Kunststoffen(-8,1 miljard EUR)

Figuur 2: Vergelijking van de voornaamste exportrubrieken
tijdens de periode maart-mei 2020
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Voertuigen en
onderdelen

t Import
In totaal voerden de 27 EU-landen tijdens de periode

innamen binnen de EU. Ten opzichte van Frankrijk

maart-mei 2020 samen voor €1.003,0 miljard aan goe-

(-26,1%), Italië (-26,9%) en Spanje (-27,5%) was de ach-

deren in. Dit is 17,8% (-€216,8 miljard) minder dan het

teruitgang van de Belgische invoer dan weer beperkter.

gemiddelde voor diezelfde periode tijdens de jaren
2017-2019. De Belgische import, die een achteruitgang

Daarnaast vertoonde de Oostenrijke en Zweedse im-

van 18,1% (-€17,6 miljard) liet optekenen, is dus procen-

port tijdens de lockdown een achteruitgang van res-

tueel gezien net iets sterker afgenomen dan die van de

pectievelijk 16,7% en 15,7%, terwijl in Ierland tijdens

EU in haar geheel.

deze periode voor 10,8% minder goederen werden ingevoerd. Denemarken liet van alle landen uit dit over-

In vergelijking met de import van haar buurlanden

zicht de kleinste daling optekenen: de waarde van haar

daalde de Belgische invoer van goederen vanuit pro-

import viel slechts met 9,9% terug. In vergelijking met

centueel oogpunt sterker dan die van Nederland

de landen die over een vergelijkbare handelsstructuur

(-10,4%) en Duitsland (-12,7%), die ook tijdens de cri-

beschikken, is de Belgische invoer van goederen rela-

sis nog steeds de twee eerste plaatsen in de import

tief gezien dus in grotere mate gedaald.
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Tabel 5: Evolutie van de import van goederen van de EU-27
Gem.
maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Duitsland

271.489,8

236.926,4

In miljoen EUR
1

Variatie
(in %)

Variatie
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

-12,7

-34.563,4

23,7

2

Nederland

134.868,9

120.870,5

-10,4

-13.998,3

12,1

3

Frankrijk

145.624,6

107.679,4

-26,1

-37.945,2

10,8

4

België

97.449,4

79.852,2

-18,1

-17.597,3

8,0

5

Italië

107.827,4

78.768,2

-26,9

-29.059,2

7,9

83.141,1

60.245,9

-27,5

-22.895,2

6,0

41.572,5

34.644,8

-16,7

-6.927,7

3,5

36.060,6

30.412,9

-15,7

-5.647,8

3,0

6

Spanje
…

8

Oostenrijk
…

10

Zweden
…

12

Denemarken

21.838,4

19.680,3

-9,9

-2.158,2

2,0

13

Ierland

21.531,3

19.215,9

-10,8

-2.315,4

1,9

1.219.842,6

1.003.003,9

-17,8

-216.838,7

100,0

…
Totaal EU-27

Net zoals ongeveer drie vierde van de goederen die de
EU-landen exporteerden bestemd waren voor andere
Europese landen, was ook de invoer ervan voor bijna
drie kwart afkomstig van het eigen continent. Daar
stoppen de gelijkenissen echter niet. Terwijl de totale
import van goederen van de 27 landen van de Europese
Unie tijdens de periode maart-mei 2020 met 17,8% in
waarde verminderde, lag de daling van de invoer uit
Europa (-20,3%) en Afrika (-35,9%) net zoals aan uitvoerzijde boven dit niveau. De import uit Azië, Amerika
en Oceanië nam procentueel gezien slechts met 4,7%,
9,4% en 11,6% af.

Tabel 6: Belang van de verschillende continenten in de import van de EU-landen
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

maart-mei 2020
(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

906.829,0

722.943,5

72,1

-183.885,5

-20,3

EU(27)

747.852,2

605.051,2

60,3

-142.801,0

-19,1

EU - Eurozone

604.855,2

486.156,0

48,5

-118.699,2

-19,6

EU - Niet-eurozone

142.997,1

118.895,2

11,9

-24.101,9

-16,9

Europa

Europa (extra-EU)

(in miljoen EUR)

Variatie

158.976,8

117.892,3

11,8

-41.084,5

-25,8

180.618,0

172.167,9

17,2

-8.450,1

-4,7

Amerika

85.532,2

77.517,9

7,7

-8.014,3

-9,4

Afrika

32.957,0

21.136,4

2,1

-11.820,6

-35,9

Oceanië

3.495,7

3.091,8

0,3

-403,9

-11,6

Andere

10.410,7

6.146,4

0,6

-4.264,3

-41,0

TOTAAL

1.219.842,6

1.003.003,9

100,0

-216.838,7

-17,8

Azië

Dezelfde productgroepen die reeds in belangrijke mate

Verder steeg naast de export van farmaceutische pro-

mee verantwoordelijk waren voor de daling van de EU-

ducten tijdens de lockdown ook de import ervan met

export van goederen, lagen tijdens de periode maart-

€13,2 miljard (+23,2%) en dit door de hogere waarde

mei 2020 ook mee aan de basis voor de afname van de

voor onder meer ‘geneesmiddelen’ en ‘immunologi-

import in de Europese Unie. Niet enkel werden er veel

sche producten’.

minder voertuigen en onderdelen uitgevoerd, ook de
invoer ervan viel tijdens de periode onder beschouwing met €60,0 miljard (-44,8%) terug. Door de verminderde vraag naar olie en gerelateerde producten en
door de lagere prijs hiervoor kende de waarde van minerale brandstoffen in de invoer daarnaast een afname van €57,2 miljard (-44,2%). De twee overige rubrieken waarvan de import er het sterkst op achteruit ging,
waren net zoals aan exportzijde machines en toestellen en elektrische machines. De waarde van de eerste
groep van producten nam met €20,5 miljard (-14,0%)
af door de gedaalde invoer van o.a. ‘motoren (met open neergaande zuigers) voor de voortbeweging van
voertuigen’ en ‘delen van turbinestraalmotoren of van
schroefturbines’, terwijl de sub-secties ‘bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen) van de
soort gebruikt in vervoermiddelen’, ‘Gsm’s’ en ‘borden,
panelen, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom’ een
belangrijk aandeel hadden in de achteruitgang van de
tweede groep van producten met €14,3 miljard (-11,2%).
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Figuur 3: Voornaamste wijzigingen in de EU-import van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

23,3%

30 - Farmaceutische producten (+13,2 miljard EUR)
262,1%

63 - Textiel (+10,9 miljard EUR)
…

-24,6%

94 - Meubels (-4,6 miljard EUR)

-13,7%

39 - Kunststoffen (-6,9 miljard EUR)

-41,9%

88 - Lucht- en ruimtevaart (-8,6 miljard EUR)

-30,6%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-10,9 miljard EUR)

-11,2%

85 - Elektrische machines (-14,3 miljard EUR)

-14,0%

84 - Machines en toestellen (-20,5 miljard EUR)

-44,2%

27 - Minerale brandstoffen (-57,2 miljard EUR)

-44,8%

87 - Voertuigen en onderdelen (-60,0 miljard EUR)
Import

Export

Als we voor België en haar buurlanden de vijf product-

Nederland en Denemarken ook de waarde van elektri-

groepen vergelijken waarvan de invoer in de EU tijdens

sche machines toenam. Desalniettemin is voor elk van

de lockdown het sterkst groeide of daalde, zien we dat

de landen uit figuur 4 de waarde van de totale import

met uitzondering van Ierland alle landen een groei in

van goederen tijdens de periode maart-mei 2020 ge-

de invoer van farmaceutische producten lieten opteke-

daald in vergelijking met het gemiddelde voor diezelf-

nen. De afname van de Ierse import hiervan lag in de

de periode in 2017-2019. Dit was vooral het gevolg van

eerste plaats aan de lagere waarde voor de sub-sec-

de verminderde invoer van zowel voertuigen en onder-

ties ‘immunologische producten’ en ‘geneesmiddelen’.

delen als minerale brandstoffen en omwille van het

Daarnaast steeg de import van machines en toestellen

belang van deze twee rubrieken in de totale import.

in zowel Nederland, Denemarken als Ierland, terwijl in

Figuur 4: Vergelijking van de voornaamste importrubrieken
tijdens de periode maart-mei 2020
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Voertuigen en
onderdelen
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Conclusie:
Het was vooral de handel binnen Europa zelf die het

De Ierse import buiten beschouwing gelaten, steeg

sterkst te lijden had onder de lockdown. De in- en uit-

de waarde van farmaceutische producten tijdens de

voer van en naar Azië en Amerika, die goed was voor

maanden maart-mei 2020 in zowel de in- als de uit-

iets minder dan een kwart van de handel van de EU-

voer van elk van de besproken landen. Voor alle 27 EU-

landen, nam procentueel gezien minder sterk af.

landen samen namen de export en import hiervan tijdens de betreffende periode met respectievelijk €23,0

Dat het aan export- en importzijde vaak dezelfde ru-

miljard (+29,1%) en €13,2 miljard (+23,3%) toe.

brieken en (sub-)secties zijn waarvan de waarde stijgt
of daalt, is een gevolg van productiewaardeketens.

De transportsector kreeg in de Europese Unie de

Producten worden niet langer vervaardigd in één land

zwaarste klappen te verduren. De uit- en invoer van

of werelddeel, maar er wordt op veel diverse locaties

voertuigen en onderdelen werden sterk herleid en vie-

bijgedragen aan die waardeketen. Een goed voorbeeld

len met respectievelijk €79,7 miljard (-48,5%) en €60,0

hiervan is de handel in diamant tussen België en India.

miljard (-44,8%) terug. Door de verminderde vraag naar

De ruwe diamanten die België importeert, worden ver-

minerale brandstoffen én door de lagere prijs hier-

volgens uitgevoerd naar India om daar geslepen te

voor werd ook de waarde van deze groep producten in

worden, waarna ze terugkeren naar ons land. Door de

de export en import met respectievelijk €29,4 miljard

crisis is deze goederenstroom voor een groot deel stil-

(-44,2%) en €57,2 miljard (-44,2%) gereduceerd.

gevallen, waardoor de totale Belgische import uit India
tijdens de periode maart-mei 2020 met €500,3 miljoen
(-39,8%) afnam, terwijl de export naar dit land er zelfs
met bijna €1,4 miljard (-68,2%) op achteruit is gegaan.

1.2.2 Analyse van de handelsstromen van goederen van België, de
buurlanden en landen met een vergelijkbare exportstructuur
Voor elk van de landen die hiervoor reeds kort besproken werd, wordt gekeken welke productgroepen de
grootste impact hadden op de evolutie van de handel tijdens de periode maart-mei 2020, in welke werelddelen
de in- en uitvoer het sterkst zijn gewijzigd tijdens deze periode, alsook de specifieke partnerlanden waarmee
de handel het sterkst steeg en daalde.

1.2.2.1 Analyse van de handelsstromen van goederen van België

België
t Export

O

ndanks het feit dat de totale Belgische uitvoer

het Verenigd Koninkrijk, die tijdens de periode maart-

van goederen tijdens de periode maart-mei

mei 2020 goed was voor net niet de helft van de totale

van dit jaar 17,8% (-€18,0 miljard) lager lag dan

Belgische export, ging er gezamenlijk met €11,4 miljard

het gemiddelde voor diezelfde periode tijdens de jaren

op achteruit. De afname van de export naar Frankrijk

2017-2019, is de export naar de Verenigde Staten tijdens

met €3,9 miljard (-26,6%) was o.a. te wijten aan de ge-

de lockdown wel sterk toegenomen. De groei van de uit-

daalde uitvoer van ‘aardgas’ en ‘automobielen voor

voer naar dit land met €1,0 miljard (+18,5%) was in grote

personenvervoer’, terwijl de lagere waarde voor deze

mate te danken aan de hogere waarde voor farmaceuti-

laatste sub-sectie ook de voornaamste reden was voor

sche producten en meer bepaald ‘vaccins voor mensen’,

de verminderde export naar het Verenigd Koninkrijk

‘geneesmiddelen’ en ‘immunologische producten’.

met 30,5% (-€2,4 miljard).

Vooral de uitvoer naar de ons omringende landen werd

Dat ook de diamantsector in België tijdens de lockdown

hard getroffen tijdens de gezondheidscrisis. De waarde

een moeilijke periode doormaakte, komt tot uiting in

van de uitvoer naar Frankrijk, Nederland, Duitsland en

de gedaalde export naar de VAE (-52,3%, h
 etzij -€451,8
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Tabel 7: Voornaamste wijzigingen in de Belgische export naar andere landen
In miljoen EUR
Verenigde Staten

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

5.563,5

6.593,5

18,5

1.030,0

7,9

863,6

411,8

-52,3

-451,8

0,5

Spanje

2.762,0

2.292,9

-17,0

-469,1

2,8

Luxemburg

1.729,5

1.124,2

-35,0

-605,3

1,4

Italië

5.077,4

4.159,4

-18,1

-918,0

5,0

India

2.042,3

650,0

-68,2

-1.392,3

0,8

Ver. Koninkrijk

7.938,2

5.519,2

-30,5

-2.419,0

6,7

Duitsland

17.798,6

15.303,8

-14,0

-2.494,8

18,4

Nederland

12.030,1

9.471,9

-21,3

-2.558,2

11,4

Frankrijk

14.649,7

10.751,7

-26,6

-3.898,0

13,0

100.977,7

82.995,5

-17,8

-17.982,2

100,0

…
VAE

Totaal
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miljoen) en India (-68,2%, hetzij -€1,4 miljard). De spe-

volledige werelddeel met €1,1 miljard (+13,2%) steeg

cifieke uitvoer van diamant naar deze twee landen nam

tijdens de lockdown. Hierdoor was tijdens deze peri-

met respectievelijk €408,6 miljoen en €1,3 miljard af.

ode niet langer Azië, maar Amerika het voornaamste
continent voor de Belgische uitvoer buiten Europa. De

Zoals hiervoor reeds werd aangegeven, is de Belgische

sterke afname van de export naar Azië met 23,9% was

export van goederen naar de Verenigde Staten tij-

voornamelijk te wijten aan de verminderde uitvoer van

dens de periode maart-mei 2020 met 18,5% toege-

diamant naar India en de VAE, terwijl de lagere waar-

nomen. Gezien het economisch belang van de VS op

de voor de rubriek ‘minerale brandstoffen’ in zowel de

het Amerikaanse continent had dit tot gevolg dat ook

export naar Nigeria als Togo aan de basis lag voor de

de waarde van de totale Belgische export naar dit

daling van de Belgische uitvoer naar Afrika met 29,0%.

Tabel 8: Belang van de verschillende continenten in de Belgische export
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

Europa

maart-mei
2020
(in miljoen EUR)

Variatie
(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

78.114,8

62.898,6

75,8

-15.216,2

-19,5

EU(27)

65.422,9

53.355,0

64,3

-12.067,9

-18,4

EU - Eurozone

58.278,8

46.894,9

56,5

-11.383,9

-19,5

EU - Niet-eurozone

7.144,1

6.460,2

7,8

-683,9

-9,6

Europa (extra-EU)

12.691,9

9.543,5

11,5

-3.148,4

-24,8

Amerika

8.221,3

9.309,0

11,2

1.087,7

13,2

Azië

9.662,2

7.357,2

8,9

-2.305,0

-23,9

Afrika

3.388,5

2.404,7

2,9

-983,8

-29,0

Oceanië

549,9

467,9

0,6

82,0

-14,9

Andere

1.041,0

558,1

0,7

-482,9

-46,4

TOTAAL

100.977,7

82.995,5

100,0

-17.982,2

-17,8

De enige sector die in België weinig last van de crisis

daling werd dan weer opgetekend in de uitvoer van

lijkt te hebben ondervonden is die van farmaceutische

voertuigen en onderdelen (-36,8%, hetzij -€4,5 miljard)

producten. De uitvoer hiervan steeg tijdens de perio-

en minerale brandstoffen (-45,9%, hetzij -€4,0 miljard).

de maart-mei 2020 onder impuls van de sub-secties

In het geval van voertuigen en onderdelen lag voor-

‘vaccins voor mensen’, ‘immunologische producten’ en

al de sub-sectie ‘automobielen voor personenvervoer’

‘geneesmiddelen’ met 37,0% (+€3,8 miljard). De sterkste

aan de basis van de achteruitgang, terwijl dit voor minerale brandstoffen de sub-secties ‘lichte oliën’ en
‘halfzware oliën’ waren.

Figuur 5: Voornaamste wijzigingen in de Belgische export van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020
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t Import
Ook al nam de invoer van ons land tijdens de lock-

De algemene teneur was echter negatief en dit kwam

down een duik van €17,6 miljard (-18,1%), toch waren er

onder meer tot uiting in de daling van de invoer uit twee

een aantal landen waaruit België tijdens deze periode

van onze voornaamste partnerlanden, nl. Nederland

meer importeerde dan voorheen. Zo steeg de invoer uit

en Duitsland. De import uit deze twee landen vermin-

Zwitserland tijdens de maanden maart-mei 2020 met

derde met respectievelijk €3,8 miljard (-23,0%) en €3,2

€888,8 miljoen (+58,2%) en dit door de hogere waarde

miljard (-23,8%). Voor wat de invoer uit Nederland be-

voor farmaceutische producten en meer specifiek ‘ge-

treft, waren het vooral de sub-secties ‘(ruwe) aardolie’

neesmiddelen’, ‘vaccins voor mensen’ en ‘immunologi-

en ‘aardgas’ die de terugval in de hand werkten, ter-

sche producten’.

wijl de lagere waarde voor de sub-sectie ‘automobielen voor personenvervoer’ de voornaamste reden was
voor de daling van de import uit Duitsland.
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Tabel 9: Voornaamste wijzigingen in de Belgische import uit andere landen
In miljoen EUR

maart-mei
2017-2019

Zwitserland

maart-mei
2020

1.527,8

2.416,6

Verenigde Staten

7.235,2

Noorwegen

1.108,5

Spanje

Var.
(in %)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

Var.
(in waarde)

58,2

888,8

3,0

6.612,8

-8,6

-622,4

8,3

471,0

-57,5

-637,4

0,6

2.370,4

1.679,2

-29,2

-691,2

2,1

Zweden

1.928,4

1.195,1

-38,0

-733,3

1,5

...

Rusland

2.573,2

1.381,2

-46,3

-1.191,9

1,7

Ver. Koninkrijk

4.693,1

2.949,9

-37,1

-1.743,2

3,7

Frankrijk

9.514,7

7.352,0

-22,7

-2.162,6

9,2

Duitsland

13.491,4

10.276,1

-23,8

-3.215,3

12,9

Nederland

16.484,0

12.684,9

-23,0

-3.799,1

15,9

Totaal

97.449,4

79.852,2

-18,1

-17.597,3

100,0

Tijdens de lockdown was nog steeds meer dan twee

werd opgetekend in de invoer uit de drie belangrijkste

derde van de goederen die België importeerde afkom-

partnerlanden van België, nl. Nederland, Duitsland en

stig uit landen op het eigen continent. Terwijl de totale

Frankrijk. In Azië (-11,8%) en Amerika (-9,2%) was de da-

Belgische invoer van goederen er tijdens de periode

ling van de Belgische import procentueel gezien min-

maart-mei 2020 met 18,1% op achteruit ging, bedroeg

der uitgesproken. De afname van de import uit Afrika

de daling van de import uit andere Europese landen

met 26,2% was dan weer deels het gevolg van de ver-

20,4%. Dit komt mede doordat de sterkste terugval

minderde invoer van ‘diamant’ uit Botswana.

Tabel 10: Belang van de verschillende continenten in de Belgische import
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent
Europa

maart-mei
2020

Variatie

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

69.674,3

55.483,1

69,5

-14.191,2

-20,4

EU(27)

58.237,4

47.032,4

58,9

-11.205,0

-19,2

EU - Eurozone

52.426,0

42.464,7

53,2

-9.961,3

-19,0

EU - Niet-eurozone

5.811,4

4.567,8

5,7

-1.243,6

-21,4

Europa (extra-EU)

11.436,9

8.450,6

10,6

-2.986,3

-26,1

Azië

13.953,1

12.309,6

15,4

-1.643,5

-11,8

Amerika

10.682,0

9.702,2

12,2

-979,8

-9,2

2.627,7

1.938,9

2,4

-688,8

-26,2

Oceanië

396,7

322,9

0,4

-73,8

-18,6

Andere

115,6

95,5

0,1

-20,1

-17,4

TOTAAL

97.449,4

79.852,2

100,0

-17.597,3

-18,1

Afrika

Niet enkel de Belgische export van farmaceutische

De sterkste terugval werd opgetekend in de invoer

producten liet tijdens de maanden maart-mei 2020

van minerale brandstoffen en voertuigen en onderde-

een bijzonder sterke groei optekenen, ook de import

len. De daling van de eerste rubriek met €5,6 miljard

hiervan steeg tijdens deze periode met meer dan een

(-47,7%) was vooral het gevolg van de lagere waarde

derde. De toename van deze rubriek met €3,1 miljard

voor ‘lichte oliën’, ‘halfzware oliën’ en ‘aardgas’, terwijl

(+35,1%) lag net zoals aan uitvoerzijde reeds het ge-

de sub-sectie ‘automobielen voor personenvervoer’ in

val was voornamelijk aan de hogere waarde van de

belangrijke mate mee verantwoordelijk was voor de

sub-secties ‘vaccins voor mensen’, ‘immunologische

achteruitgang van deze laatste groep van producten in

producten’ en ‘geneesmiddelen’.

de import met €5,6 miljard (-41,2%).

De reden voor de procentuele groei van de sectie tex-

Edelstenen en edelmetalen is een andere rubriek

tiel met 172,9% (+€408,8 miljoen) moet hoofdzakelijk

waarvan de handel in ons land tijdens de crisis sterk

gezocht worden bij de gestegen invoer van textielar-

onder druk stond. Het was hoofdzakelijk de verminder-

tikelen zoals gezichtsmaskers, chirurgische maskers,

de invoer van ‘diamant’ uit Rusland, de VAE en India die

wegwerp mondmaskers en beschermende kledij voor

tot gevolg had dat de waarde van deze groep produc-

eenmalig gebruik uit China.

ten er met €1,5 miljard (-40,1%) op achteruit ging.

Figuur 6: Voornaamste wijzigingen in de Belgische import van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020
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1.2.2.2 P
 ositionering van België ten opzichte van de buurlanden

Nederland
t Export

W

at de directe buurlanden van België be-

voor de vervaardiging van elementen of schakelingen

treft, registreerde Nederland de minst

van halfgeleidermateriaal of van elektronische geïnte-

sterke daling in haar uitvoer van goederen

greerde schakelingen’, terwijl in China met dank aan de

tijdens de COVID-19 crisis. De export van onze noorder-

sub-secties ‘vlees van varkens’ en ‘vaccins voor mensen’

buren verminderde tijdens de periode maart-mei 2020

een groei van 16,8% (+€541,4 miljoen) werd gerealiseerd.

met 11,4% (-€17,3 miljard) in waarde tot €135,3 miljard.

Ook Nederland zag echter de export naar haar direc-

Hiermee was het binnen de EU nog steeds de tweede

te buurlanden er sterk op achteruit gaan. De afname in

belangrijkste exporteur van goederen na Duitsland.

de uitvoer van ‘ruwe aardolie’ was de voornaamste re-

Tijdens de lockdown wist Nederland in Azië toch nog een

den voor de daling van de export naar België, terwijl in

voorzichtige groei te realiseren. Zo steeg de uitvoer naar

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de lagere

Zuid-Korea met €655,7 miljoen (+45,4%) door de toege-

waarde voor ‘lichte oliën’ en ‘halfzware oliën’ de voor-

nomen export van onder meer ‘machines en apparaten

naamste reden was voor de verminderde export.

Tabel 11: Voornaamste wijzigingen in de Nederlandse export naar andere landen
Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

Zuid-Korea

1.445,1

2.100,8

45,4

655,7

1,6

China

3.217,2

3.758,6

16,8

541,4

2,8

Nigeria

1.010,2

644,1

-36,2

-366,1

0,5

Singapore

1.310,0

837,0

-36,1

-473,1

0,6

Spanje

4.691,5

3.996,2

-14,8

-695,3

3,0

Italië

6.115,1

5.278,5

-13,7

-836,6

3,9

Frankrijk

12.751,0

10.408,2

-18,4

-2.342,8

7,7

Ver. Koninkrijk

12.880,4

9.727,8

-24,5

-3.152,6

7,2

Duitsland

36.710,2

33.427,1

-8,9

-3.283,1

24,7

In miljoen EUR

…

België

16.865,8

13.138,8

-22,1

-3.727,1

9,7

Totaal

152.683,7

135.342,0

-11,4

-17.341,7

100,0

Zoals hiervoor reeds kort werd aangegeven, wist

het eigen continent met €15,7 miljard (-13,0%) mee ver-

Naderland in Azië tijdens de gezondheidscrisis een

klaart. De sterkste procentuele achteruitgang werd

groei van haar export met 1,9% te realiseren en dit

echter opgetekend in Afrika, waar de Nederlandse uit-

met dank aan de goede prestaties in onder meer Zuid-

voer met 17,0% (-€680,1 miljoen) verminderde door de

Korea en China. De zes landen waar de Nederlandse

lagere waarde van o.a. ‘lichte oliën’ en ‘geneesmidde-

uitvoer van goederen het sterkst afnam, zijn allen in

len’ in de export naar Nigeria.

Europa gelegen, hetgeen de daling van de export op

Tabel 12: Belang van de verschillende continenten in de Nederlandse export
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent
Europa

maart-mei
2020

Variatie

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

120.835,6

105.133,0

77,7

(in miljoen EUR)

(in %)

-15.702,6

-13,0

EU(27)

100.172,6

88.000,8

65,0

-12.171,8

-12,2

EU - Eurozone

85.899,0

74.233,8

54,8

-11.665,2

-13,6

EU - Niet-eurozone

14.273,6

13.767,0

10,2

-506,6

-3,5

Europa (extra-EU)

20.663,0

17.132,2

12,7

-3.530,8

-17,1

Azië

14.054,0

14.326,4

10,6

272,4

1,9

Amerika

10.489,0

9.742,8

7,2

-746,2

-7,1

4.009,6

3.329,5

2,5

-680,1

-17,0

987,1

959,5

0,7

-27,6

-2,8

Afrika
Oceanië
Andere

2.308,4

1.850,8

1,4

-457,6

-19,8

TOTAAL

152.683,7

135.342,0

100,0

-17.341,7

-11,4

Figuur 7 geeft nogmaals aan dat de lagere waarde voor

en onderdelen naar deze twee landen met respectie-

de rubriek minerale brandstoffen tijdens de periode

velijk €251,8 miljoen (-35,4%) en €229,0 miljoen (-46,5%).

maart-mei 2020 de voornaamste reden was voor de

De verminderde export van deze rubriek had hoofdza-

daling van de Nederlandse uitvoer van goederen met

kelijk betrekking op de sub-secties ‘trekkers voor op-

11,4%. Vooral de sub-secties ‘halfzware oliën’, ‘lichte

leggers’ en ‘automobielen voor personenvervoer’.

oliën’ en ‘ruwe aardolie’ hadden een belangrijk aandeel in de terugval van deze groep van producten.

Net zoals in België reeds het geval was, liet de rubriek
farmaceutische producten ook bij onze noorderburen

Ook de Nederlandse export van voertuigen en onder-

de sterkste stijging in de export optekenen. De waarde

delen werd zwaar getroffen tijdens de lockdown, getui-

hiervan in de Nederlandse uitvoer nam tijdens de peri-

ge hiervan de waardedaling met €2,7 miljard (-39,6%).

ode maart-mei 2020 met net geen €2,2 miljard (+23,8%)

Vooral in Duitsland (-33,5%, hetzij -€544,4 miljoen) en

toe en dit voornamelijk met dank aan de sub-secties

in België (-42,3%, hetzij -431,4 miljoen) is de uitvoer van

‘geneesmiddelen’, ‘vaccins voor mensen’ en ‘immuno-

deze specifieke rubriek sterk afgenomen, maar ook in

logische producten’.

het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk was de achteruitgang aanzienlijk. Zo daalde de export van voertuigen
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Figuur 7: Voornaamste wijzigingen in de Nederlandse export van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020
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87 - Voertuigen en onderdelen (-2,7 miljard EUR)

-44,4%

27 - Minerale brandstoffen (-8,9 miljard EUR)
Export

Import

t Import
Tijdens de periode maart-mei 2020 was China de be-

de daling van de import uit Rusland, was ook mee ver-

langrijkste leverancier van goederen aan Nederland,

antwoordelijk voor de achteruitgang van de invoer uit

een positie die het overnam van Duitsland. De invoer

zowel het Verenigd Koninkrijk als Irak. Uit Duitsland,

uit China steeg tijdens de periode onder beschou-

dat voor de crisis nog de voornaamste leverancier

wing met €1,7 miljard (+9,2%) en dit omwille van de

van goederen aan Nederland was, is de import tijdens

hogere waarde voor onder meer ‘laptops’, ‘textiel’ en

de periode onder beschouwing met bijna €2,7 miljard

‘zonnepanelen’.

(-12,9%) verminderd. Dit was in de eerste plaats te wijten aan de gedaalde invoer van ‘automobielen voor

Dat de totale Nederlandse invoer van goederen tijdens

personenvervoer’, maar ook de lagere waarde voor o.a.

de lockdown toch met 10,4% afnam, was mede het ge-

‘elektronische geïntegreerde schakelingen’ speelde

volg van de verminderde invoer uit Rusland. Als gevolg

hierin een rol.

van de gedaalde vraag naar ‘ruwe aardolie’ en door de
lagere prijs hiervoor viel de totale import uit dit land
met 55,2% (-€3,4 miljard) terug tot iets minder dan €2,8
miljard. Dezelfde sub-sectie die aan de basis lag voor
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In miljoen EUR
China

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

18.674,0

20.387,7

9,2

1.713,7

16,9

Maleisië

1.516,2

2.257,4

48,9

741,1

1,9

Zwitserland

1.325,8

1.859,4

40,2

553,6

1,5

770,9

122,5

-84,1

-648,5

0,1

4.508,5

3.612,1

-19,9

-896,4

3,0

…
Irak
Frankrijk
Noorwegen
België
Ver. Koninkrijk
Duitsland
Rusland
Totaal

3.674,0

2.256,8

-38,6

-1.417,3

1,9

11.219,3

9.508,3

-15,2

-1.710,9

7,9

7.076,1

4.993,3

-29,4

-2.082,8

4,1

20.734,7

18.049,7

-12,9

-2.685,0

14,9

6.181,2

2.769,8

-55,2

-3.411,4

2,3

134.868,9

120.870,5

-10,4

-13.998,3

100,0

Niet enkel de Nederlandse export van goederen naar

Toch is het vooral de import uit andere Europese lan-

Azië, maar ook de import uit dit werelddeel is tijdens

den die er in Nederland op achteruit ging. De lagere

de lockdown lichtjes toegenomen. Dit komt onder meer

prijs voor olie en aanverwante producten en de ge-

door de reeds eerder vermelde groei van de invoer uit

daalde behoefte hieraan deden de Nederlandse invoer

China en Maleisië. Een andere overeenkomst met de

van goederen uit landen op het eigen continent mee

export is dat de terugval in de handel van minerale

afnemen met €12,6 miljard.

brandstoffen met Nigeria de voornaamste reden was
voor de afname van de totale import uit Afrika met
16,9% (-€614,9 miljoen).
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Tabel 14: Belang van de verschillende continenten in de Nederlandse import
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

maart-mei
2020
(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

76.462,9

63.910,1

52,9

-12.552,8

-16,4

EU(27)

55.665,0

49.748,0

41,2

-5.917,0

-10,6

EU - Eurozone

47.523,0

42.145,1

34,9

-5.377,9

-11,3

Europa

(in miljoen EUR)

Variatie

EU - Niet-eurozone

8.141,9

7.603,0

6,3

-538,9

-6,6

Europa (extra-EU)

20.798,0

14.162,0

11,7

-6.636,0

-31,9

Azië

36.869,4

36.931,9

30,6

62,5

0,2

Amerika

16.058,6

15.588,0

12,9

-470,6

-2,9

Afrika

3.641,6

3.026,7

2,5

-614,9

-16,9

Oceanië

944,2

963,3

0,8

19,1

2,0

Andere

892,2

450,5

0,4

-441,7

-49,5

TOTAAL

134.868,9

120.870,5

100,0

-13.998,3

-10,4

Het is reeds aangetoond dat de rubriek minera-

Ondanks dat de algemene teneur in de Nederlandse

le brandstoffen een belangrijk aandeel heeft in de

import negatief was, waren er toch een aantal rubrie-

Nederlandse buitenlandse handel. Ondanks dat de in-

ken waarvan de waarde tijdens de lockdown substan-

voer hiervan tijdens de maanden maart-mei 2020 met

tieel toenam. Zo steeg de invoer van elektrische ma-

iets meer dan €10,3 miljard (-47,3%) terugviel, was deze

chines onder impuls van de sub-sectie ‘processors en

groep van producten tijdens deze periode nog steeds

controllers’ met €1,3 miljard (+7,4%), terwijl het vooral

de derde belangrijkste rubriek in de Nederlandse

textiel uit China (en meer specifiek textielartikelen zo-

import.

als gezichtsmaskers, chirurgische maskers, wegwerp
mondmaskers en beschermende kledij voor eenmalig

Op de sectie minerale brandstoffen na kende de rubriek

gebruik) was die aan de basis lag voor de opmerkelijke

voertuigen en onderdelen zowel in de Nederlandse

groei van deze groep producten in de Nederlandse im-

uitvoer als invoer de sterkste achteruitgang. De import

port met 131,4% (+€584,0 miljoen).

hiervan viel met €2,8 miljard (-35,1%) terug als gevolg
van de gedaalde waarde voor onder meer ‘automobielen voor personenvervoer’. Vooral de verminderde invoer hiervan uit Duitsland (-39,2%, hetzij -€993,1 miljoen) en België (-50,4%, hetzij -€690,1 miljoen) springt
hierbij in het oog.

Figuur 8: Voornaamste wijzigingen in de Nederlandse import van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

7,4%

85 - Elektrische machines (+1,3 miljard EUR)

16,6%

30 - Farmaceutische producten (+1,1 miljard EUR)

131,4% 63 - Textiel (+0,6 miljard EUR)
2,6%

84 - Machines en toestellen (+0,5 miljard EUR)
…

-12,8%

29 - Organische chemische producten (-0,5 miljard EUR)

-32,4%

61 - Kleding (-0,5 miljard EUR)

-30,9%

62 - Kleding (-0,5 miljard EUR)

-22,2%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-0,6 miljard EUR)

-35,1%

87 - Voertuigen en onderdelen (-2,8 miljard EUR)

-47,3%

IMPACT VAN DE COVID-19 CRISIS OP DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL

De positie van België ten opzichte van de buurlanden en landen met een vergelijkbare exportstructuur

27 - Minerale brandstoffen (-10,3 miljard EUR)
Import

Export
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Duitsland
t Export

D

uitsland is de motor van de Europese econo-

Van de tien landen waar de Duitse export tijdens de cri-

mie en één van de voornaamste exporteurs

sis het sterkst afnam, was de Verenigde Staten het eni-

ter wereld. Het feit dat haar uitvoer tijdens

ge niet-Europese. Mede door de gedaalde uitvoer van

de periode maart-mei 2020 met net geen €71,6 miljard

‘automobielen voor personenvervoer’ nam de export

(-21,3%) afnam, had ook een impact op de buitenland-

naar dit land met iets meer dan €6,7 miljard (-22,6%)

se handel van andere Europese landen. Het is teke-

in waarde af. De rubriek voertuigen en onderdelen had

nend voor de Duitse crisis dat de sterkste groei tijdens

eveneens een zeer belangrijk aandeel in de daling van

de lockdown werd opgetekend in de export naar de

de uitvoer naar zowel het Verenigd Koninkrijk als Italië.

Marshalleilanden, waar de uitvoer tijdens deze periode

Ook de export naar Frankrijk werd beïnvloed door de

met €551,4 miljoen (+976,0%) toenam en dit enkel en al-

lagere vraag naar wagens, maar daar lag in de eerste

leen door de levering van ‘zeeschepen’.

plaats een terugval in de levering van ‘vliegtuigen en
andere luchtvaartuigen’ en ‘delen van vliegtuigen of
van hefschroefvliegtuigen’ aan de basis voor de afname van de uitvoer met €8,7 miljard (-31,7%). Het gaat
hierbij allicht om ‘intra-Airbus’-handelsstromen.

Tabel 15: Voornaamste wijzigingen in de Duitse export naar andere landen
maart-mei
2020

Var.
(in %)

56,5

607,9

976,0

551,4

0,2

Tsjechië

11.025,8

8.707,1

-21,0

-2.318,7

3,3

België

11.766,3

9.310,2

-20,9

-2.456,1

3,5

Marshalleilanden

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

maart-mei
2017-2019

In miljoen EUR

…

Oostenrijk

16.705,9

13.377,5

-19,9

-3.328,4

5,0

Nederland

22.938,5

19.525,3

-14,9

-3.413,2

7,4

Spanje

11.422,6

7.655,0

-33,0

-3.767,6

2,9

Italië

17.565,4

12.740,3

-27,5

-4.825,1

4,8

Verenigde Staten

29.656,2

22.950,8

-22,6

-6.705,4

8,7

Ver. Koninkrijk

21.283,2

14.146,3

-33,5

-7.136,8

5,3

27.427,1

18.737,3

-31,7

-8.689,8

7,1

336.502,2

264.928,1

-21,3

-71.574,1

100,0

Frankrijk
Totaal

Het belang van de auto-industrie voor zowel de

de rubriek voertuigen en onderdelen er minder sterk

Duitse economie als de buitenlandse handel bleek

daalde dan in andere werelddelen. In Oceanië heeft de

een nadeel tijdens de COVID-19 crisis. Enkel in Azië en

levering van ‘zeeschepen’ aan de Marshalleilanden de

Oceanië werd de daling van de uitvoer nog enigszins

verminderde uitvoer naar andere landen op dit conti-

beperkt. Terwijl de totale Duitse export er met 21,3%

nent deels gecompenseerd, waardoor de export hier

op achteruit ging, nam de uitvoer naar Azië slechts

slechts met 7,8% afnam.

met 13,8% af en dit ten dele doordat de waarde van

Tabel 16: Belang van de verschillende continenten in de Duitse export
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

Europa

maart-mei
2020
(in miljoen EUR)

Variatie
(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

230.141,6

178.571,1

67,4

-51.570,5

-22,4

EU(27)

176.719,3

136.218,4

51,4

-40.500,9

-22,9

EU - Eurozone

125.491,1

94.649,9

35,7

-30.841,2

-24,6

EU - Niet-eurozone

51.228,2

41.568,5

15,7

-9.659,7

-18,9

Europa (extra-EU)

53.422,3

42.352,7

16,0

-11.069,6

-20,7

Azië

54.142,8

46.675,9

17,6

-7.466,9

-13,8

Amerika

41.088,4

31.302,3

11,8

-9.786,1

-23,8

Afrika

6.457,9

4.594,1

1,7

-1.863,8

-28,9

Oceanië

2.915,5

2.687,8

1,0

-227,7

-7,8

Andere

1.756,0

1.096,9

0,4

-659,1

-37,5

TOTAAL

336.502,2

264.928,1

100,0

-71.574,1

-21,3

De 830.000 mensen die in Duitsland tewerkgesteld

een leeggewicht van meer dan 15.000 kg’ en ‘delen

zijn in de auto-industrie produceerden in 2019 samen

van vliegtuigen of van hefschroefvliegtuigen’ viel met

nog zo’n 4,7 miljoen wagens. Naar verwachting zal de

meer dan de helft terug. De waarde hiervan verminder-

vraag als gevolg van de crisis dalen tot om en bij de 3,8

de met 52,1% (-€5,2 miljard) en vooral de uitvoer hier-

miljoen wagens, waardoor in Duitsland een 100.000-

van naar Frankrijk en in iets mindere mate naar China,

tal jobs in deze sector op de tocht staan. De uitvoer

de VAE en de Verenigde Staten nam een duik.

van voertuigen en onderdelen kreeg tijdens de crisismaanden maart-mei 2020 de grootste klappen in de

Een lichtpuntje was wel de Duitse uitvoer van farma-

Duitse export. De waarde hiervan verminderde met bij-

ceutische producten. Net zoals in vele andere landen

na €31,5 miljard (-50,8%) tot €30,5 miljard en dit in de

was dit de industrie die de crisis het best doorstond.

eerste plaats door de gedaalde afzet in de Verenigde

De waarde hiervan steeg met iets meer dan €2,5 mil-

Staten en het Verenigd Koninkrijk.

jard (+13,0%) en dit vooral met dank aan de toegenomen uitvoer van de sub-sectie ‘geneesmiddelen’ en in

Ook de uitvoer van lucht- en ruimtevaart en meer
specifiek ‘vliegtuigen en andere luchtvaartuigen met

iets mindere mate ‘immunologische producten’.
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Figuur 9: Voornaamste wijzigingen in de Duitse export van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

13,0%

30 - Farmaceutische producten (+2,5 miljard EUR)
…

-21,5%

73 - Werken van (giet)ijzer en staal (-1,6 miljard EUR)

-28,8%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-1,8 miljard EUR)
90 - Optische, precisie- en medische instrumenten
(-2,2 miljard EUR)

-13,1%
-14,8%

39 - Kunststoffen (-2,3 miljard EUR)

-30,5%

27 - Minerale brandstoffen (-2,3 miljard EUR)

-14,9%

85 - Elektrische machines (-5,1 miljard EUR)

-52,1%

88 - Lucht- en ruimtevaart (-5,2 miljard EUR)

-19,5%

84 - Machines en toestellen (-11,5 miljard EUR)

-50,8%

87 - Voertuigen en onderdelen (-31,5 miljard EUR)
Export

Import

t Import
Terwijl de daling van de Duitse export van goederen

aan de subsectie ‘lactamen’. Dit is een chemische com-

met 21,3% nog boven het EU-gemiddelde van 19,1%

ponent van hoogwaardige kunststoffen waarvan niet

lag, is de import van dit land tijdens de COVID-19 crisis

enkel Ierland, maar ook België, belangrijke producen-

slechts met 12,7% (-€34,6 miljard) afgenomen t.o.v. een

ten zijn.

achteruitgang van 17,9% voor de EU als geheel. Enkele
redenen hiervoor zijn dat het belang van de rubriek

Desondanks was de algemene teneur echter negatief:

voertuigen en onderdelen in de Duitse import de afge-

zo verminderde de import uit Frankrijk met een kwart

lopen jaren slechts half zo groot was dan het aandeel

door de gedaalde invoer van onder meer ‘vliegtuigen

in de export en ook het feit dat de invoer uit onder

en andere luchtvaartuigen met een leeggewicht van

meer China en Ierland tijdens de lockdown aanzien-

meer dan 15.000 kg’, ‘versnellingsbakken’ en ‘automo-

lijk hoger lag dan de gemiddelde waarde voor diezelfde

bielen voor personenvervoer’, terwijl uit Nederland

periode in de jaren 2017-2019. De invoer uit dit eerstge-

vooral minder ‘ruwe aardolie’, ‘halfzware oliën’, ‘lichte

noemde land nam namelijk met net geen €3,2 miljard

oliën’ en ‘immunologische producten’ werd ingevoerd.

(+18,1%) toe door de aanzienlijk hogere waarde voor

Ook de gedaalde invoer uit Rusland was het gevolg van

textiel, terwijl de groei van de import uit Ierland met

de verminderde vraag naar ‘ruwe olie’ en de lagere

60,3% voor een groot deel kan toegeschreven worden

prijs hiervoor.
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Tijdens de lockdown was nog steeds bijna drie kwart

gegaan. Zo daalde bijvoorbeeld de invoer uit Mexico

van de totale Duitse import van goederen afkomstig

met €440,5 miljoen (-24,5%) door de lagere waarde voor

uit andere Europese landen. Het was dan ook vooral

onder meer ‘automobielen voor personenvervoer’.
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Tabel 17: Voornaamste wijzigingen in de Duitse import uit andere landen

continent sterk terugviel, dat de totale import van

De stijging van de invoer uit Azië tijdens de periode

onze oosterburen met 12,7% verminderde. Ondanks de

maart-mei 2020 met 2,8% kan dan weer voor een groot

47

groei van de invoer uit de Verenigde Staten (+€250,8

deel verklaard worden door de toegenomen invoer van

miljoen) en Canada (+€77,2 miljoen) is ook de import

textiel uit China.

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

17.516,0

20.694,9

18,1

3.178,9

8,7

3.286,7

5.270,1

60,3

1.983,4

2,2

11.978,4

9.992,4

-16,6

-1.986,0

4,2

Spanje

8.748,4

6.586,0

-24,7

-2.162,4

2,8

België

16.262,9

14.035,6

-13,7

-2.227,4

5,9

Italië

14.871,9

12.085,1

-18,7

-2.786,8

5,1

Tsjechië

12.995,8

9.928,8

-23,6

-3.067,0

4,2

Rusland

7.498,1

4.276,5

-43,0

-3.221,6

1,8

37.704,7

33.932,5

-10,0

-3.772,1

14,3

In miljoen EUR
China
Ierland

Var.
(in waarde)

…
Oostenrijk

Nederland
Frankrijk
Totaal

17.756,4

13.232,5

-25,5

-4.523,9

5,6

271.489,8

236.926,4

-12,7

-34.563,4

100,0

vanwege het feit dat de invoer op het eigen Europese

uit het Amerikaanse continent er met 1,9% op achteruit

Tabel 18: Belang van de verschillende continenten in de Duitse import
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

Europa

maart-mei
2020
(in miljoen EUR)

Variatie
(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

208.067,7

174.710,2

73,7

-33.357,5

-16,0

EU(27)

170.936,4

145.022,5

61,2

-25.913,9

-15,2

EU - Eurozone

123.168,7

104.805,8

44,2

-18.362,9

-14,9

EU - Niet-eurozone

47.767,6

40.216,8

17,0

-7.550,8

-15,8

Europa (extra-EU)

37.131,3

29.687,6

12,5

-7.443,7

-20,0

Azië

38.753,7

39.857,7

16,8

1.104,0

2,8

Amerika

18.074,0

17.727,7

7,5

-346,3

-1,9

4.596,7

3.106,0

1,3

-1.490,7

-32,4

Afrika
Oceanië

737,4

879,8

0,4

142,4

19,3

Andere

1.260,3

645,0

0,3

-615,3

-48,8

TOTAAL

271.489,8

236.926,4

100,0

-34.563,4

-12,7
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De reden voor de algemene daling van de Duitse im-

optekenen. Zo steeg de waarde van textiel met maar

port van goederen moet in de eerste plaats gezocht

liefst 360,3% (+€3,5 miljard) door de toegenomen in-

worden bij de verminderde invoer van voertuigen en

voer van textielartikelen zoals gezichtsmaskers, chi-

onderdelen en minerale brandstoffen. In Duitsland is

rurgische maskers, wegwerp mondmaskers en be-

de waarde van de eerstgenoemde rubriek tijdens de

schermende kledij voor eenmalig gebruik uit China,

periode maart-mei 2020 met €12,4 miljard (-39,7%) af-

terwijl de waarde van farmaceutische producten en

genomen, terwijl de gedaalde vraag naar olie en de la-

edelstenen en edelmetalen er met respectievelijk

gere prijs hiervan ertoe geleid hebben dat de Duitse

26,0% (+€3,2 miljard) en 78,4% (+€3,1 miljard) op vooruit

import van minerale brandstoffen met 33,8% (-€7,8

ging. De groei van deze laatste rubriek was onder meer

miljard) is verminderd.

het gevolg van de gestegen invoer van ‘goud’ en de hogere prijs voor dit type goederen.

Toch waren er ook enkele rubrieken die tijdens de
lockdown een opmerkelijke groei van de invoer lieten

Figuur 10: Voornaamste wijzigingen in de Duitse import van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

360,3%

63 - Textiel (+3,5 miljard EUR)
30 - Farmaceutische producten (+3,2 miljard EUR)

26,0%

71 - Edelstenen en edelmetalen (+3,1 miljard EUR)

78,4%

…
76 - Aluminium (-1,0 miljard EUR)

-25,0%

39 - Kunststoffen (-1,2 miljard EUR)

-11,6%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-2,3 miljard EUR)

-32,8%
-13,2%

84 - Machines en toestellen(-4,6 miljard EUR)

-14,4%

85 - Elektrische machines (-4,7 miljard EUR)

-33,8%

27 - Minerale brandstoffen (-7,8 miljard EUR)

-39,7%

87 - Voertuigen en onderdelen (-12,4 miljard EUR)
Import

Export

Frankrijk
t Export

D

e Franse export beleefde enkele moeilijke

De algemene tendens was echter ook in Frankrijk

maanden tijdens de Covid-19 crisis. De uitvoer

hoofdzakelijk negatief. De uitvoer naar zowel Duitsland

van goederen naar de meeste van haar han-

als Spanje werd sterk negatief beïnvloed door de ma-

delspartners daalde tijdens de periode maart-mei 2020,

laise in de automobiel- en luchtvaartsector. Mede

met als gevolg dat de totale export een duik van 29,4%

hierdoor verminderde de totale export naar deze twee

(-€37,3 miljard) nam. Een van de weinige lichtpuntjes

landen met respectievelijk €4,9 miljard (-26,9%) en

werd opgetekend in de uitvoer naar Kazachstan, waar

€3,8 miljard (-38,1%). De afname van de uitvoer naar

de sub-sectie ‘vliegtuigen en andere luchtvaartuigen

het Verenigd Koninkrijk met bijna €3,0 miljard (-35,8%)

met een leeggewicht van meer dan 15.000 kg’ mee aan

was dan weer het gevolg van de lagere waarde voor

de basis lag voor de groei met 132,8% (+€114,2 miljoen).

o.a. ‘juwelen’.

Tabel 19: Voornaamste wijzigingen in de Franse export naar andere landen
In miljoen EUR

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

86,0

200,2

132,8

Kazachstan

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

114,2

0,2

…
Nederland

4.587,4

3.634,8

-20,8

-952,6

4,1

China

4.765,2

3.681,3

-22,7

-1.083,9

4,1

Zwitserland

4.401,1

3.187,0

-27,6

-1.214,1

3,6

10.035,6

7.954,7

-20,7

-2.081,0

8,9

Verenigde Staten
België

8.870,0

6.740,4

-24,0

-2.129,6

7,5

Italië

9.716,6

6.843,4

-29,6

-2.873,3

7,6

Ver. Koninkrijk

8.332,3

5.346,7

-35,8

-2.985,6

6,0

Spanje

9.881,6

6.120,0

-38,1

-3.761,5

6,8

Duitsland
Totaal

18.168,5

13.272,2

-26,9

-4.896,3

14,8

126.782,0

89.488,8

-29,4

-37.293,2

100,0

Het feit dat de vijf landen waar de Franse export tij-

naar dit werelddeel verminderde tijdens de perio-

dens de lockdown het sterkst afnam allen in Europa

de maart-mei 2020 met 34,2% (-€6,8 miljard) en dit

gelegen zijn, heeft ertoe bijgedragen dat de totale uit-

hoofdzakelijk door de lagere waarde voor ‘vliegtuigen

voer op het eigen continent met €24,3 miljard (-29,1%)

en andere luchtvaartuigen met een leeggewicht van

is verminderd tijdens de lockdown.

meer dan 15.000 kg’. Ook in de export naar Amerika is
dit de sub-sectie waarvan de waarde het sterkst was

Procentueel gezien werd in Azië echter de grootste
daling van de export opgetekend. De Franse uitvoer

afgenomen.
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Tabel 20: Belang van de verschillende continenten in de Franse export
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

Europa

maart-mei
2020
(in miljoen EUR)

Variatie
(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

83.578,9

59.298,6

66,3

-24.280,3

-29,1

EU(27)

66.453,9

47.718,3

53,3

-18.735,6

-28,2

EU - Eurozone

58.131,5

41.206,1

46,0

-16.925,4

-29,1

EU - Niet-eurozone

8.322,5

6.512,2

7,3

-1.810,3

-21,8

Europa (extra-EU)

17.125,0

11.580,3

12,9

-5.544,7

-32,4

Azië

20.004,1

13.157,3

14,7

-6.846,8

-34,2

Amerika

14.106,3

10.500,3

11,7

-3.606,0

-25,6

Afrika

6.902,7

5.054,1

5,6

-1.848,6

-26,8

Oceanië

1.104,6

917,1

1,0

-187,5

-17,0

Andere

1.085,4

561,4

0,6

-524,0

-48,3

TOTAAL

126.782,0

89.488,8

100,0

-37.293,2

-29,4

De automobiel- en luchtvaartindustrie zijn essentiële

Farmaceutische producten waren in Frankrijk net zo-

en strategische industriële sectoren in Frankrijk. De

als in de meeste andere landen uit dit overzicht de ru-

Franse overheid heeft naar aanleiding van de crisis

briek die tijdens de lockdown de beste resultaten liet

dan ook herstelplannen uitgerold om deze industrieën

optekenen. Door de gestegen uitvoer van o.a. ‘genees-

recht te houden. Niet enkel de binnenlandse vraag naar

middelen’ en ‘immunologische producten’ realiseerde

goederen uit deze sectoren, maar ook de uitvoer er-

deze groep van producten een groei in de export van

van heeft de afgelopen maanden klappen gekregen. Zo

17,3% (+€1,3 miljard).

daalde de export van voertuigen en onderdelen tijdens
de periode maart-mei 2020 met 57,7% (-€7,3 miljard)
doordat vooral in Duitsland en Spanje de vraag terugviel. Er is echter geen enkele andere rubriek waarvan
de export zo sterk afnam als die van lucht- en ruimtevaart. Vooral doordat in Duitsland en in iets mindere
mate in de Verenigde Staten de afzet van onder meer
‘delen van vliegtuigen of van hefschroefvliegtuigen’ en
‘vliegtuigen en andere luchtvaartuigen met een leeggewicht van meer dan 15.000 kg’ er op achteruit ging,
daalde de waarde van deze sectie in de export met €7,4
miljard (-64,1%). De export hiervan naar Duitsland heeft
allicht betrekking op ‘intra-Airbus’-handelsstromen.

Figuur 11: Voornaamste wijzigingen in de Franse export van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

17,3%

30 - Farmaceutische producten (+1,3 miljard EUR)
…

-26,1%

22 - Dranken (-1,1 miljard EUR)

-27,4%

33 - Cosmetische producten (-1,1 miljard EUR)

-52,7%

71 - Edelstenen en edelmetalen (-1,2 miljard EUR)

-43,6%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-1,6 miljard EUR)

-52,6%

27 - Minerale brandstoffen (-2,0 miljard EUR)

-26,8%

85 - Elektrische machines (-2,6 miljard EUR)

-33,4%

84 - Machines en toestellen (-4,9 miljard EUR)

-57,7%

87 - Voertuigen en onderdelen (-7,3 miljard EUR)

-64,1%
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88 - Lucht- en ruimtevaart (-7,4 miljard EUR)
Export
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Import

t Import
Net zoals in Duitsland, Nederland en België reeds het

en Spanje een terugval van respectievelijk 30,6% (-€8,2

geval was, heeft de gestegen invoer van textielartike-

miljard) en 28,4% (-€3,0 miljard) kende. De invoer uit

len zoals gezichtsmaskers, chirurgische maskers, weg-

België daalde daarnaast met €4,0 miljard (-27,4%) en

werp mondmaskers en beschermende kledij voor een-

dit mede door de gedaalde vraag naar ‘aardgas’ en de

malig gebruik er ook in Frankrijk in belangrijke mate

lagere prijs hiervoor, terwijl Frankrijk uit Italië niet en-

toe bijgedragen dat de totale import van goederen uit

kel minder auto’s importeerde maar ook minder juwe-

China tijdens de periode maart-mei van dit jaar met

len. Mede hierdoor is de totale waarde van de Franse

€1,1 miljard (+16,3%) in waarde is toegenomen.

invoer uit dit laatste land met €3,8 miljard (-31,7%)
verminderd.

Desondanks lag de totale Franse import tijdens de
lockdown toch €37,9 miljard (-26,1%) onder het gemiddelde voor diezelfde periode tijdens de jaren 2017-2019.
Dit komt onder meer doordat ook op de Franse markt
de vraag naar nieuwe wagens was afgenomen. Dit is
een van de redenen waarom de import uit Duitsland
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Tabel 21: Voornaamste wijzigingen in de Franse import uit andere landen
maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

7.001,3

8.144,9

16,3

Rusland

2.142,8

1.223,5

Zwitserland

4.158,2

2.885,0

Verenigde Staten

8.044,4

In miljoen EUR
China

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

Var.
(in waarde)
1.143,6

7,6

-42,9

-919,3

1,1

-30,6

-1.273,3

2,7

6.226,5

-22,6

-1.817,9

5,8

11.366,9

9.274,0

-18,4

-2.092,9

8,6

…

Nederland
Ver. Koninkrijk

6.203,0

3.959,0

-36,2

-2.243,9

3,7

Spanje

10.612,3

7.595,7

-28,4

-3.016,6

7,1

Italië

12.134,2

8.289,1

-31,7

-3.845,1

7,7

België

14.602,4

10.608,2

-27,4

-3.994,1

9,9

Duitsland
Totaal

26.700,4

18.535,0

-30,6

-8.165,4

17,2

145.624,6

107.679,4

-26,1

-37.945,2

100,0

Terwijl de totale Franse invoer van goederen tijdens de

in de regio deels gecompenseerd, waardoor de leverin-

maanden maart-mei van dit jaar met 26,1% afnam, lag

gen uit Azië er slechts met 12,4% op achteruit gingen.

de daling van de import uit andere Europese landen
procentueel gezien nog iets hoger. De landen op het

De reden voor de afname van de Franse import uit

eigen continent bleven tijdens deze periode wel nog

Afrika met 40,2% lag dan weer voor een groot deel bij

steeds verantwoordelijk voor bijna drie kwart van de

de verminderde invoer van ‘ruwe aardolie’ uit Nigeria,

leveringen aan Frankrijk. De stijging van de invoer uit

Algerije en Libië.

China heeft de verminderde import uit andere landen

Tabel 22: Belang van de verschillende continenten in de Franse import
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

Europa

109.208,8

maart-mei
2020
(in miljoen EUR)

Variatie
(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

79.048,7

73,4

-30.160,1

-27,6

EU(27)

94.145,3

69.166,4

64,2

-24.978,9

-26,5

EU - Eurozone

84.029,5

61.631,2

57,2

-22.398,3

-26,7

EU - Niet-eurozone

10.115,9

7.535,2

7,0

-2.580,7

-25,5

Europa (extra-EU)

15.063,5

9.882,3

9,2

-5.181,2

-34,4

Azië

18.072,8

15.827,3

14,7

-2.245,5

-12,4

Amerika

10.594,4

8.461,0

7,9

-2.133,4

-20,1

6.032,7

3.606,6

3,3

-2.426,1

-40,2

386,7

227,9

0,2

-158,8

-41,1

Afrika
Oceanië
Andere

1.329,2

507,9

0,5

-821,3

-61,8

TOTAAL

145.624,6

107.679,4

100,0

-37.945,2

-26,1

De rubrieken die in Duitsland de sterkste terugval in

Een andere overeenkomst met de Duitse import is dat

de import lieten optekenen, lagen ook mee aan de

de gestegen invoer van textielartikelen zoals gezichts-

basis voor de daling van de totale Franse invoer met

maskers, chirurgische maskers, wegwerp mondmas-

iets meer dan een kwart. Naast de secties voertui-

kers en beschermende kledij voor eenmalig gebruik uit

gen en onderdelen en minerale brandstoffen, waar-

China er ook in Frankrijk voor gezorgd heeft dat deze

van de waarde in de import met respectievelijk 51,6%

rubriek tijdens de lockdown met 418,6% (+€2,4 miljard)

(-€8,5 miljard) en 47,1% (-€6,9 miljard) terugviel, waren

de sterkste groei registreerde. Net zoals in de meeste

dit machines en toestellen en elektrische machines.

andere landen steeg daarnaast ook de Franse invoer

Voor deze laatste groep van producten was de nega-

van farmaceutische producten gedurende de COVID-19

tieve evolutie het gevolg van de lagere waarde voor

crisis. Door een toename in de invoer van onder meer

o.a. ‘Gsm’s’, ‘bougiekabelsets en andere kabelbundels

‘geneesmiddelen’

(kabelbomen) van de soort gebruikt in vervoermidde-

steeg de waarde van deze sectie met iets meer dan

len’ en ‘toestellen voor het ontvangen, omzetten en

€1,1 miljard (+20,8%).

en

‘immunologische

producten’

zenden of regenereren van spraak, van beelden of van
andere gegevens’.

Figuur 12: Voornaamste wijzigingen in de Franse import van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

418,6%

63 - Textiel (+2,4 miljard EUR)
30 - Farmaceutische producten (+1,1 miljard EUR)

20,8%

…
71 - Edelstenen en edelmetalen (-1,2 miljard EUR)

-57,9%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-1,3 miljard EUR)

-41,5%

39 - Kunststoffen (-1,4 miljard EUR)

-23,3%

88 - Lucht- en ruimtevaart (-2,8 miljard EUR)

-48,1%
-25,8%

85 - Elektrische machines (-3,2 miljard EUR)

-24,7%

84 - Machines en toestellen (-4,6 miljard EUR)

-47,1%

27 - Minerale brandstoffen (-6,9 miljard EUR)

-51,6%

87 - Voertuigen en onderdelen (-8,5 miljard EUR)
Import

Export
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Spanje
t Export

S

panje is zowel op menselijk als op economisch

neergaande zuigers) voor de voortbeweging van voer-

vlak een van de landen in Europa die het zwaarst

tuigen’ en ‘koperdraad’.

getroffen is door het coronavirus. De economie

kromp er in het tweede kwartaal met maar liefst 18,5%

De grootste achteruitgang werd echter opgetekend in

in vergelijking met het eerste kwartaal en ook de impact

de uitvoer naar traditioneel belangrijke handelspart-

op de export was zwaar. Tijdens de periode maart-mei

ners zoals Frankrijk en Duitsland. Vooral de afname

2020 werd maar liefst voor 26,9% (-€20,7 miljard) min-

in de uitvoer van voertuigen en onderdelen naar deze

der aan goederen uitgevoerd dan gemiddeld het geval

landen speelde Spanje parten tijdens de lockdown.

was tijdens diezelfde periode in 2017-2019. De uitvoer
naar Portugal verminderde met 24,8% (-€1,3 miljard)

Een van de weinige landen waarheen de Spaanse ex-

door de lagere waarde voor o.a. ‘halfzware oliën’, ‘de-

port tijdens de COVID-19 crisis wel nog steeg was China.

len en toebehoren van motorvoertuigen’ en ‘automo-

Vooral door de toegenomen uitvoer van ‘varkens-

bielen’, terwijl in Marokko de daling van de export 41,8%

vlees’ lag de totale export naar dit land €254,7 miljoen

(-€922,2 miljoen) bedroeg en dit ten gevolge de lagere

(+16,3%) hoger dan gemiddeld het geval was tijdens de

waarde voor o.a. ‘halfzware oliën’, ‘motoren (met op- en

periode maart-mei 2017-2019.

Tabel 23: Voornaamste wijzigingen in de Spaanse export naar andere landen
maart-mei
2020

Var.
(in %)

1.560,4

1.815,1

16,3

254,7

3,2

Turkije

1.361,2

790,2

-41,9

-571,0

1,4

Verenigde Staten

3.470,4

2.767,2

-20,3

-703,2

4,9

China

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

maart-mei
2017-2019

In miljoen EUR

…

België

2.319,1

1.597,5

-31,1

-721,6

2,8

Marokko

2.203,8

1.281,6

-41,8

-922,2

2,3

Portugal

5.443,2

4.095,7

-24,8

-1.347,5

7,3

Ver. Koninkrijk

5.276,6

3.637,7

-31,1

-1.638,9

6,5

Italië

6.231,8

4.072,2

-34,7

-2.159,6

7,2

Duitsland

8.656,4

6.393,0

-26,1

-2.263,4

11,4

Frankrijk

11.492,0

8.467,5

-26,3

-3.024,6

15,1

Totaal

76.868,8

56.196,0

-26,9

-20.672,8

100,0

Zoals hiervoor reeds werd aangegeven, had de ge-

verminderde uitvoer van o.a. voertuigen en onderde-

daalde uitvoer van voertuigen en onderdelen naar

len en minerale brandstoffen.

traditioneel belangrijke Europese handelspartners
een significante impact op de Spaanse exportpresta-

De gestegen uitvoer van varkensvlees naar China heeft

ties tijdens de lockdown. Terwijl de waarde van de ex-

de daling van de export naar andere Aziatische landen

port op het eigen continent met 26,6% afnam, daalde

deels gecompenseerd, waardoor de totale leveringen

die naar Amerika en Afrika met respectievelijk 27,4%

aan dit werelddeel er tijdens de periode maart-mei

(-€2,2 miljard) en 34,5% (-€1,8 miljard) ten gevolge de

2020 slechts met 17,7% op achteruit gingen.

Tabel 24: Belang van de verschillende continenten in de Spaanse export
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent
Europa

maart-mei
2020

Variatie

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

55.600,8

40.790,8

72,6

-14.810,0

-26,6

EU(27)

45.358,8

33.479,5

59,6

-11.879,3

-26,2

EU - Eurozone

39.983,6

29.351,7

52,2

-10.631,9

-26,6

EU - Niet-eurozone

5.375,1

4.127,8

7,3

-1.247,3

-23,2

Europa (extra-EU)

10.242,0

7.311,3

13,0

-2.930,7

-28,6

Amerika

7.914,7

5.746,4

10,2

-2.168,3

-27,4

Azië

6.580,6

5.416,5

9,6

-1.164,1

-17,7

Afrika

5.121,2

3.356,7

6,0

-1.764,5

-34,5

Oceanië

528,6

340,7

0,6

-187,9

-35,5

Andere

1.122,9

544,9

1,0

-578,0

-51,5

TOTAAL

76.868,8

56.196,0

100,0

-20.672,8

-26,9

Naast de daling in de uitvoer van voertuigen en on-

en andere luchtvaartuigen met een leeggewicht van

derdelen en minerale brandstoffen, twee rubrieken die

meer dan 15.000 kg’ en ‘delen van vliegtuigen of van

in meerdere landen uit dit overzicht het zwaarst ge-

hefschroefvliegtuigen’ waren die aan de basis lagen

troffen waren, nam in Spanje ook de uitvoer van zowel

voor de achteruitgang met €891,5 miljoen (-56,0%).

kleding als lucht- en ruimtevaart tijdens de periode
maart-mei 2020 met meer dan de helft af. De vermin-

Daarnaast waren farmaceutische producten ook in

derde export van kleding met 53,3% (-€1,1 miljard) was

Spanje de rubriek waarvan de waarde tijdens de lock-

het gevolg van de lagere waarde voor onder meer de

down het sterkst toenam. Onder impuls van de geste-

sub-sectie ‘lange en korte broeken van katoen voor zo-

gen uitvoer van ‘geneesmiddelen’ groeide de Spaanse

wel dames als heren’, terwijl het in het geval van de ru-

export hiervan met €564,0 miljoen (+20,5%).

briek lucht- en ruimtevaart de sub-secties ‘vliegtuigen
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Figuur 13: Voornaamste wijzigingen in de Spaanse export van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

20,5%

30 - Farmaceutische producten (+0,6 miljard EUR)
…
61 - Kleding (-0,5 miljard EUR)

-47,9%

39 - Kunststoffen (-0,6 miljard EUR)

-18,3%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-0,6 miljard EUR)

-30,8%

88 - Lucht- en ruimtevaart (-0,9 miljard EUR)

-56,0%

85 - Elektrische machines (-0,9 miljard EUR)

-23,4%

62 - Kleding (-1,1 miljard EUR)

-53,3%

84 - Machines en toestellen (-1,6 miljard EUR)

-27,8%

27 - Minerale brandstoffen (-2,8 miljard EUR)

-51,9%
-56,1%

87 - Voertuigen en onderdelen (-7,6 miljard EUR)
Export

Import

t Import
China was niet enkel het land waar de export van

Spaanse uitvoer tijdens diezelfde periode de grootste

Spanje het sterkst toenam in waarde tijdens de lock-

achteruitgang liet optekenen, zij het in een enigszins

down, het was daarnaast als leverancier van goede-

andere volgorde. De import uit Duitsland en Frankrijk

ren ook verantwoordelijk voor de voornaamste stijging

verminderde met respectievelijk 30,3% (-€3,5 miljard)

in de Spaanse import. Aan invoerzijde kan de hogere

en 33,6% (-€3,2 miljard) als gevolg van de gedaalde

waarde voor textielartikelen zoals gezichtsmaskers,

invoer van o.a. ‘automobielen’ en ‘delen en toebeho-

chirurgische maskers, wegwerp mondmaskers en be-

ren van motorvoertuigen’, terwijl de rubriek minera-

schermende kledij voor eenmalig gebruik aangehaald

le brandstoffen mee aan de basis lag voor de terug-

worden als reden voor de groei van de Spaanse invoer

val in de import uit Italië, het Verenigd Koninkrijk en

uit China met €357,0 miljoen (+6,8%).

Portugal. Mede door de gedaalde invoer uit deze vijf
laatste landen is ook de totale Spaanse import van

De vijf landen van waaruit de Spaanse invoer het

goederen tijdens de periode maart-mei 2020 met 27,5%

sterkst verminderde tijdens de maanden maart-mei

verminderd.

2020 zijn ook exact dezelfde als diegene waarnaar de

Dat de import uit Libië werd herleid van gemiddeld

periode dit jaar was vrijwel uitsluitend het gevolg van

€799,9 miljoen tijdens de maanden maart-mei 2017-

de verminderde invoer van ‘ruwe aardolie’ en de lagere

2019 tot slechts €41,7 miljoen gedurende diezelfde

prijs hiervoor.

Tabel 25: Voornaamste wijzigingen in de Spaanse import uit andere landen
Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

Var.
(in waarde)

5.223,2

5.580,2

6,8

357,0

9,3

Saoedi-Arabië

1.039,7

411,4

-60,4

-628,4

0,7

Marokko

1.884,1

1.134,8

-39,8

-749,3

1,9

799,9

41,7

-94,8

-758,1

0,1

Turkije

1.868,9

1.109,7

-40,6

-759,2

1,8

Portugal

3.036,6

2.203,5

-27,4

-833,0

3,7

In miljoen EUR
China
…

Libië

Ver. Koninkrijk

3.142,3

2.044,3

-34,9

-1.097,9

3,4

Italië

5.612,1

3.700,4

-34,1

-1.911,7

6,1

Frankrijk

9.578,4

6.356,5

-33,6

-3.221,9

10,6

Duitsland

11.693,5

8.153,5

-30,3

-3.540,0

13,5

Totaal

83.141,1

60.245,9

-27,5

-22.895,2

100,0
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Van de tien landen uit dit vergelijkende overzicht liet

Ondanks de sterke toename in de invoer van textielar-

Spanje tijdens de periode maart-mei 2020 procentu-

tikelen zoals gezichtsmaskers, chirurgische maskers,

eel gezien de sterkste terugval in de import opteke-

wegwerp mondmaskers en beschermende kledij voor

nen. Andere Europese landen bleven ondanks de crisis

eenmalig gebruik uit China is de totale import van goe-

nog steeds verantwoordelijk voor ongeveer twee derde

deren uit Azië toch met 20,1% verminderd. Ook hier

van de leveringen aan Spanje. De invoer uit landen op

was dit voor een groot deel het gevolg van de lage-

het eigen continent nam wel bovengemiddeld sterk af

re prijs voor ‘ruwe aardolie’ en de gedaalde Spaanse

door de lagere vraag naar onder meer voertuigen en

vraag hiernaar uit landen zoals Saoedi-Arabië, Irak en

onderdelen.

Kazachstan.

Verder is de Spaanse import uit Afrika met 41,3% gedaald en dit mede doordat de leveringen van ‘ruwe
aardolie’ vanuit Libië en Nigeria in belangrijke mate
verminderden.

De positie van België ten opzichte van de buurlanden en landen met een vergelijkbare exportstructuur

Tabel 26: Belang van de verschillende continenten in de Spaanse import
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

maart-mei
2020
(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

54.088,4

38.625,0

64,1

-15.463,4

-28,6

EU(27)

46.007,9

32.995,7

54,8

-13.012,2

-28,3

EU - Eurozone

40.299,6

28.866,5

47,9

-11.433,1

-28,4

EU - Niet-eurozone

5.708,3

4.129,2

6,9

-1.579,1

-27,7

Europa (extra-EU)

8.080,5

5.629,3

9,3

-2.451,2

-30,3

13.739,4

10.982,4

18,2

-2.757,0

-20,1

Amerika

7.490,0

6.100,4

10,1

-1.389,6

-18,6

Afrika

Europa

Azië

(in miljoen EUR)

Variatie

6.921,6

4.064,0

6,7

-2.857,6

-41,3

Oceanië

228,7

115,6

0,2

-113,1

-49,5

Andere

673,0

358,5

0,6

-314,5

-46,7

TOTAAL

83.141,1

60.245,9

100,0

-22.895,2

-27,5

De productgroepen die ook in Duitsland en Frankrijk

Een andere overeenkomst met de Duitse en Franse im-

reeds verantwoordelijk waren voor de sterkste terug-

port van goederen is dat de gestegen invoer van tex-

val in de import, hadden ook in Spanje een aanzien-

tielartikelen zoals gezichtsmaskers, chirurgische mas-

lijk aandeel in de afname van de invoer met meer dan

kers, wegwerp mondmaskers en beschermende kledij

een kwart. Naast de rubrieken voertuigen en onder-

voor eenmalig gebruik uit China er ook in Spanje voor

delen en minerale brandstoffen, waarvan de waarde

heeft gezorgd dat deze rubriek tijdens de lockdown de

met respectievelijk €6,1 miljard (-54,6%) en €5,2 miljard

sterkste toename registreerde. Net zoals in de meeste

(-47,6%) terugviel, waren dit machines en toestellen

andere landen steeg daarnaast ook de Spaanse invoer

en elektrische machines. In het geval van deze laatste

van farmaceutische producten gedurende de COVID-19

sectie was de daling het gevolg van de lagere waar-

crisis. Door de groei in de import van onder meer ‘ge-

de voor o.a. ‘bougiekabelsets en andere kabelbundels

neesmiddelen’ en ‘immunologische producten’ steeg

(kabelbomen) van de soort gebruikt in vervoermidde-

de waarde van deze groep producten met €766,5 mil-

len’ en ‘Gsm’s’.

joen (+22,7%).

Figuur 14: Voornaamste wijzigingen in de Spaanse import van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

266,6%

63 - Textiel (+0,9 miljard EUR)
30 - Farmaceutische producten (+0,8 miljard EUR)

22,7%

…
26 - Ertsen, slakken en assen (-0,6 miljard EUR)

-46,7%
-37,9%

61 - Kleding (-0,6 miljard EUR)

-32,5%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-0,8 miljard EUR)

-37,5%

62 - Kleding (-0,9 miljard EUR)

-24,3%

85 - Elektrische machines (-1,5 miljard EUR)

-29,5%

84 - Machines en toestellen (-2,5 miljard EUR)

-47,6%

27 - Minerale brandstoffen (-5,2 miljard EUR)

-54,6%

87 - Voertuigen en onderdelen (-6,1 miljard EUR)
Import

Export
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Italië

t Export

D

e Italiaanse buitenlandse handel is sterk

‘automobielen voor goederenvervoer’, ‘juwelen’, ‘auto-

verankerd met die van de andere Europese

mobielen voor personenvervoer’ en ‘halfzware oliën’.

landen en vooral met Frankrijk en Duitsland

zijn er hechte economische banden. Het hoeft dan ook

In slechts een zeer beperkt aantal landen zag Italië

niet te verbazen dat net de uitvoer naar deze twee lan-

haar export toenemen tijdens de maanden maart-mei

den het sterkst is afgenomen tijdens de lockdown. In

2020. De sterkste groei werd gerealiseerd in Tanzania,

Duitsland lag de gedaalde Italiaanse uitvoer van o.a.

waar de uitvoer met €24,2 miljoen (+100,7%) steeg

‘delen en toebehoren van motorvoertuigen’, ‘automo-

dankzij de hogere waarde voor o.a. ‘instrumenten, ap-

bielen voor personenvervoer’, ‘geneesmiddelen’ en ‘au-

paraten en toestellen voor het meten of het verifiëren

tomobielen voor goederenvervoer’ mee aan de basis

van de doorstroming, het peil, de druk of andere vari-

voor de achteruitgang van de totale export naar dit land

abele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen’

met bijna €2,9 miljard (-19,0%), terwijl de afname in de

en ‘machines en toestellen voor het bereiden of het

export naar Frankrijk met 30,1% (-€3,8 miljard) mede te

bewerken van huiden, vellen of leder’.

wijten was aan de lagere waarde voor de sub-secties

Tabel 27: Voornaamste wijzigingen in de Italiaanse export naar andere landen
maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

24,1

48,3

100,7

China

3.432,2

2.590,4

Zwitserland

5.698,9

4.795,5

Polen

3.435,6

2.519,5

Turkije

2.502,6

Ver. Koninkrijk

In miljoen EUR
Tanzania

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

24,2

0,1

-24,5

-841,9

2,9

-15,9

-903,4

5,4

-26,7

-916,0

2,8

1.503,9

-39,9

-998,7

1,7

6.097,9

4.335,5

-28,9

-1.762,3

4,9

…

Spanje

6.163,4

4.101,7

-33,5

-2.061,7

4,6

Verenigde Staten

10.958,0

8.679,1

-20,8

-2.278,9

9,8

Duitsland

15.096,9

12.227,6

-19,0

-2.869,3

13,8

Frankrijk

12.755,7

8.921,0

-30,1

-3.834,7

10,0

120.180,3

88.906,0

-26,0

-31.274,3

100,0

Totaal

De acht landen waar de uitvoer tijdens de lockdown

sterke terugval naar dit laatste continent was onder

het sterkst afnam, vertegenwoordigden samen 53,0%

meer het gevolg van de lagere waarde voor ‘juwelen’,

van de Italiaanse export en zeven van deze acht landen

‘automobielen’ en ‘handtassen’. Het feit dat dit luxe-

zijn in Europa gelegen. Mede hierdoor is ook de totale

producten zijn waar tijdens een crisis traditioneel als

waarde van de uitvoer op het eigen continent tijdens

eerste op bespaard wordt speelt hierin een rol.

de periode maart-mei 2020 met 24,7% (-€19,9 miljard)
In Afrika was het dan weer de afname in de uitvoer van

verminderd.

onder meer ‘lichte oliën’ en ‘halfzware oliën’ die mee
De uitvoer naar Amerika en Azië, die tijdens de crisis

aan de basis lag voor de gedaalde export naar dit con-

goed was voor ongeveer een kwart van de totale ex-

tinent met 35,3%.

port, nam met respectievelijk 24,9% en 31,2% af. De

Tabel 28: Belang van de verschillende continenten in de Italiaanse export
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent
Europa

maart-mei
2020

Variatie

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

80.778,1

60.835,9

68,4

-19.942,2

-24,7

EU(27)

61.778,0

46.770,0

52,6

-15.008,0

-24,3

EU - Eurozone

49.755,2

37.869,3

42,6

-11.885,9

-23,9

EU - Niet-eurozone

12.022,8

8.900,7

10,0

-3.122,1

-26,0

Europa (extra-EU)

19.000,1

14.065,9

15,8

-4.934,2

-26,0

Amerika

15.619,0

11.731,2

13,2

-3.887,8

-24,9

Azië

16.496,1

11.354,0

12,8

-5.142,1

-31,2

Afrika

4.484,6

2.900,5

3,3

-1.584,1

-35,3

Oceanië

1.160,8

875,4

1,0

-285,4

-24,6

Andere

1.641,7

1.209,0

1,4

-432,7

-26,4

TOTAAL

120.180,3

88.906,0

100,0

-31.274,3

-26,0

In Italië, een land met een roemrijke traditie op het

Elektrische machines, die een terugval van €1,8 mil-

vlak van wagens, was het echter niet de uitvoer van de

jard (-25,5%) in de Italiaanse export lieten optekenen

rubriek voertuigen en onderdelen (-50,5%) waarvan de

door de verminderde uitvoer van onder meer ‘draad,

waarde tijdens de lockdown het sterkst afnam, maar

kabels en andere geleiders van elektriciteit’, ‘elektri-

wel die van machines en toestellen. De export hiervan

sche geisers en andere elektrische heetwatertoestel-

daalde tijdens de periode onder beschouwing met €7,8

len’ en ‘toestellen voor het inschakelen, uitschakelen,

miljard (-33,0%) en dit door de verminderde uitvoer van

omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het

onder meer ‘kranen en dergelijke artikelen, voor leidin-

beveiligen tegen elektrische stroom’, waren samen met

gen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor

minerale brandstoffen (-45,8%) en de twee reeds eer-

dergelijke bergingsmiddelen’, ‘motoren (met op- en

der aangehaalde rubrieken ook de vier productgroe-

neergaande zuigers) voor de voortbeweging van voer-

pen die op het niveau van de Europese Unie de meest

tuigen’ en ‘turbinestraalmotoren, schroefturbines en

significante achteruitgang registreerden.

andere gasturbines’.
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Italië zag wel de waarde van de rubriek farmaceuti-

meer ‘geneesmiddelen’, ‘immunologische producten’

sche producten met €2,5 miljard (+41,0%) toenemen

en ‘vaccins voor mensen’.

en dit met dank aan de gestegen uitvoer van onder

Figuur 15: Voornaamste wijzigingen in de Italiaanse export van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

41,0%

30 - Farmaceutische producten (+2,5 miljard EUR)
…
64 - Schoeisel (-1,1 miljard EUR)

-44,3%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-1,1 miljard EUR)

-33,8%

62 - Kleding (-1,1 miljard EUR)

-44,6%

73 - Werken van (giet)ijzer en van staal (-1,2 miljard EUR)

-27,8%

94 - Meubels (-1,3 miljard EUR)

-41,7%

27 - Minerale brandstoffen (-1,7 miljard EUR)

-45,8%

85 - Elektrische machines (-1,8 miljard EUR)

-25,5%

87 - Voertuigen en onderdelen (-5,3 miljard EUR)

-50,5%
-33,0%

84 - Machines en toestellen (-7,8 miljard EUR)
Export

Import

t Import
Italië, dat de afgelopen jaren steeds de vierde belang-

de uitvoer ook de Italiaanse invoer uit deze twee landen

rijkste importeur van goederen was binnen de EU-27,

de grootste terugval kende tijdens de crisis. Onder meer

verloor deze positie tijdens de lockdown aan België en

de aanzienlijk gedaalde import van ‘automobielen voor

viel terug naar de vijfde plaats in deze rangschikking.

personenvervoer’ lag hier aan de basis van.

Dit komt doordat haar invoer er tijdens deze periode
met €29,1 miljard (-26,9%) op achteruit ging, terwijl de

De sterkste stijging werd tijdens de maanden maart-

import van ons land slechts met €18,2 miljard (-18,7%)

mei van dit jaar opgetekend in de Italiaanse invoer uit

verminderde.

Ierland. De import uit dit land nam met €246,0 miljoen
(+25,3%) toe en dit in de eerste plaats door de hoge-

Gezien het feit dat Italië op het vlak van buitenlandse

re waarde voor de sub-sectie ‘heterocyclische verbin-

handel zowel met Duitsland als met Frankrijk nauwe con-

dingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als

tacten onderhoudt, is het niet verwonderlijk dat naast

hetero-atoom’.

Tabel 29: Voornaamste wijzigingen in de Italiaanse import uit andere landen
In miljoen EUR

Ierland

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

Var.
(in waarde)

973,0

1.219,0

25,3

246,0

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)
1,5

…
Nederland

5.670,2

4.840,1

-14,6

-830,1

6,1

Polen

2.576,7

1.713,0

-33,5

-863,7

2,2

Zwitserland

3.112,1

2.135,8

-31,4

-976,2

2,7

Rusland

3.560,8

2.453,6

-31,1

-1.107,1

3,1

Turkije

2.444,0

1.294,6

-47,0

-1.149,3

1,6

Ver. Koninkrijk

2.949,5

1.679,3

-43,1

-1.270,2

2,1

Spanje

5.667,7

4.069,1

-28,2

-1.598,7

5,2

Frankrijk

9.392,4

6.532,3

-30,5

-2.860,1

8,3

Duitsland
Totaal

17.940,1

12.726,4

-29,1

-5.213,7

16,2

107.827,4

78.768,2

-26,9

-29.059,2

100,0

Tijdens de COVID-19 crisis was nog steeds meer dan

‘automobielen’. Tijdens een crisis wordt er ook al snel

twee derde van de totale Italiaanse import uit Europa

bespaard op luxegoederen zoals ‘juwelen’ en ‘goud’,

afkomstig en dit ondanks het feit dat gedurende deze

hetgeen de Italiaanse invoer uit Zwitserland met 31,4%

periode de invoer uit landen op het eigen continent

deed afnemen. Verder had vooral de gedaalde vraag

met 27,6% verminderde. Vooral de waarde van de im-

naar ‘aardgas’ en ‘ruwe olie’ en de lagere prijs hiervoor

port uit Europese landen buiten de EU is bovengemid-

een negatief effect op de import uit Rusland. De ver-

deld sterk afgenomen. Zo is bijvoorbeeld de invoer uit

minderde invoer van ‘ruwe olie’ heeft er eveneens mee

het Verenigd Koninkrijk en Turkije er met respectieve-

voor gezorgd dat de totale waarde van de import uit

lijk €1,3 miljard (-43,1%) en €1,1 miljard (-47,0%) op ach-

Afrika met bijna de helft terugviel.

teruit gegaan en dit door de gedaalde import van o.a.
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Tabel 30: Belang van de verschillende continenten in de Italiaanse import
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

maart-mei
2020
(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

75.503,8

54.665,5

69,4

-20.838,3

-27,6

EU(27)

61.186,0

45.768,2

58,1

-15.417,8

-25,2

EU - Eurozone

50.922,1

38.230,7

48,5

-12.691,4

-24,9

EU - Niet-eurozone

10.263,9

7.537,5

9,6

-2.726,4

-26,6

Europa (extra-EU)

14.317,7

8.897,3

11,3

-5.420,4

-37,9

17.783,4

13.965,3

17,7

-3.818,1

-21,5

Amerika

7.120,4

6.247,5

7,9

-872,9

-12,3

Afrika

5.248,3

2.752,7

3,5

-2.495,6

-47,6

237,1

171,4

0,2

-65,7

-27,7

Andere

1.934,4

965,8

1,2

-968,6

-50,1

TOTAAL

107.827,4

78.768,2

100,0

-29.059,2

-26,9

Europa

Azië

Oceanië

(in miljoen EUR)

Variatie

Net zoals in Duitsland, Frankrijk en Spanje was er ook

De enige overige groep van producten die tijdens de

in Italië geen enkele andere groep van producten

periode maart-mei 2020 een substantiële groei regis-

waarvan de import tijdens de crisis zo sterk steeg als

treerde, was die van farmaceutische producten.

die van textiel. Vooral de groei hiervan uit China heeft
er voor gezorgd dat de totale waarde van deze rubriek

Ondanks de toename van de twee hiervoor vermelde

met €910,1 miljoen (+303,1%) is toegenomen tijdens de

secties is de totale Italiaanse import er toch met iets

lockdown. Ondanks de hogere waarde voor textielar-

meer dan een kwart op achteruit gegaan. Ook in dit

tikelen zoals gezichtsmaskers, chirurgische maskers,

geval ligt de oorzaak in de eerste plaats bij het feit dat

wegwerp mondmaskers en beschermende kledij voor

de invoer van zowel minerale brandstoffen (-52,7%) als

eenmalig gebruik is de totale import uit China wel met

voertuigen en onderdelen (-56,9%) met meer dan de

€167,9 miljoen (-2,4%) verminderd tijdens de periode

helft daalde in waarde.

onder beschouwing, hetgeen te wijten was aan de gedaalde invoer van onder meer ‘reiskoffers en valiezen,
koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen en school- en boekentassen’ en
‘gewalste platte producten van roestvrij staal’.

Figuur 16: Voornaamste wijzigingen in de Italiaanse import van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

303,1%
14,8%

63 - Textiel (+0,9 miljard EUR)
30 - Farmaceutische producten (+0,9 miljard EUR)
…

-37,2%

64 - Schoeisel (-0,5 miljard EUR)

-41,9%

61 - Kleding (-0,6 miljard EUR)

-21,6%

39 - Kunststoffen (-1,1 miljard EUR)

-19,5%

85 - Elektrische machines (-1,5 miljard EUR)

-38,3%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-1,9 miljard EUR)

-23,6%

84 - Machines en toestellen (-2,5 miljard EUR)

-52,7%

27 - Minerale brandstoffen (-6,8 miljard EUR)

-56,9%

87 - Voertuigen en onderdelen (-7,0 miljard EUR)
Import

Export
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1.2.2.3 P
 ositionering van België ten opzichte van landen
met een vergelijkbare exportstructuur

Ierland
t Export

I

erland was het enige van de tien landen uit dit

maanden maart-mei van 2017-2019 gemiddeld slechts

overzicht dat ondanks de gezondheidscrisis een

€4,0 miljoen bedroeg, tijdens diezelfde periode dit jaar

groei van haar export realiseerde tijdens de lock-

is toegenomen tot maar liefst €673,6 miljoen. Dit was

down. Dit heeft het in grote mate te danken aan haar

vrijwel exclusief te danken aan de gestegen Ierse ex-

sterk ontwikkelde chemische en farmaceutische indus-

port van ‘heterocyclische verbindingen met uitsluitend

trie, die tijdens de maanden maart-mei van dit jaar ver-

een of meer stikstofatomen als hetero-atoom’ en ‘amin-

antwoordelijk was voor maar liefst 67,8% van de totale

overbindingen met zuurstofhoudende groepen’.

Ierse export van goederen.
Het is echter niet omdat de Ierse chemische industrie
De groei van de uitvoer naar de Verenigde Staten met

over het algemeen sterke exportresultaten kon voorleg-

€3,1 miljard was onder meer te danken aan de hogere

gen, dat dit ook in ieder land heeft geleid tot groei. Zo

waarde voor ‘immunologische producten’, ‘hormonen,

is de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk er met €652,1

prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen’ en

miljoen (-16,1%) op achteruit gegaan door de lagere

‘nucleïnezuren en zouten daarvan’, terwijl deze laatste

waarde voor o.a. ‘vaccins voor mensen’ en ‘immunologi-

sub-sectie samen met de gestegen export van ‘genees-

sche producten’, terwijl de sub-sectie ‘heteroc yclische

middelen’ aan de basis lag voor de toename van de uit-

verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofato-

voer naar Duitsland met 58,7%.

men als hetero-atoom’ een belangrijk aandeel had in de
gedaalde export naar Zwitserland.

Opvallend is ook dat de waarde van de export naar de
kleine afgelegen eilanden van de V.S, die tijdens de

Tabel 31: Voornaamste wijzigingen in de Ierse export naar andere landen
Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

Verenigde Staten

9.659,9

12.803,2

32,5

3.143,3

31,6

Duitsland

2.773,7

4.401,4

58,7

1.627,7

10,9

In miljoen EUR

China

1.567,8

2.465,4

57,2

897,6

6,1

België

3.845,0

4.541,3

18,1

696,3

11,2

4,0

673,6

16.767,6

669,6

1,7

Italië

816,1

1.119,7

37,2

303,6

2,8

Griekenland

100,7

369,2

266,8

268,5

0,9

Japan

626,9

822,0

31,1

195,1

2,0

Ver. Koninkrijk

4.042,3

3.390,2

-16,1

-652,1

8,4

Zwitserland

1.717,2

696,0

-59,5

-1.021,1

1,7

34.633,7

40.536,3

17,0

5.902,6

100,0

Kleine afgelegen eilanden
van de VS1

…

Totaal
1

 e kleine afgelegen eilanden van de VS bestaan uit acht insulaire gebieden in de Stille Oceaan (Baker Island, Howland Island, Jarvis
D
Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Atoll, Palmyra Atoll en Wake Atoll) en één in het Caribisch gebied (Navassa).

Terwijl in de overige negen landen uit dit overzicht tij-

Mede door de hiervoor reeds aangehaalde groei van de

dens de lockdown twee derde tot drie vierde van de

uitvoer naar de Verenigde Staten is ook de Ierse export

export bestemd was voor andere Europese landen,

naar het volledige Amerikaanse continent er tijdens de

was dit in het geval van Ierland slechts de helft. Op

beschouwde periode met €3,3 miljard (+31,3%) op voor-

het eigen continent bleef de groei van de uitvoer be-

uit gegaan.

perkt tot 5,3% doordat de positieve resultaten die
werden gerealiseerd in onder meer Duitsland, België,

Net zoals in Europa en Amerika was ook in Oceanië de

Italië en Griekenland deels werden teniet gedaan door

hogere waarde voor chemische producten de voor-

de gedaalde export naar Zwitserland en het Verenigd

naamste reden voor de groei van de Ierse uitvoer, ter-

Koninkrijk.

wijl het in Azië vooral de afzet van elektrische machines en meer specifiek ‘processors en controllers’ was
die in positieve richting evolueerde.

Tabel 32: Belang van de verschillende continenten in de Ierse export
Gem. maartmei 2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

Europa

maart-mei
2020
(in miljoen EUR)

Variatie
(in %)

19.044,2

20.057,1

49,5

(in miljoen EUR)

(in %)

1.012,9

5,3

EU(27)

12.774,7

15.496,4

38,2

2.721,7

21,3

EU - Eurozone

11.767,5

14.612,7

36,0

2.845,2

24,2

EU - Niet-eurozone

1.007,3

883,7

2,2

-123,6

-12,3

Europa (extra-EU)

6.269,4

4.560,6

11,3

-1.708,8

-27,3

10.639,4

13.974,2

34,5

3.334,8

31,3

3.832,4

4.669,3

11,5

836,9

21,8

Afrika

366,4

387,5

1,0

21,1

5,8

Oceanië

214,8

925,0

2,3

710,2

330,6

Amerika
Azië

Andere

536,5

523,2

1,3

-13,3

-2,5

TOTAAL

34.633,7

40.536,3

100,0

5.902,6

17,0

De verklaring voor de groei van de Ierse export met

Ondanks dat de toegenomen uitvoer van farmaceu-

€5,9 miljard lag voor een groot deel bij de hogere waar-

tische producten en organische chemische produc-

de voor de rubrieken farmaceutische producten en or-

ten de voornaamste reden was voor de groei van de

ganische chemische producten.

Ierse export, waren er andere rubrieken uit de chemische industrie waarvan de waarde is afgenomen tij-

Daarnaast was het de gestegen uitvoer van de hiervoor

dens de lockdown. Zo liet de sectie diverse chemische

reeds vermelde sub-sectie ‘processors en controllers’

producten een daling van €280,5 miljoen optekenen,

naar China die aan de basis lag van de toename van

terwijl de uitvoer van parfumerieën en cosmetische

elektrische machines met €741,8 miljoen (+35,1%).

producten met 44,6% verminderde en dit voornamelijk
door de lagere waarde voor de sub-sectie ‘mengsels
van reukstoffen gebruikt in de voedingsmiddelen- en
drankenindustrie’.
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De malaise in de luchtvaartsector liet zich ook in

‘vliegtuigen en andere luchtvaartuigen met een leeg-

Ierland voelen aangezien de export van de rubriek

gewicht van meer dan 15.000 kg’ naar onder meer

lucht- en ruimtevaart met €683,8 miljoen (-52,7%)

Frankrijk en de Verenigde Staten.

verminderde en dit door de gedaalde uitvoer van

Figuur 17: Voornaamste wijzigingen in de Ierse export van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

47,2%
44,5%
35,1%
18,5%

30 - Farmaceutische producten (+4,9 miljard EUR)
29 - Organische chemische producten (+3,1 miljard EUR)
85 - Elektrische machines (+0,7 miljard EUR)
04 - Melk en zuivelproducten (+0,1 miljard EUR)
…

-24,8%

22 - Dranken (-0,1 miljard EUR)
27 - Minerale brandstoffen (-0,1 miljard EUR)

-37,9%

38 - Diverse chemische producten (-0,3 miljard EUR)

-30,3%

90 - Optische, precisie- en medische instrumenten
(-0,5 miljard EUR)

-14,3%
-52,7%

88 - Lucht- en ruimtevaart (-0,7 miljard EUR)
33 - Parfumerieën en cosmetische producten (-0,9 miljard EUR)

-44,6%
Export

Import

t Import
In tegenstelling tot de export is de waarde van de Ierse

Daartegenover staat dat de Ierse import uit Duitsland

import van goederen niet toegenomen tijdens de lock-

met €745,7 miljoen (-33,3%) is verminderd en dit voor-

down. De invoer van Ierland daalde wel slechts met

namelijk door de gedaalde invoer van ‘geneesmidde-

10,8%, hetgeen betekent dat van alle tien de landen uit

len’, terwijl de lagere waarde voor de sub-sectie ‘vlieg-

dit overzicht enkel in Denemarken en Nederland de im-

tuigen en andere luchtvaartuigen met een leeggewicht

port er tijdens de betreffende periode nog iets minder

van meer dan 15.000 kg’ aan de basis lag voor de afna-

sterk op achteruit ging. Zwitserland was het land waar

me van de import uit zowel Frankrijk als de Verenigde

de Ierse export de grootste terugval kende tijdens de

Staten.

maanden maart-mei van dit jaar, maar het was eveneens het land waar de import van Ierland het sterkst
toenam en dit voornamelijk door de hogere waarde
voor ‘lactamen’.

Tabel 33: Voornaamste wijzigingen in de Ierse import uit andere landen
In miljoen EUR

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

Zwitserland

217,3

880,6

305,2

663,3

4,6

China

754,1

902,6

19,7

148,5

4,7

België

529,7

630,4

19,0

100,6

3,3

Nederland

966,8

1.046,3

8,2

79,5

5,4

Noorwegen

199,1

134,6

-32,4

-64,5

0,7

Italië

480,1

328,5

-31,6

-151,6

1,7

…

Ver. Koninkrijk

5.925,8

5.570,3

-6,0

-355,4

29,0

Duitsland

2.236,3

1.490,6

-33,3

-745,7

7,8

Verenigde Staten

3.670,7

2.770,9

-24,5

-899,7

14,4

Frankrijk

2.583,0

1.081,3

-58,1

-1.501,7

5,6

21.531,3

19.215,9

-10,8

-2.315,4

100,0

Totaal

Daar waar tijdens de maanden maart-mei 2020 slechts

aanzienlijk sterker en dit hoofdzakelijk door de vermin-

de helft van de Ierse export bestemd was voor de

derde invoer van de rubriek lucht- en ruimtevaart uit

Europese markt, kwam ongeveer twee derde van de

de Verenigde Staten. In Azië lag de waarde van de im-

goederen die Ierland tijdens deze periode importeer-

port tijdens de periode onder beschouwing dan weer

de uit andere landen op het eigen continent. Terwijl de

een kwart hoger en dit omwille van de gestegen invoer

totale Ierse import tijdens de lockdown met 10,8% is

van o.a. kleding en textiel.

afgenomen, daalde die uit Amerika procentueel gezien
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Tabel 34: Belang van de verschillende continenten in de Ierse import
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

maart-mei
2020

Variatie

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

14.767,2

12.946,7

67,4

-1.820,5

-12,3

EU(27)

8.151,2

5.947,9

31,0

-2.203,3

-27,0

EU - Eurozone

7.508,9

5.190,2

27,0

-2.318,7

-30,9

Europa

EU - Niet-eurozone

642,3

757,7

3,9

115,4

18,0

Europa (extra-EU)

6.616,0

6.998,9

36,4

382,9

5,8

Amerika

4.061,7

3.122,2

16,2

-939,5

-23,1

Azië

1.892,6

2.386,5

12,4

493,9

26,1

Afrika

118,4

98,6

0,5

-19,8

-16,7

Oceanië

25,3

27,1

0,1

1,8

7,1

Andere

666,1

634,8

3,3

-31,3

-4,7

TOTAAL

21.531,3

19.215,9

100,0

-2.315,4

-10,8

De rubriek die veruit de grootste negatieve impact had

Tijdens de lockdown voerde Ierland aanzienlijk meer

op de Ierse import van goederen was die van lucht- en

paarden in uit het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk dan

ruimtevaart. De waarde hiervan is tijdens de lockdown

het gemiddeld deed tijdens diezelfde periode van 2017-

met €2,7 miljard (-56,9%) afgenomen en dit voorname-

2019, waardoor de import van de sectie levende dieren

lijk door de verminderde invoer van ‘vliegtuigen en an-

er met 222,0% (+€41,9 miljoen) op vooruit ging.

dere luchtvaartuigen met een leeggewicht van meer
dan 15.000 kg’ uit Frankrijk en de Verenigde Staten.

Ook in Ierland was er tenslotte een opvallende groei
in de import van textiel. Vooral de toegenomen invoer

Terwijl de waarde van farmaceutische producten in

van textielartikelen zoals gezichtsmaskers, chirurgi-

zowel de export als de import van alle andere landen

sche maskers, wegwerp mondmaskers en bescher-

uit dit overzicht steeg, is de Ierse invoer hiervan met

mende kledij voor eenmalig gebruik uit China deed de

€324,7 miljoen gedaald door de lagere waarde voor

waarde van deze groep producten met €79,9 miljoen

o.a. de sub-secties ‘immunologische producten’ en

(+142,1%) stijgen.

‘geneesmiddelen’.
De groei van de sectie organische chemische producten, waarvan de waarde tijdens de periode maart-mei
2020 met €972,0 miljoen toenam, is vooral het resultaat
van de gestegen invoer van ‘lactamen’ uit Zwitserland.

Figuur 18: Voornaamste wijzigingen in de Ierse import van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

94,8%

29 - Organische chemische producten (+1,0 miljard EUR)
90 - Optische, precisie- en medische instrumenten
(+0,2 miljard EUR)

35,1%
8,7%

84 - Machines en toestellen (+0,2 miljard EUR)

142,1%

63 - Textiel (+0,1 miljard EUR)

30,6%

62 - Kleding (+0,1 miljard EUR)

222,0%

01 - Levende dieren (+0,0 miljard EUR)
…

-19,3%

27 - Minerale brandstoffen (-0,2 miljard EUR)

-32,9%

87 - Voertuigen en onderdelen (-0,3 miljard EUR)

-12,8%

30 - Farmaceutische producten (-0,3 miljard EUR)

-56,9%

88 - Lucht- en ruimtevaart (-2,7 miljard EUR)
Import
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Oostenrijk
t Export

D

e Oostenrijkse economie is net zoals die van

de voornaamste klant van Oostenrijk met meer dan een

België sterk afhankelijk van de buitenland-

kwart van de totale uitvoer.

se handel. Dit blijkt uit het feit dat de in- en

uitvoer van goederen in 2019 samen 108% van het BBP

Toch werden er tijdens de periode onder beschouwing

vertegenwoordigden. Een nadeel van haar exportstruc-

ook enkele positieve resultaten opgetekend. De export

tuur is echter de sterke afhankelijkheid van Duitsland

naar Frankrijk vertoonde een groei van €163,8 miljoen

als handelspartner. Zo vielen de Oostenrijkse leveringen

(+9,3%) en dit voornamelijk dankzij de gestegen uitvoer

van ‘motoren (met op- en neergaande zuigers) voor au-

van ‘hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en

tomobielen’ tijdens de maanden maart-mei 2020 sterk

leukotriënen’. De landen waar de leveringen in gunsti-

terug door de malaise in de autosector, hetgeen mee

ge zin evolueerden waren helaas sterk in de minder-

aan de basis lag voor de totale afname van de export

heid, waardoor de totale Oostenrijkse export er tijdens

van goederen naar Duitsland met €1,6 miljard (-14,0%).

de lockdown met 14,1% op achteruit ging.

Desondanks bleef dit land tijdens de lockdown veruit

Tabel 35: Voornaamste wijzigingen in de Oostenrijkse export naar andere landen
maart-mei
2020

Var.
(in %)

1.760,4

1.924,3

9,3

163,8

5,6

Roemenië

656,3

534,8

-18,5

-121,4

1,6

Hongarije

1.377,5

1.161,0

-15,7

-216,5

3,4

Tsjechië

1.409,3

1.153,8

-18,1

-255,5

3,4

Frankrijk

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

maart-mei
2017-2019

In miljoen EUR

…

Spanje

692,7

427,8

-38,2

-264,9

1,3

Ver. Koninkrijk

1.097,3

811,8

-26,0

-285,5

2,4

Verenigde Staten

2.436,6

2.005,1

-17,7

-431,5

5,9

Slovakije

1.844,2

1.406,0

-23,8

-438,1

4,1

Italië

2.508,1

1.914,8

-23,7

-593,3

5,6

Duitsland

11.716,7

10.076,2

-14,0

-1.640,5

29,5

Totaal

39.768,2

34.169,7

-14,1

-5.598,6

100,0

De tien landen waar de Oostenrijkse export het sterkst

maanden maart-mei van dit jaar met 13,3% (-€4,3 mil-

afnam, zijn met uitzondering van de Verenigde Staten

jard) verminderde.

allen in Europa gelegen. Geen enkel van de negen andere landen uit dit overzicht spitste zich tijdens de

De leveringen van goederen aan de Verenigde Staten

crisis zo sterk toe op het eigen continent voor haar

daalden tijdens de beschouwde periode met €431,5

uitvoer als Oostenrijk. Het gevolg hiervan was wel dat

miljoen (-17,7%) door de gedaalde uitvoer van o.a.

de uitvoer naar andere Europese landen tijdens de

‘motoren (met op- en neergaande zuigers) voor de

voortbeweging van voertuigen’ en ‘toestellen voor het

De uitvoer naar Oceanië en Afrika is traditioneel vrij

ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van

beperkt en vertegenwoordigde tijdens de lockdown sa-

spraak, van beelden of van andere gegevens’. Dit had

men nog geen 2% van de totale Oostenrijkse export.

ook een significante impact op de export naar het volledige Amerikaanse continent, die met 20,1% (-€700,6
miljoen) verminderde.

Tabel 36: Belang van de verschillende continenten in de Oostenrijkse export
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

maart-mei
2020

Variatie

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

32.057,2

27.787,3

81,3

-4.269,9

-13,3

EU(27)

27.279,1

23.519,6

68,8

-3.759,5

-13,8

EU - Eurozone

21.358,4

18.293,6

53,5

-3.064,8

-14,3

EU - Niet-eurozone

5.920,7

5.226,0

15,3

-694,7

-11,7

Europa (extra-EU)

4.778,1

4.267,8

12,5

-510,3

-10,7

Azië

3.265,6

2.866,4

8,4

-399,2

-12,2

Amerika

3.487,7

2.787,1

8,2

-700,6

-20,1

Afrika

481,2

388,2

1,1

-93,0

-19,3

Oceanië

336,9

235,0

0,7

-101,9

-30,2

Andere

139,6

105,7

0,3

-33,9

-24,3

TOTAAL

39.768,2

34.169,7

100,0

-5.598,6

-14,1

Europa

Ook in Oostenrijk was er geen enkele andere rubriek

Verder lag de hogere waarde voor ‘goud’ en de toe-

waarvan de uitvoer tijdens de periode maart-mei 2020

genomen uitvoer hiervan naar Duitsland aan de basis

sterker groeide dan die van farmaceutische producten.

voor de gestegen export van edelstenen en edelmeta-

Door de hogere waarde voor o.a. ‘immunologische pro-

len met €482,7 miljoen (+139,6%).

ducten’ en ‘geneesmiddelen’ is de export hiervan met
€668,9 miljoen (+30,4%) gestegen.

Toch waren de hierboven aangehaalde positieve resultaten onvoldoende om de negatieve evolutie van an-

Dat de uitvoer van organische chemische producten er

dere productgroepen teniet te doen. Zo zag Oostenrijk

tijdens de periode onder beschouwing met €643,4 mil-

niet enkel de directe uitvoer van voertuigen met 40,7%

joen (+107,3%) op vooruit ging, was dan weer ten dele

terugvallen, door de wereldwijde daling in de verkoop

het resultaat van de gestegen export van de sub-sectie

van auto’s was immers ook de export van ‘motoren

‘hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leu-

(met op- en neergaande zuigers) voor de voortbewe-

kotriënen’ naar Frankrijk.

ging van voertuigen’ afgenomen. Dit is deels de reden
voor de gedaalde uitvoer van machines en toestellen
met 24,9% (-€1,8 miljard).
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Figuur 19: Voornaamste wijzigingen in de Oostenrijkse export van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

30,4%

30 - Farmaceutische producten (+0,7 miljard EUR)

107,3%

29 - Organische chemische producten (+0,6 miljard EUR)

139,6% 71 - Edelstenen en edelmetalen (+0,5 miljard EUR)
…

-26,7%

27 - Minerale brandstoffen (-0,2 miljard EUR)

-12,9%

39 - Kunststoffen (-0,2 miljard EUR)

-20,7%

73 - Werken van (giet)ijzer en staal (-0,3 miljard EUR)

-35,9%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-0,6 miljard EUR)

-19,7%

85 - Elektrische machines (-0,9 miljard EUR)

-40,7%

87 - Voertuigen en onderdelen (-1,7 miljard EUR)

-24,9%
Export

84 - Machines en toestellen (-1,8 miljard EUR)
Import

t Import
Voor de import van haar goederen is Oostenrijk nog

bleek dit immers de voornaamste reden voor de geste-

sterker afhankelijk van Duitsland dan voor de export

gen import uit Zwitserland.

ervan. Ondanks dat de totale invoer uit Duitsland tijdens de lockdown met €3,2 miljard (-18,6%) verminder-

Een andere vaststelling is dat net zoals in diverse

de door de gedaalde vraag naar o.a. voertuigen en on-

andere landen uit dit overzicht ook in Oostenrijk de

derdelen en de lagere prijs voor aardolie bleef dit land

import van textielartikelen zoals gezichtsmaskers,

ook tijdens de maanden maart-mei 2020 verantwoor-

chirurgische maskers, wegwerp mondmaskers en be-

delijk voor 40,5% van de Oostenrijkse import.

schermende kledij voor eenmalig gebruik uit China er
tijdens de beschouwde periode aanzienlijk op vooruit

Niet enkel in de Oostenrijkse uitvoer is de waarde voor

is gegaan. Dit bleek de voornaamste oorzaak voor de

‘hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leu-

stijging van de invoer uit dit land met 19,5% (+€249,8

kotriënen’ aanzienlijk toegenomen, ook in de invoer

miljoen).

was dit het geval. Naast de hogere waarde voor ‘goud’
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Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

Zwitserland

1.767,7

2.147,0

21,5

379,3

6,2

China

1.277,9

1.527,7

19,5

249,8

4,4

1.807,9

1.576,2

-12,8

-231,7

4,5

600,1

330,1

-45,0

-270,0

1,0

Slovakije

1.100,1

809,2

-26,4

-291,0

2,3

In miljoen EUR

…
Nederland
Rusland
Hongarije

1.176,6

881,6

-25,1

-295,0

2,5

Verenigde Staten

1.147,2

844,8

-26,4

-302,4

2,4

Tsjechië

1.819,5

1.431,2

-21,3

-388,4

4,1

Italië

2.527,8

2.007,3

-20,6

-520,5

5,8

Duitsland

17.248,5

14.043,5

-18,6

-3.205,0

40,5

Totaal

41.572,5

34.644,8

-16,7

-6.927,7

100,0

Net zoals de Oostenrijkse export van goederen hoofd-

uit China heeft dan weer de daling van de import uit

zakelijk bestemd is voor andere Europese landen, is

andere Aziatische landen zoals Vietnam deels gecom-

ook de import grotendeels afkomstig van landen op

penseerd, waardoor de achteruitgang van de invoer uit

het eigen continent. Aangezien Oostenrijk omringd

dit deel van de wereld werd beperkt tot 4,5%.

wordt door tal van belangrijke auto producerende landen is het niet verwonderlijk dat de afname van de im-

Uit de voorgaande tabel bleek reeds dat de Oostenrijkse

port uit Europa met 16,6% in de eerste plaats betrek-

import van goederen uit de Verenigde Staten tijdens de

king had op voertuigen en onderdelen.

maanden maart-mei 2020 met €302,4 miljoen (-26,4%)
was afgenomen. Gezien het belang van de VS in de

De gestegen invoer van textielartikelen zoals gezichts-

handel met het Amerikaanse continent, verklaart dit

maskers, chirurgische maskers, wegwerp mondmas-

resultaat voor een groot deel waarom de daling van de

kers en beschermende kledij voor eenmalig gebruik

invoer uit dit werelddeel 28,2% bedroeg.
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Tabel 38: Belang van de verschillende continenten in de Oostenrijkse import
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

Europa

maart-mei
2020
(in miljoen EUR)

Variatie
(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

35.831,3

29.867,4

86,2

-5.963,9

-16,6

EU(27)

31.662,0

25.923,8

74,8

-5.738,2

-18,1

EU - Eurozone

26.406,2

21.550,1

62,2

-4.856,1

-18,4

EU - Niet-eurozone

5.255,8

4.373,7

12,6

-882,1

-16,8

Europa (extra-EU)

4.169,3

3.943,6

11,4

-225,7

-5,4

Azië

3.578,9

3.417,2

9,9

-161,7

-4,5

Amerika

1.385,4

995,4

2,9

-390,0

-28,2

319,4

167,5

0,5

-151,9

-47,6

Oceanië

33,8

23,6

0,1

-10,2

-30,2

Andere

423,7

173,7

0,5

-250,0

-59,0

TOTAAL

41.572,5

34.644,8

100,0

-6.927,7

-16,7

Afrika

Van alle rubrieken liet die van edelstenen en edel-

De vier secties waarvan de invoer in de Europese Unie

metalen tijdens de lockdown de sterkste groei opte-

als geheel het sterkst afnam tijdens de periode maart-

kenen in de Oostenrijkse import van goederen. Vooral

mei 2020 waren ook diegene waarvan de waarde in de

door de gestegen invoer van ‘goud’ uit Duitsland en

Oostenrijkse import de grootste daling liet optekenen.

Zwitserland en de hogere prijs hiervoor is de waarde

Naast voertuigen en onderdelen en machines en toe-

van deze groep producten met €391,6 miljoen (+85,3%)

stellen waren dit minerale brandstoffen en elektrische

toegenomen.

machines. De terugval van deze laatste groep producten met 15,8% (-€746,6 miljoen) was onder meer het ge-

Verder importeerde Oostenrijk net zoals meerdere

volg van de verminderde invoer van ‘Gsm’s’ en ‘bougie-

andere landen uit dit overzicht aanzienlijk meer tex-

kabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen) van

tielartikelen zoals gezichtsmaskers, chirurgische mas-

de soort gebruikt in vervoermiddelen’.

kers, wegwerp mondmaskers en beschermende kledij
voor eenmalig gebruik uit China, hetgeen een verklaring biedt voor de groei van deze rubriek met €356,5
miljoen (+226,0%).

Figuur 20: Voornaamste wijzigingen in de Oostenrijkse import van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

85,3%

71 - Edelstenen en edelmetalen (+0,4 miljard EUR)

226,0%
15,9%

63 - Textiel (+0,4 miljard EUR)
30 - Farmaceutische producten (+0,2 miljard EUR)
…

-16,2%

73 - Werken van (giet)ijzer en staal (-0,2 miljard EUR)

-11,6%

39 - Kunststoffen (-0,2 miljard EUR)

-26,4%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-0,3 miljard EUR)

-15,8%

85 - Elektrische machines (-0,7 miljard EUR)

-37,0%

27 - Minerale brandstoffen (-1,1 miljard EUR)

-20,7%

84 - Machines en toestellen (-1,2 miljard EUR)

-42,6%

87 - Voertuigen en onderdelen (-2,1 miljard EUR)
Import

Export
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Zweden
t Export

D

oordat Zweden bij het uitbreken van de

(met op- en neergaande zuigers) voor de voortbeweging

COVID-19 pandemie minder vergaande veilig-

van voertuigen’ en ‘drijfassen met differentieel’ aan

heidsmaatregelen nam dan andere landen,

ons land terugvielen, terwijl de verminderde vraag naar

waren de repercussies voor de lokale economie beperk-

‘halfzware oliën’ en ‘lichte oliën’ en de gedaalde prijs

ter. De daling van de buitenlandse vraag naar goederen

hiervan een impact had op de uitvoer naar het Verenigd

had desalniettemin een impact op de Zweedse export.

Koninkrijk.

Vooral de uitvoer naar andere Europese landen had te
lijden onder de gezondheidscrisis, getuige hiervan het

De meest positieve evolutie werd opgetekend in de

feit dat de tien landen waar de Zweedse uitvoer tijdens

uitvoer naar China, waar de Zweedse export dankzij de

de maanden maart-mei 2020 het sterkst afnam allen op

gestegen uitvoer van voornamelijk ‘geneesmiddelen’

het eigen continent gelegen zijn. Zo daalde de export

een groei van 15,1% (+€252,9 miljoen) wist te realiseren

naar België met €608,2 miljoen (-39,5%) aangezien de le-

tijdens de lockdown.

veringen van onder meer ‘versnellingsbakken’, ‘motoren

Tabel 39: Voornaamste wijzigingen in de Zweedse export naar andere landen
In miljoen EUR
China

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Var.
(in %)

1.679,7

1.932,6

15,1

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

252,9

6,1

…
Italië

1.026,0

840,7

-18,1

-185,3

2,7

Polen

1.173,5

972,3

-17,1

-201,2

3,1

Finland

2.420,4

2.177,2

-10,1

-243,3

6,9

Frankrijk

1.515,7

1.172,9

-22,6

-342,7

3,7

Noorwegen

3.670,7

3.278,5

-10,7

-392,2

10,4

Nederland

1.951,1

1.477,1

-24,3

-474,0

4,7

Duitsland

3.977,4

3.471,9

-12,7

-505,6

11,0

Ver. Koninkrijk

2.038,3

1.457,9

-28,5

-580,4

4,6

België

1.539,7

931,5

-39,5

-608,2

3,0

Totaal

35.894,1

31.488,7

-12,3

-4.405,3

100,0

De vaststelling dat de tien landen waar de Zweedse

voornamelijk dankzij de eerder aangehaalde groei in

export van goederen tijdens de lockdown de sterkste

de uitvoer van ‘geneesmiddelen’ naar China, terwijl de

terugval kende allen in Europa gelegen zijn, heeft er in

verminderde export naar het Amerikaanse continent

grote mate toe bijgedragen dat de waarde van de afzet

met 3,2% (-€115,9 miljoen) in de eerste plaats het ge-

op het eigen continent met bijna € 4,3 miljard is afge-

volg was van de afname in de uitvoer naar Argentinië,

nomen. Toch was zelfs tijdens deze periode nog steeds

Mexico en Canada.

meer dan twee derde van de Zweedse uitvoer bestemd
De Zweedse leveringen van goederen aan Afrika en

voor Europa.

Oceanië waren tijdens de gezondheidscrisis vrij beIn Azië wist de Zweedse export een voorzichtige

perkt en vertegenwoordigden samen nog geen 4% van

groei van 2,3% (+€103,1 miljoen) te realiseren en dit

de totale uitvoer van het land.

Tabel 40: Belang van de verschillende continenten in de Zweedse export
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent
Europa

maart-mei
2020

Variatie

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

26.380,4

22.092,4

70,2

-4.288,0

-16,3

EU(27)

19.014,6

15.894,0

50,5

-3.120,6

-16,4

EU - Eurozone

14.833,8

12.031,6

38,2

-2.802,2

-18,9

EU - Niet-eurozone

4.180,8

3.862,5

12,3

-318,3

-7,6

Europa (extra-EU)

7.365,8

6.198,4

19,7

-1.167,4

-15,8

Azië

4.506,1

4.609,2

14,6

103,1

2,3

Amerika

3.627,6

3.511,7

11,2

-115,9

-3,2

Afrika

714,4

650,8

2,1

-63,6

-8,9

Oceanië

467,2

475,5

1,5

8,3

1,8

Andere

198,4

149,1

0,5

-49,3

-24,8

TOTAAL

35.894,1

31.488,7

100,0

-4.405,3

-12,3

Net zoals in vele andere landen uit dit overzicht was

Toch waren de hierboven aangehaalde positieve re-

er ook in Zweden geen enkele andere rubriek waarvan

sultaten onvoldoende om de negatieve evolutie van

de uitvoer tijdens de maanden maart-mei 2020 sterker

andere productgroepen teniet te doen. Zo zag Zweden

groeide dan die van farmaceutische producten. Vooral

niet enkel de uitvoer van voertuigen en onderdelen

vanwege de hogere waarde voor ‘geneesmiddelen’ en

met 43,0% terugvallen, door de wereldwijde daling in

in mindere mate voor ‘immunologische producten’ is

de verkoop van auto’s was ook de export van ‘motoren

de export hiervan met €1,1 miljard (+53,0%) gestegen.

(met op- en neergaande zuigers) voor de voortbeweging van voertuigen’ afgenomen. Dit is deels de reden

Verder lag de hogere waarde voor ‘goud’ en de toege-

voor de gedaalde uitvoer van machines en toestel-

nomen uitvoer hiervan naar het Verenigd Koninkrijk en

len met 16,3% (-€975,6 miljoen). Aangezien er tijdens

Duitsland aan de basis voor de gestegen export van

de lockdown minder met de auto gereden werd en er

edelstenen en edelmetalen met €74,3 miljoen (+29,1%).

ook minder vluchten plaatsvonden, is daarnaast ook
de waarde van minerale brandstoffen in de Zweedse
export met 48,3% (-€1,1 miljard) afgenomen.
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Figuur 21: Voornaamste wijzigingen in de Zweedse export van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

53,0%
29,1%

30 - Farmaceutische producten (+1,1 miljard EUR)
71 - Edelstenen en edelmetalen (+0,1 miljard EUR)
…

-6,1%

39 - Kunststoffen (-0,1 miljard EUR)

-22,6%

76 - Aluminium (-0,1 miljard EUR)

-15,9%

73 - Werken van (giet)ijzer en staal (-0,1 miljard EUR)

-13,6%

03 - Vis, schaaldieren,… (-0,1 miljard EUR)

-17,6%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-0,3 miljard EUR)

-16,3%

84 - Machines en toestellen (-1,0 miljard EUR)

-48,3%

27 - Minerale brandstoffen (-1,1 miljard EUR)

-43,0%

87 - Voertuigen en onderdelen (-2,3 miljard EUR)
Export

Import

t Import
Dat de totale Zweedse import van goederen er tijdens

De gedaalde vraag naar minerale brandstoffen en de

de lockdown met 15,7% (-€5,6 miljard) op achteruit is

lagere prijs hiervoor heeft daarnaast de import uit

gegaan, was mede het gevolg van de gedaalde invoer

Rusland en Nigeria met respectievelijk €523,2 miljoen

uit Duitsland. De import uit dit land verminderde im-

(-51,6%) en €315,1 miljoen (-87,1%) doen afnemen.

mers met €1,4 miljard (-20,8%) en dit o.a. door de lagere waarde voor de rubriek voertuigen en onderde-

De sterkste stijging werd tijdens de maanden maart-

len. Toch bleef Duitsland ook tijdens de beschouwde

mei van dit jaar opgetekend in de Zweedse import uit

periode de voornaamste leverancier van goederen aan

de Verenigde Staten. De invoer uit dit land nam met

Zweden met een aandeel van 17,5%. De gedaalde invoer

€132,3 miljoen (+14,4%) toe en dit door de hogere waar-

van voertuigen en onderdelen lag eveneens aan de ba-

de voor o.a. ‘microtomen’, ‘immunologische produc-

sis voor de afname van de invoer uit België.

ten’, ‘turbinestraalmotoren met een stuwkracht van
meer dan 25 kN’ en ‘sera van geïmmuniseerde dieren
of personen’.
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Var.
(in %)

920,2

1.052,6

14,4

132,3

3,5

Noorwegen

2.876,4

2.598,7

-9,7

-277,7

8,5

Nederland

3.230,3

2.920,0

-9,6

-310,3

9,6

361,8

46,7

-87,1

-315,1

0,2

Verenigde Staten

maart-mei
2017-2019

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

maart-mei
2020

In miljoen EUR

…

Nigeria
Frankrijk

1.414,9

1.050,3

-25,8

-364,6

3,5

Denemarken

2.486,1

2.081,1

-16,3

-405,0

6,8

België

1.743,1

1.309,6

-24,9

-433,4

4,3

Rusland

1.014,0

490,7

-51,6

-523,2

1,6

Ver. Koninkrijk

1.810,9

1.224,6

-32,4

-586,2

4,0

Duitsland

6.724,7

5.323,0

-20,8

-1.401,7

17,5

36.060,6

30.412,9

-15,7

-5.647,8

100,0

Totaal

Tabel 42 toont dat het merendeel van de goederen

Amerika met 3,2% (+€44,1 miljoen) vooral het resultaat

dat Zweden tijdens de lockdown importeerde nog

was van de eerder vermelde toename in de import uit

steeds afkomstig was van andere Europese landen.

de Verenigde Staten.

Desondanks was het toch hoofdzakelijk op het eigen
continent dat de invoer tijdens de periode maart-mei

Door de verminderde vraag naar minerale brandstof-

2020 afnam.

fen is de import uit Nigeria sterk gereduceerd en aangezien dit land in Afrika veruit de voornaamste leve-

De lichte terugval in de import uit Azië was in de eer-

rancier van goederen aan Zweden was, is op slag ook

ste plaats het gevolg van de gedaalde verwervingen uit

de invoer uit het Afrikaanse continent tijdens de be-

Japan en Zuid-Korea, terwijl de groei in de invoer uit

schouwde periode met 75,4% afgenomen.
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Tabel 42: Belang van de verschillende continenten in de Zweedse import
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

maart-mei
2020

Variatie

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

30.245,9

25.148,6

82,7

-5.097,3

-16,9

EU(27)

23.895,5

20.248,6

66,6

-3.646,9

-15,3

EU - Eurozone

18.861,4

15.810,9

52,0

-3.050,5

-16,2

Europa

EU - Niet-eurozone

5.034,0

4.437,6

14,6

-596,4

-11,8

Europa (extra-EU)

6.350,4

4.900,0

16,1

-1.450,4

-22,8

Azië

3.785,5

3.587,3

11,8

-198,2

-5,2

Amerika

1.362,7

1.406,8

4,6

44,1

3,2

Afrika

558,4

137,1

0,5

-421,3

-75,4

Oceanië

82,2

61,1

0,2

-21,1

-25,7

Andere

25,9

72,0

0,2

46,1

178,0

TOTAAL

36.060,6

30.412,9

100,0

-5.647,8

-15,7

Ook in Zweden moet de omvang van de algemene da-

Opvallend was echter ook de gedaalde invoer van

ling van de import in de eerste plaats gezocht worden

lucht- en ruimtevaart. Aangezien de import van de

bij de verminderde invoer van voertuigen en onderde-

sub-sectie ‘vliegtuigen en andere luchtvaartuigen met

len en minerale brandstoffen. De waarde van de eerst-

een leeggewicht van meer dan 15.000 kg’ tijdens de

genoemde rubriek is tijdens de maanden maart-mei

lockdown volledig wegviel, is de waarde van deze ru-

2020 met €2,0 miljard (-43,7%) afgenomen, terwijl de

briek met €100,5 miljoen (-72,0%) afgenomen.

gedaalde vraag naar olie en de lagere prijs hiervan de
Zweedse import van minerale brandstoffen met 39,8%

Farmaceutische producten was de sectie waarvan de

(-€1,5 miljard) hebben doen verminderen.

import de meest substantiële groei liet optekenen.
Doordat aanzienlijk meer ‘geneesmiddelen’ en ‘immunologische producten’ werden ingevoerd, registreerde deze groep van producten een groei van €314,0
miljoen (+31,6%).

Figuur 22: Voornaamste wijzigingen in de Zweedse import van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

31,6%

30 - Farmaceutische producten (+0,3 miljard EUR)
…

-21,7%

40 - Rubber (-0,1 miljard EUR)

-72,0%

88 - Lucht- en ruimtevaart (-0,1 miljard EUR)

-14,2%

73 - Werken van (giet)ijzer en staal (-0,1 miljard EUR)

-14,0%

03 - Vis, schaaldieren,… (-0,2 miljard EUR)

-4,5%

85 - Elektrische machines (-0,2 miljard EUR)

-33,4%

72 - Gietijzer, ijzer en staal (-0,4 miljard EUR)

-14,1%

84 - Machines en toestellen (-0,7 miljard EUR)

-39,8%

27 - Minerale brandstoffen (-1,5 miljard EUR)

-43,7%

87 - Voertuigen en onderdelen (-2,0 miljard EUR)
Import

Export

IMPACT VAN DE COVID-19 CRISIS OP DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL

De positie van België ten opzichte van de buurlanden en landen met een vergelijkbare exportstructuur

83

De positie van België ten opzichte van de buurlanden en landen met een vergelijkbare exportstructuur

Denemarken
t Export

I

n vergelijking met veel andere landen heeft de

De groei in de uitvoer naar China en Polen met respec-

Deense economie de wereldwijde crisis tijdens

tievelijk 26,8% en 21,5% was dan weer deels te danken

de lockdown redelijk goed doorstaan. Dit komt

aan de gestegen export van dierlijke producten zoals

vooral doordat de verspreiding van het coronavirus in

varkensvlees en vis.

Denemarken grotendeels onder controle is gehouden,
hetgeen een snelle heropening van de economie moge-

Dat de totale Deense export ondanks de hierboven

lijk heeft gemaakt. Tegelijkertijd heeft de Deense farma-

vermelde positieve verwezenlijkingen tijdens de be-

ceutische industrie bijgedragen aan de ondersteuning

schouwde periode toch afnam, is vrijwel volledig te

van de export in een periode van sterk dalende wereld-

wijten aan de lagere afzet in andere Europese lan-

wijde vraag, waardoor het land de daling van haar uit-

den. Zo speelde naast de huidige crisis ook de aan-

voer tot 4,8% wist te beperken.

staande Brexit, net zoals voor de andere landen uit dit
overzicht, een rol in de daling van de uitvoer naar het

Er waren zelfs meerdere landen waar Denemarken haar

Verenigd Koninkrijk, terwijl de leveringen aan Duitsland

export substantieel zag toenemen tijdens de maanden

met 17,6% verminderden door de gedaalde export van

maart-mei 2020: zo lag de waarde van de uitvoer naar

o.a. ‘generatoraggregaten werkend op windenergie’.

de Verenigde Staten tijdens de lockdown €758,3 miljoen
(+39,1%) hoger dan het gemiddelde voor diezelfde pe-

Denemarken is tevens een leverancier van minerale

riode in 2017-2019, terwijl de leveringen aan Nederland

brandstoffen aan Zweden. Het feit dat zowel de vraag

met €399,8 miljoen (+36,8%) waren toegenomen.

naar dit type producten en de prijs hiervan zijn afgenomen, heeft er mee toe geleid dat de waarde van de
uitvoer naar dit land er met €612,2 miljoen op achteruit

Tabel 43: Voornaamste wijzigingen in de Deense export naar andere landen
Var.
(in %)

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

maart-mei
2017-2019

maart-mei
2020

Verenigde Staten

1.939,7

2.698,0

39,1

758,3

11,9

Nederland

1.087,9

1.487,7

36,8

399,8

6,6

China

1.027,4

1.303,0

26,8

275,6

5,8

Polen

730,9

888,0

21,5

157,2

3,9

1.486,2

1.403,0

-5,6

-83,2

6,2

Italië

640,6

469,9

-26,6

-170,7

2,1

Frankrijk

897,1

725,2

-19,2

-171,9

3,2

Zweden

2.717,6

2.105,4

-22,5

-612,2

9,3

Duitsland

3.654,5

3.012,9

-17,6

-641,6

13,3

Ver. Koninkrijk

1.624,6

934,9

-42,5

-689,7

4,1

23.739,1

22.590,0

-4,8

-1.149,0

100,0

In miljoen EUR

…
Noorwegen

Totaal

van het land er tijdens de periode maart-mei 2020

is gegaan.

slechts met €1,1 miljard op achteruit is gegaan. Het
De leveringen aan andere Europese landen, die goed

verlies aan afzet in Europa werd deels goedgemaakt in

waren voor twee derde van de Deense uitvoer, zijn tij-

andere delen van de wereld. Zo lag de stijging van de

dens de lockdown met bijna €2,2 miljard verminderd.

uitvoer naar de Verenigde Staten aan de basis voor de

Dit is opmerkelijk gezien het feit dat de totale export

groei op het Amerikaanse continent met 30,5% (+€834,9

Tabel 44: Belang van de verschillende continenten in de Deense export
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

(in miljoen EUR)

Europa

maart-mei
2020
(in miljoen EUR)

Variatie
(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

16.951,0

14.791,9

65,5

-2.159,1

-12,7

EU(27)

12.712,1

11.402,0

50,5

-1.310,1

-10,3

EU - Eurozone

8.734,7

7.876,4

34,9

-858,3

-9,8

EU - Niet-eurozone

3.977,4

3.525,6

15,6

-451,8

-11,4

Europa (extra-EU)

4.238,9

3.390,0

15,0

-848,9

-20,0

Amerika

2.738,6

3.573,5

15,8

834,9

30,5

Azië

3.258,4

3.459,4

15,3

201,0

6,2

Afrika

365,4

389,1

1,7

23,7

6,5

Oceanië

287,8

259,7

1,1

-28,1

-9,8

Andere

137,9

116,4

0,5

-21,5

-15,6

TOTAAL

23.739,1

22.590,0

100,0

-1.149,0

-4,8

miljoen), terwijl de groei in Azië vooral te danken was

De uitvoer van pelterijen en bontwerk was tijdens de

aan de toename van de export naar China.

periode maart-mei 2020 nog slechts goed voor €51,0
miljoen t.o.v. een gemiddelde waarde van €379,0 mil-

De farmaceutische industrie is reeds vele jaren een

joen voor diezelfde periode tijdens de jaren 2017-2019.

van de sleutelsectoren van de Deense economie.

Dat de export hiervan met €328,0 miljoen (-86,5%) was

Aangezien de overige landen uit dit overzicht reeds een

verminderd, lag hoofdzakelijk aan de gedaalde leverin-

groei noteerden in de uitvoer van farmaceutische pro-

gen van ‘pelterijen van nertsen’ aan Aziatische landen

ducten is het niet verwonderlijk dat deze rubriek ook in

zoals Cambodja, China, Hongkong en Thailand. Een bij-

Denemarken veruit de sterkste toename registreerde.

komende opdoffer voor de sector is dat het land, dat ’s

De export hiervan steeg met €1,2 miljard (+38,1%) dank-

werelds grootste exporteur van nertshuiden is, begin

zij de hogere waarde voor ‘geneesmiddelen’.

oktober besloten heeft om meer dan 1,5 miljoen pelsdieren te slachten aangezien er bij meer dan zestig van

De sterkste terugval werd daarentegen opgetekend in

de 150 boerderijen in het land positieve COVID-19 be-

de uitvoer van minerale brandstoffen. Door de gedaal-

smettingen werden geregistreerd. Sinds het begin van

de vraag uit onder meer Zweden naar ‘ruwe aardolie’,

de pandemie zijn er, met name in Nederland, meerdere

‘lichte oliën’ en ‘halfzware oliën’ en door de lagere prijs

vermoedelijke gevallen van overdracht van nertsen op

voor dit type van goederen is de waarde hiervan in de

mensen opgetekend.

Deense export tijdens de lockdown met €764,1 miljoen
(-61,9%) verminderd.
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Figuur 23: Voornaamste wijzigingen in de Deense export van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

38,1%
11,2%

30 - Farmaceutische producten (+1,2 miljard EUR)
02 - Vlees (+0,1 miljard EUR)
…
90 - Optische, precisie- en medische instrumenten
(-0,1 miljard EUR)

-11,7%
-15,8%

87 - Voertuigen en onderdelen (-0,1 miljard EUR)

- 27,2%

62 - Kleding (-0,1 miljard EUR)

-6,7%

85 - Elektrische machines (-0,1 miljard EUR)

-19,1%

03 - Vis, schaaldieren,... (-0,1 miljard EUR)

-8,4%

84 - Machines en toestellen (-0,3 miljard EUR)

-86,5%

43 - Pelterijen en bontwerk (-0,3 miljard EUR)

-61,9%

27 - Minerale brandstoffen (-0,8 miljard EUR)
Export

Import

t Import
Van de tien landen uit dit overzicht liet Denemarken tij-

Verder lag de daling van de vraag naar minerale brand-

dens de lockdown de kleinste procentuele terugval in

stoffen en de lagere prijs hiervoor aan de basis voor de

de import optekenen. Duitsland was tijdens de periode

verminderde invoer uit Noorwegen en Rusland.

onder beschouwing nog steeds veruit de voornaamste
leverancier van goederen aan Denemarken ondanks

Een van de landen waar de Deense import tijdens

het feit dat de import uit dit land met €623,9 miljoen

de periode maart-mei 2020 wel nog toenam was

(-12,3%) was afgenomen en dit hoofdzakelijk doordat

Nederland. Vooral de behoefte aan ‘laptops’ deed de

de sub-sectie ‘zeeschepen’ niet meer voorkwam in de

invoer uit dit land met €117,2 miljoen (+6,9%) stijgen.

invoer. Het wegvallen van deze sub-sectie was ook de
voornaamste reden voor de daling van de import uit
Zuid-Korea met €150,8 miljoen (-62,2%).
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maart-mei
2020

1.687,7

1.804,9

6,9

117,2

9,2

Italië

731,9

675,4

-7,7

-56,5

3,4

Ver. Koninkrijk

813,6

749,8

-7,8

-63,7

3,8

Frankrijk

669,5

600,4

-10,3

-69,0

3,1

Nederland

Var.
(in %)

Var.
(in waarde)

Aandeel
(maart-mei
2020 - in %)

maart-mei
2017-2019

In miljoen EUR

…

China

1.464,4

1.389,6

-5,1

-74,8

7,1

Zweden

2.513,8

2.408,2

-4,2

-105,6

12,2

Zuid-Korea

242,6

91,8

-62,2

-150,8

0,5

Rusland

424,8

205,1

-51,7

-219,7

1,0

1.280,1

833,7

-34,9

-446,5

4,2

5.063,7

4.439,8

-12,3

-623,9

22,6

21.838,4

19.680,3

-9,9

-2.158,2

100,0

Noorwegen
Duitsland
Totaal

Voor de import van haar goederen is Denemarken

Dat de waarde van de Deense invoer uit Azië er met

hoofdzakelijk aangewezen op andere Europese landen.

€413,5 miljoen (-14,8%) op achteruit ging, was zoals

Ook al nam de invoer op het eigen continent met bij-

hierboven aangegeven mede het gevolg van het weg-

na €1,7 miljard af door de verminderde import uit o.a.

vallen van de sub-sectie ‘zeeschepen’ uit de import

Duitsland en Noorwegen, toch was de Deense import

uit Zuid-Korea. Ook de daling van de invoer uit ande-

tijdens de crisis nog steeds voor meer dan vier vijfde

re Aziatische landen zoals China (-€75,1 miljoen) en

afkomstig uit Europa.

Singapore (-€50,2 miljoen) droeg echter bij aan deze
negatieve tendens.
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Tabel 46: Belang van de verschillende continenten in de Deense import
Gem. maart-mei
2017-2019
Continent

maart-mei
2020

Variatie

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

(in miljoen EUR)

17.713,6

16.051,1

81,6

-1.662,5

-9,4

EU(27)

14.652,2

13.760,4

69,9

-891,8

-6,1

Europa

(in %)

EU - Eurozone

10.581,8

9.826,7

49,9

-755,1

-7,1

EU - Niet-eurozone

4.070,4

3.933,7

20,0

-136,7

-3,4

Europa (extra-EU)

3.061,4

2.290,7

11,6

-770,7

-25,2

Azië

2.791,9

2.378,4

12,1

-413,5

-14,8

Amerika

1.064,4

1.045,2

5,3

-19,2

-1,8

Afrika

136,2

105,5

0,5

-30,7

-22,5

Oceanië

100,6

46,0

0,2

-54,6

-54,3

Andere

31,7

54,1

0,3

22,4

70,7

TOTAAL

21.838,4

19.680,3

100,0

-2.158,2

-9,9

Figuur 24 geeft aan dat scheepvaart de rubriek was
waarvan de waarde in de Deense import het sterkst
afnam tijdens de periode maart-mei 2020. Mede door
het wegvallen van de sub-sectie ‘zeeschepen’ uit de
import afkomstig uit zowel Duitsland als Zuid-Korea is
de waarde van deze groep producten met €793,5 miljoen (-83,4%) verminderd.
Dat de totale Deense invoer van goederen er tijdens
de lockdown met 9,9% op achteruit ging, was verder
ook te wijten aan de gedaalde import van onder meer
voertuigen en onderdelen en minerale brandstoffen
met respectievelijk €644,7 miljoen en €544,7 miljoen.
Twee rubrieken waarvan de waarde wel toenam, waren
machines en toestellen en farmaceutische producten.
De toename van de eerste sectie met 10,5% was onder meer het resultaat van de toegenomen invoer van
‘laptops’ uit Nederland, terwijl de groei van de tweede groep producten met 16,1% o.a. kan toegeschreven
worden aan een stijging in de import van ‘geneesmiddelen’ en ‘immunologische producten’.

Figuur 24: Voornaamste wijzigingen in de Deense import van goederen
tijdens de periode maart-mei 2020

10,5%
16,1%

84 - Machines en toestellen (+0,3 miljard EUR)
30 - Farmaceutische producten (+0,2 miljard EUR)
…

-29,8%

64 - Schoeisel,… (-0,1 miljard EUR)

-18,8%

61 - Kleding (-0,1 miljard EUR)

-63,5%

88 - Lucht- en ruimtevaart (-0,1 miljard EUR)

-14,7%

62 - Kleding (-0,1 miljard EUR)

-13,3%

03 - Vis, schaaldieren,… (-0,1 miljard EUR)

-41,7%

27 - Minerale brandstoffen (-0,5 miljard EUR)

-34,6%

87 - Voertuigen en onderdelen (-0,6 miljard EUR)

-83,4%

89 - Scheepvaart (-0,8 miljard EUR)
Import

Export
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2
Interviews van
de sectorale federaties

essenscia
Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences

2.1
essenscia

Belgische federatie van de chemische industrie
en life sciences
(Dit interview vond plaats op 27/05/2020)

Yves Verschueren

essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences, verdedigt de belangen van
meer dan 720 bedrijven actief in chemie, kunststoffen, farma en biotechnologie. Met een omzet van 65
miljard euro in 2019 en meer dan 93.000 directe banen en 220.000 indirecte banen, vertegenwoordigt de
sector een kwart van de Belgische maakindustrie, de belangrijkste industriële tak van het land. Bovendien
is België wereldleider in chemie en kunststoffen in termen van omzet per hoofd van de bevolking en een
van de Europese leiders in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
Daarnaast is de sector van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences ook zeer internationaal
georiënteerd en is ze goed voor een derde van alle Belgische export. De sector voerde in 2019 meer dan
80% van zijn productie uit en genereerde een handelsoverschot van 24 miljard euro, wat sterk bijdroeg
aan de groei en welvaart van de Belgische economie.
Ten slotte genereert de sector meer dan een derde van de toegevoegde waarde van de Belgische maakindustrie
en blijft het de onbetwiste leider in innovatie met 4,5 miljard euro aan uitgaven voor onderzoek en
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Gedelegeerd Bestuurder essenscia

ontwikkeling in chemie, kunststoffen en farma. De sector vertegenwoordigt bijna twee derde van de
industriële R&D-uitgaven in België.

Een essentiële industrie in tijden van gezondheidscrisis

93

R

de zogenaamde ‘Green Lanes’, snel implementeerde bij

maakt de sector van de chemische industrie, kunststoffen

van goederen en diensten, zijn wij van mening dat het

en biowetenschappen als geheel, evenals de voedingsin-

voor onze sector essentieel was om de continuïteit van

dustrie, deel uit van de sectoren die essentieel zijn voor

de toeleveringsketens op Europees niveau te waarbor-

de bescherming van de vitale behoeften van de natie en

gen via gereserveerde rijstroken zoals ‘Green Lanes’”,

de behoeften van de bevolking. “De Belgische autoritei-

verklaart Yves Verschueren.

eeds sinds het eerste ministerieel besluit van 18

grensposten om de continuïteit van het goederenver-

maart 2020 betreffende de noodmaatregelen om

voer over het hele grondgebied van de EU te waarborgen

de verspreiding van het coronavirus te beperken,

tijdens de pandemie. “Ten gunste van het vrije verkeer

ten erkenden onmiddellijk het essentiële karakter van de
chemische industrie, kunststoffen en biowetenschappen,

Een industrie die in het binnenland op volle toeren

met name vanwege haar productieactiviteiten die van

draait ...

vitaal belang zijn voor de gezondheidssector (vervaardi-

“De erkenning van onze industrie als essentieel heeft

ging van medische beschermingsmiddelen, hydroalco-

onze bedrijven in staat gesteld hun activiteiten in alle

holische gels, zuurstoftanks,…)”, zegt Yves Verschueren,

normaliteit voort te zetten, uiteraard met de nodige

Gedelegeerd Bestuurder van essenscia.

gezondheidsvoorzorgsmaatregelen. Al met al bleef de
economische activiteit van de chemische industrie, life

Op Europees niveau verzekerde essenscia zich ervan

sciences en farma tijdens de maanden van strikte lock-

dat de Europese Commissie gereserveerde rijstroken,

down dus op een zeer goed niveau en onze federatie

essenscia
Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences

die internationaal zeer actief zijn, waren zeer alert vanaf het begin van de gezondheidscrisis in Azië. In onze
sector hebben bedrijven daarom zeer snel strenge gezondheidsvoorzorgsmaatregelen getroffen die nodig zijn
voor het behoud van hun activiteiten: sociale afstand,
maskers dragen, goede handhygiëne, herschikte doorgangsstromen, beperkt aantal mensen op een en dezelfde plek, etc.”, vertelt Yves Verschueren.
Niettemin, vanwege de verscheidenheid aan sub-sectoren die onder essenscia vallen (chemische basisproducten; farma; verwerking van kunststoffen; zeep, wasmiddelen en cosmetica; verf, vernis en inkt; verwerking
van rubber; landbouwchemicaliën; kunstmatige vezels;
enz.), kan de impact van de crisis enigszins anders zijn
geweest, afhankelijk van de markt voor eindgebruikers.
“De kunststofverwerkende sub-sector, een belangrijk
onderdeel van onze industrie, geeft het meest contrastrijke beeld”, zegt Yves Verschueren.
merkte geen belangrijke stop op van het productieapparaat van onze bedrijven”, aldus Verschueren. Wat betreft

De situatie is inderdaad heel anders, afhankelijk van de

het gebruik van statistieken en cijfers om de impact van

toeleveringsketens waarin de kunststofverwerkingsacti-

COVID-19 op zijn activiteitensector op een meer tastbare

viteiten plaatsvinden. “Sommige leveranciers van kunst-

manier te meten, verwijst essenscia uitsluitend naar de

stoffen hebben een grotere vraag en een verhoogde ac-

statistieken van de Nationale Bank van België (NBB) die

tiviteit ervaren, vooral in de sectoren gezondheidszorg

in het statistische luik in delen 1.1 en 1.2 van deze studie

(productie van persoonlijke beschermingsmiddelen voor

opgenomen zijn. De antwoorden van Yves Verschueren

medisch gebruik) en voeding (plastic verpakkingen). Aan

hebben dan ook een kwalitatieve betekenis in lijn met

de andere kant zijn er ook bijvoorbeeld bedrijven uit de

de realiteit van bedrijven in de sector in plaats van een

sub-sectoren van de kunststofverwerkende industrie en

kwantitatieve reikwijdte.

bepaalde economische spelers die actief zijn in de productieketen van de auto-industrie en de bouw die een

Sommige opmerkingen werden echter ondersteund op

aanzienlijke vermindering of zelfs een stopzetting van

basis van statistieken over werkgelegenheid, zoals bij-

hun activiteiten registreerden. Als de auto-industrie niet

voorbeeld het percentage tijdelijke werkloosheid in de

op normale capaciteit draait, zullen alle upstream-be-

sector. “De activiteit in onze sector is op een zeer goed

drijven vanzelfsprekend hun activiteiten zien afnemen”,

niveau gebleven en, voor zover wij weten, hebben de in-

legt Yves Verschueren uit.

stallaties van onze bedrijven geen stopzetting of sluiting meegemaakt. Dat de sector op volle toeren draaide,

... net zoals internationaal

is ook te zien in de cijfers voor tijdelijke werkloosheid

Op Europees niveau heeft de implementatie van ‘Green

van de RSZ, die voor onze bedrijfstak bijna nul zijn. De

Lanes’ de essentiële continuïteit van de internationale

chemiesector bleef dus praktisch op normale capaciteit

handel in goederen verzekerd. “De continuïteit van het

draaien en kent na de farmasector het laagste percenta-

goederenvervoer door de hele EU is des te crucialer voor

ge tijdelijke werkloosheid”, zegt Yves Verschueren.

een industrie die zo internationaal georiënteerd is als
de onze. Aangezien de overgrote meerderheid van de

Aangezien de activiteit van haar industrie buitengewoon

exportstromen vanuit onze sector naar onze buurlan-

belangrijk is gebleven en de vraag in sommige van haar

den worden geleid, zijn we verheugd dat de Europese

sub-sectoren zelfs toenam, heeft essenscia ervoor moe-

Commissie haar strategie voor gereserveerde rijstro-

ten zorgen dat haar bedrijven alle nodige maatregelen

ken snel heeft uitgevoerd en de stabiliteit van het in-

namen om de veiligheid en gezondheid van werknemers

ternationale goederenverkeer heeft verzekerd”, aldus

op de werkplek te garanderen. “Bedrijven in onze sector,

Verschueren.

Dankzij de implementatie van het ‘Green Lanes’-systeem

geneesmiddelen geen schade toebrengen aan de be-

is de stroom van geïmporteerde en geëxporteerde goe-

drijven van essenscia, die 75% van hun productie ex-

deren daarom aanzienlijk gebleven in de chemische in-

porteren. Van deze uitvoer is ongeveer twee derde be-

dustrie en life sciences. “De talrijke goederenstromen

stemd voor de intra-Europese markt en een derde voor

van chemische producten in de haven van Antwerpen

de extra-Europese markten. “We zijn een netto-expor-

gedurende deze crisisperiode bewijzen inderdaad dat

teur. In tegenstelling tot andere sectoren exporteert de

de internationale activiteit van onze bedrijven over het

Europese chemische industrie meer naar de rest van de

algemeen niet significant is gedaald”, benadrukt Yves

wereld dan dat ze importeert. Ondanks de crisis zal deze

Verschueren.

trend waarschijnlijk niet veranderen. We hebben export
nodig om onze industrie te doen draaien”, zegt Yves

Het internationale transport van chemische goederen

Verschueren.

over de weg, per spoor en via pijpleidingen is ook normaal verlopen dankzij de optimale interactie tussen de

Hoewel het in dit stadium ongetwijfeld nog te vroeg is

bedrijven uit de koepel van essenscia en de Belgische

voor een grondige evaluatie, is de echte vraag of de ge-

douane. “Om de douanediensten toe te laten om even-

zondheidscrisis zal leiden tot een verandering in consu-

tuele problemen die onze bedrijven tegenkomen beter

mentengedrag en koopgedrag en daarmee tot nieuwe

te begrijpen en erop te reageren, hebben we een weke-

productiestromen, meent Yves Verschueren. “Na het uit-

lijks discussieforum opgezet. Zo zijn de in- en uitstro-

breken van de crisis hebben consumenten logischerwijs

men van onze bedrijven nauwelijks beïnvloed”, zegt Yves

de vraag geuit naar meer bescherming van de gezond-

Verschueren.

heid, waardoor sommige van onze bedrijven het goed
hebben gedaan: productie van hygiënische maskers,

Op weg naar meer lokale productie?

hydroalcoholische gel, screeningstests op coronavirus,

De gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19 heeft ech-

enz. Hoewel het niet direct van invloed is op onze be-

ter ook gewezen op een zekere afhankelijkheid van te

drijven, is e-commerce een andere verandering in con-

lange en kwetsbare toeleveringsketens, met name in

sumentengewoonten die zich zou kunnen voordoen. Ten

de gezondheidssector. Europa heeft inderdaad de con-

slotte moet telewerken na de crisis aan belang winnen

trole verloren over bepaalde apparatuur en producten

en meer algemeen moet het digitale en virtuele aspect

(zoals hygiënische maskers of hulpstoffen voor genees-

versterkt worden”, volgens Yves Verschueren.

middelen) waarvan de productie volledig is uitbesteed,
meestal in Azië. Het is dan ook niet verwonderlijk dat

De herstart van de economische activiteit: ja, maar in

men sinds het uitbreken van de pandemie steeds meer

welke vorm?

nadenkt over een mogelijke ‘repatriëring’ van bepaalde

essenscia besteedt veel aandacht aan het herstarten

waardeketens naar Europa.

van de economische activiteit van haar industrie. Meer
specifiek besteedt de federatie bijzondere aandacht aan

“We zijn een duidelijk voorstander van Belgische en

de veiligheid van de werknemers en de vorm die het eco-

Europese productie van hygiënische beschermingsmid-

nomisch herstel zal aannemen.

delen”, aldus Yves Verschueren. “Deze reshoring, dat wil
zeggen de terugkeer van de lokale geneesmiddelen-

“Het beheersen van de verspreiding van het coronavi-

productie op industriële schaal, mag evenwel de vrije

rus op de werkplek is een essentiële prioriteit voor de

handel en dus ook de internationale handel niet scha-

gezondheid van werknemers en voor de productieacti-

den. Deze praktijk moet worden onderworpen aan een

viteiten van onze bedrijven”, legt Yves Verschueren uit.

grondige analyse tussen de lidstaten van de Europese

“Ondanks alle sanitaire maatregelen die kunnen wor-

Unie en zal, er van uit gaande dat ze wordt goedgekeurd,

den genomen in een chemische productie-eenheid, is

plaatsvinden in overeenstemming met de regels van in-

het mogelijk dat iemand die getroffen is door COVID-19

ternationale handel en concurrentievermogen”, meent

naar de werkplek kan gaan en zo zijn collega’s besmet.

de Gedelegeerd Bestuurder van essenscia.

Daarom zou het logisch zijn om binnen het betreffende bedrijf een ‘contacttracing’-operatie uit te voeren

Bovendien mag de invoering van een zeker protecti-

om de mogelijke besmetting van andere werknemers

onisme op bepaalde soorten zogenaamde essentiële

zo snel mogelijk te detecteren. Uiteindelijk zou het in
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“Dankzij de implementatie van het ‘Green Lanes’systeem is de stroom van geïmporteerde en geëxporteerde
goederen aanzienlijk gebleven.”
Yves Verschueren

quarantaine plaatsen van een heel team dat interactie

te helpen. Het koolstofarm maken van onze industrie

had met een door het coronavirus getroffen werkne-

mag echter niet ten koste gaan van ons internationale

mer, de productieactiviteit van onze bedrijven kunnen

concurrentievermogen en onze productiecapaciteit op

destabiliseren. Sommigen van hen worden mogelijk zelfs

Europese bodem. Een vergroening van de Europese eco-

gedwongen hun activiteiten te staken vanwege een ge-

nomie door onze productiecapaciteiten buiten de gren-

brek aan personeel. Gezien het hoge veiligheidsniveau in

zen van de EU te verhuizen, zou in strijd zijn met de be-

onze sector en de drastische maatregelen die zijn geno-

langen van de Europeanen zelf”, zegt Verschueren. Een

men om besmetting te voorkomen, is naast de e
 rkenning

ander voorbeeld van een milieuproject van de Europese

als essentiële industrie een classificatie van de sector

Commissie is dat van een CO2-belasting aan de grenzen.

als laag risico met betrekking tot contacten binnen be-

“Het koolstofaanpassingsmechanisme aan de grenzen

drijven essentieel”, voegt Yves Verschueren toe.

voorziet om invoer te belasten die niet aan een reeks milieucriteria voldoet, om de doelstellingen te verwezenlij-

“De herstelplannen die door de Europese Commissie en

ken om de economie koolstofarm te maken en het con-

door onze autoriteiten werden opgesteld, zijn een ander

currentievermogen van de industrieën op het Europese

punt waarop we zeer alert zijn. De maatregelen om de

continent te waarborgen. De huidige voorstellen voor

economische bedrijvigheid te herstarten zijn z eker posi-

grensbelasting op koolstof pakken alleen het probleem

tief, maar geven aanleiding tot twee grote zorgen”, meent

van oneerlijke concurrentie van de meest koolstof inten-

Verschueren.

sieve sectoren aan en lossen het probleem omtrent concurrentievermogen van exporterende sectoren als de

Ten eerste hebben lidstaten volgens Yves Verschueren

onze niet op. We zijn blij dat de Commissie zich focust op

in deze crisisperiode een enorme schuld opgelopen en

oplossingen om het concurrentievermogen te verbete-

weet niemand hoe die zal worden behandeld. “Het laat-

ren, maar we wachten op holistische voorstellen”, voegt

ste wat we willen is dat deze verhoging van de begro-

Verschueren toe.

tingslast van de staat zal leiden tot een verhoging van
het belastingtarief voor onze bedrijven, wat een factor is

De drievoudige economische sprong om uit de crisis te

in het gebrek aan internationaal concurrentievermogen”,

komen

benadrukt Yves Verschueren. “Op Europees niveau is dit

Om uit deze COVID-19-crisis te geraken, stelt Yves

naar mijn mening het moment om solidariteit te tonen.

Verschueren een plan voor om de economische activiteit

Het bundelen van schulden op Europees niveau wordt

in drie fasen te hervatten. “De economie is het beste me-

dus door sommige landen bepleit en door andere bekri-

dicijn voor een industrie die zo sterk gericht is op export,

tiseerd. Deze stap zou echter een enorme boost zijn voor

internationale handel en investeringen in infrastructuur

lidstaten en bedrijven waarvan de ontwikkeling van acti-

als de onze. Daarom hebben we een drievoudige econo-

viteiten ernstig is getroffen”, aldus Verschueren.

mische sprong nodig om de activiteiten van onze bedrijven nieuw leven in te blazen”, zegt hij.

Ten tweede is er in verband met het Green Deal-voorstel
van de Europese Commissie, dat tot doel heeft om te-

De eerste fase bestaat dus uit het voorkomen van faillis-

gen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, sprake van dat

sementen en structurele werkloosheid dankzij de steun-

economisch herstel koste wat het kost ‘groen’ is. “Onze

maatregelen van de regering. “Deze eerste sprong zou

industrie is klaar om haar CO2-uitstoot zoveel mogelijk

ons in staat moeten stellen de economische schokken

te verminderen en te investeren in nieuwe faciliteiten

die gepaard gaan met deze crisisperiode op te vangen.

om onze economie op een duurzame manier vooruit

Dankzij de maatregelen die op Belgisch en Europees

essenscia
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niveau zijn genomen, hebben onze bedrijven dus een
goed productieniveau kunnen handhaven met respect
voor de veiligheid van hun werknemers, strikte hygiëneuit.
De tweede stap is een geleidelijke herstart van de economische bedrijvigheid. Op nationaal niveau moet speciale aandacht worden besteed aan de sectoren die het
zwaarst door de crisis zijn getroffen. “Als de overheid
de sectoren die het meest door de crisis zijn getroffen
te hulp komt, zal ook de activiteit van bedrijven die aan
deze sectoren zijn gekoppeld worden gestimuleerd”, aldus Verschueren. Zodra de nationale economie weer op
schema ligt, zal de internationale vrijhandel een stuwende rol spelen, vooral voor een land dat zo sterk gericht is
op export als België.
Zodra de economie weer op volle toeren draait, zal de
derde en laatste ‘sprong’ de goedkeuring zijn van een
langetermijnbeleid voor investeringen, innovatie en internationalisering. “We moeten investeringen in technologische, energie- en logistieke innovatie blijven

daarom zeer waarschijnlijk dat sommige landen pro-ac-

aanmoedigen om onze economie en ons internationale

tiever zullen investeren in de strijd tegen toekomstige

concurrentievermogen verder te versterken. We moeten

pandemieën en de bescherming van hun bevolking te-

niet terugvallen op een protectionistische logica, maar

gen gezondheidsrisico’s. Ook de zorgsector als geheel

de samenwerking versterken tussen de cruciale schakels

moet weer aan belang winnen en dat kan bepaalde be-

in de logistieke en industriële waardeketens die ons land

drijven in onze branche ten goede komen”, vervolgt Yves

en Europa de afgelopen weken in leven hebben gehou-

Verschueren.

den”, benadrukt Yves Verschueren.
Een tweede adem voor kunststoffen

De wereldwijde vaccinrace
Volgens Yves Verschueren is het onmogelijk om precies

Over het algemeen blijven de toekomstperspectieven

te weten welk land als eerste een vaccin zal ontdek-

voor bedrijven in de chemische industrie en life sciences

ken. België loopt echter voorop. “Het lijdt geen twijfel

zeer gunstig. De kunststofsector, waarover de perceptie

dat de grote farmaceutische bedrijven (zoals Janssen

in deze crisisperiode aanzienlijk is veranderd, zal naar

Pharmaceutica dat deel uitmaakt van de Johnson &

verwachting een onverwachte ontwikkeling doormaken.

Johnson-groep en GlaxoSmithKline (GSK)) in ons land

“Consumenten hebben tijdens deze gezondheidscrisis

zeer actief betrokken zijn bij dit onderzoek. Als zodanig is

het belang ingezien van plastic, een materiaal dat tot

het waarschijnlijk dat er in België een vaccin wordt ont-

voor kort gehaat werd vanwege zijn vervuilende eigen-

dekt”, benadrukt Verschueren.

schappen. Europese wetten die het gebruik van plastic
verbieden, zullen ongetwijfeld heroverwogen moeten

Bovendien zal België, ongeacht in welk land als eerste

worden als consumenten zich bewust worden van de

een vaccin tegen het coronavirus wordt ontwikkeld, ze-

uitstekende barrière-eigenschappen van plastic”, meent

ker een rol spelen in de wereldwijde toeleveringsketens.

Yves Verschueren.

“In een context van kennisuitwisseling en wereldwijde
solidariteit op gezondheidsgebied kan ons land in ieder

“Zeker is dat deze gezondheidscrisis de hele wereldbe-

geval hopen op een grootschalige productie van een

volking rechtstreeks heeft getroffen en alle sectoren

vaccin dankzij de uiterst ontwikkelde farmaceutische

van de economie door mekaar heeft geschud. Het is

productiefaciliteiten”, besluit Yves Verschueren.
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Algemene Vereniging van de Geneesmiddelen Industrie
(Dit interview vond plaats op 07/10/2020)

Chief Economist van pharma.be

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelen Industrie, verenigt meer dan 130 biofarmaceutische bedrijven die actief zijn in België. Deze bedrijven richten zich op het onderzoek en de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor mens en dier, en stellen samen meer dan 38.500 mensen
te werk in België.
Als volwaardige partner van artsen, apothekers, ziekenhuizen, overheden en andere gezondheidsactoren,
streeft pharma.be naar de bevordering van een betere gezondheidszorg door het aanmoedigen van
therapeutische innovatie in het domein van geneesmiddelen voor humaan gebruik. De topprioriteit is
dan ook dat de patiënt zo snel mogelijk kan beschikken over de nieuwste therapieën die voortkomen uit
onderzoek en ontwikkeling.

Farmasector in België:

een vector voor duurzame economische groei

• De bio-farmasector stelt 38.500 personen te werk in

helft bestemd is voor niet-EU-landen, groeide in 2019
met liefst 16,3% en bereikte bijna de kaap van 50
miljard €. In de periode 2015 - 2019 steeg de export

ons land (+13% in vijf jaar tijd) en creëert ook heel wat

met 21,5%. Deze uitzonderlijke groei is vooral te dan-

indirecte tewerkstelling. Jobs in de bio-farmasector

ken aan een sterke toename van de export naar de

werken inderdaad als een katalysator voor jobs in an-

Verenigde Staten, sowieso al de belangrijkste export-

dere sectoren van onze economie. Zo zorgt elke job in

bestemming, die met meer dan de helft is gestegen.

de bio-farmasector voor zeker 2 extra jobs in andere branches. De activiteiten van de bedrijven in deze
sector genereren zo in totaal meer dan 121.000 jobs.
• In 2019 investeerden de bedrijven uit de bio-far-

• De groeiende exportcijfers leveren een sterk positieve handelsbalans op voor ons land. De eindafrekening tussen import en export klokte in 2019 af op 7,2
miljard € (communautair concept). Dit komt overeen

masector in ons land 3,8 miljard € in onderzoek en

met 43,5 % van de totale positieve handelsbalans

ontwikkeling naar nieuwe vaccins en behandelingen

van ons land. Een indrukwekkend resultaat dat de

(+7,7% tegenover 2018 en +50% ten opzichte van 5 jaar

substantiële bijdrage van de bio-farmasector aan de

geleden). In 2019 waren dan ook 5.400 onderzoekers

Belgische economie onderstreept.

tewerkgesteld in de bio-farmabedrijven, een toename met 26,7% sinds 2015. Door de verhoogde onder-

Een kritische sector in coronatijden

zoeksactiviteiten vragen bedrijven ook meer patenten

Reeds met het eerste ministerieel besluit van 18

aan: maar liefst 359 in 2019, oftewel bijna één per dag.

maart 2020 betreffende de noodmaatregelen om de

• In 2019 versterkte België haar positie als in- en uit-

verspreiding van het coronavirus te beperken, maakt
de farmasector deel uit van de sectoren die essen-

voerder van geneesmiddelen en ontwikkelde het

tieel zijn voor de bescherming van de vitale behoef-

zich verder tot één van ‘s werelds belangrijkste hubs

ten van het land en van de bevolking. “De Belgische

voor de verdeling en bevoorrading van geneesmid-

autoriteiten erkenden onmiddellijk het essentiële

delen en vaccins over de hele wereld. De Belgische

karakter van de farmaceutische industrie in zijn ge-

export van geneesmiddelen en vaccins, waarvan de

heel. Daarom zijn onze bedrijven in staat gesteld hun
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productieactiviteiten voort te zetten, met de nodi-

en aandoeningen uitgesteld geweest en daarom wer-

ge gezondheidsvoorzorgsmaatregelen, en is de im-

den andere geneesmiddelen minder verkocht. “Omdat

pact van COVID-19 op de productie relatief beperkt

er in ziekenhuizen capaciteit moest worden vrijge-

gebleven”, zegt Geert Steurs, Chief Economist van

maakt voor de behandeling van COVID-19 patiënten

pharma.be.

zijn bepaalde niet dringende behandelingen en ingrepen uitgesteld geweest. De verkoop van geneesmid-

De impact van de sanitaire crisis op de verkoop van

delen aan ziekenhuizen is dan ook zwaarder getroffen

terugbetaalde geneesmiddelen laat zich moeilijk in-

door de sanitaire crisis”, schat Steurs.

schatten. “Terwijl we in België vóór de maand maart
in de apotheken hamstergedrag zagen door particu-

Ramingen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en

lieren, werd er tijdens de lockdown minder verkocht.

Invaliditeitsverzekering (RIZIV) dat de terugbetalingen

Vandaag lijkt de verkoop van geneesmiddelen via de

voorziet van geneesmiddelen die daarvoor in aanmer-

apotheek zich te stabiliseren”, verklaart Steurs.

king komen bevestigen deze stelling. Zo werd er tijdens
de eerste zes maanden van 2020 naar schatting 100

De verkoop van geneesmiddelen die dienen voor de be-

miljoen euro minder uitgegeven aan geneesmiddelen

handeling van COVID-19 patiënten is in deze periode in

terugbetaald aan ziekenhuizen, terwijl voor openbare

ziekenhuizen natuurlijk sterk toegenomen. Anderzijds

apotheken de uitgaven voor de terugbetaling van ge-

zijn er bepaalde behandelingen tegen andere ziektes

neesmiddelen quasi stabiel bleven.

“Gezien het prioritair karakter van geneesmiddelen is de
invoer tamelijk normaal verder kunnen verlopen, werden
er nauwelijks kritische tekorten in de toeleveringsketen
geconstateerd en konden alle patiënten van de
noodzakelijke geneesmiddelen worden voorzien."
Geert Steurs

Geen kritische tekortkomingen

van de productie van geneesmiddelen kan niet op

Het invoeren naar ons land van noodzakelijke produc-

korte termijn worden gerealiseerd. De bouw en het

ten zoals medicijnen kon tijdens de gezondheidscrisis

opstarten van een nieuwe productiesite neemt veel

quasi-normaal verlopen. “Gezien het prioritair karak-

tijd in beslag want er gelden strenge wetgevingen en

ter van geneesmiddelen is de invoer tamelijk normaal

er dienen veel inspecties en controles te gebeuren.

verder kunnen verlopen, werden er nauwelijks kriti-

Al heeft Europa die ambitie wel”, beweert hij. “Als de

sche tekorten in de toeleveringsketen geconstateerd

productie van bepaalde geneesmiddelen ooit naar

en konden alle patiënten van de noodzakelijke genees-

Europa terug wordt gehaald dan zou België daarvan

middelen worden voorzien”, benadrukt Steurs.

economisch moeten kunnen profiteren dankzij de
aanwezigheid van een sterk biofarmaceutisch eco-

“Dat de toevoer en de beschikbaarheid van kritische

systeem in België. Als oplossing op kortere termijn is

geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19

er vandaag sprake van om strategische voorraden te

patiënten verzekerd bleef, is ook het resultaat van het

voorzien van kritische geneesmiddelen”, zegt Steurs.

regelmatig overleg tussen het Federaal Agentschap
voor

Geneesmiddelen

en

Gezondheidsproducten

Hanteer vooral geen protectionistische aanpak

(FAGG), de farmabedrijven en de (ziekenhuis)apothe-

In het heetst van de coronastrijd kreeg het Agentschap

kers”. Gegevensuitwisseling tussen het FAGG en de be-

de mogelijkheid de uitvoer te verbieden van een hele

drijven liet toe de vraag naar en de beschikbaarheid

lijst geneesmiddelen. Dat was een slecht idee volgens

van essentiële producten in kaart te brengen en het

pharma.be. “Er was in ons land sprake van om bepaal-

aanbod af te stemmen op de vraag. Via een quotasys-

de geneesmiddelen die bruikbaar zijn voor de behan-

teem werden de noden van elk ziekenhuis bepaald en

deling van COVID-19 patiënten niet meer te exporteren.

de juiste hoeveelheden COVID-medicijnen geleverd.

De wettelijke voorzieningen waren daarvoor zelfs ge-

Het voorkwam lokale tekorten. Het FAGG kocht in som-

troffen”, verklaart Steurs.

mige gevallen ook grondstoffen in het buitenland en
bedrijven hebben capaciteit vrijgemaakt om indien no-

Gelukkig bleef dit theorie, maar als de Belgische

dig geneesmiddelen te produceren. “Dankzij hun flexi-

overheid deze protectionistische aanpak de facto

biliteit zijn er grotere problemen vermeden geweest”,

zou hebben gehanteerd, zou het een averechts ef-

voegt hij toe.

fect kunnen hebben gehad op de volledige exportketen. “Het verontrustte de Europese Commissie en

De afhankelijkheid van de farmaceutische sector van

op lange termijn kan dit negatief zijn voor België

verre leveranciers roept in deze periode van pande-

als draaischijf voor de geneesmiddelendistribu-

mie echter vragen op en er wordt inderdaad steeds

tie. We kunnen als exporterend land het risico op

meer gesproken over het reshoren van bepaalde glo-

imagoschade niet lopen. Dan schieten we in onze ei-

bale toeleveringsketens naar Europa. “Het terughalen

gen voet”, onderstreept Steurs.
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“In de race naar een vaccin en geneesmiddelen
tegen COVID-19 speelt de farmaceutische industrie
in België een prominente rol.”
Geert Steurs

De Belgische farmaceutische sector produceert inder-

Voorloper in de strijd tegen COVID-19

daad veel geneesmiddelen die bestemd zijn voor de

In 2019 bevestigde België haar naam als leider in het

export naar zowel EU als niet-EU landen. In 2019 ex-

uitvoeren van klinische studies in Europa, met 526

porteerde België voor 50 miljard euro aan medicijnen.

goedgekeurde aanvragen, waarvan 80 procent op ini-

Bovendien importeert ons land als logistieke hub en

tiatief van de privésector. “Een klinische studie evalu-

Europees distributiecentrum veel medicijnen. “In deze

eert de werkzaamheid van een nieuwe molecule, en is

context mocht de sector absoluut niet het risico lopen

dus een belangrijke stap in de ontwikkeling van een

een exportverbod opgelegd te krijgen en is het een

nieuw vaccin of geneesmiddel. België heeft zich de af-

goede zaak dat het niet werd geïmplementeerd”, dringt

gelopen vijf jaar ook continu gepositioneerd in de top

hij aan.

van Europese landen wat betreft het aantal vergunningen voor klinische studies per inwoner”, legt Steurs uit.
De ongeziene sanitaire crisis heeft inderdaad de
schijnwerpers geplaatst op de farmaceutische sector
om spoedig een vaccin te ontwikkelen en de nodige
behandelingen voor COVID-19 beschikbaar te maken.
België heeft dan ook haar sterktes als referentieland
inzake klinische studies aangewend. Zo zijn er in ons
land reeds 25 aanvragen voor klinische studies voor de
behandeling of de preventie van COVID-19 ingediend:
21 studies voor COVID-19 geneesmiddelen – waaraan
op termijn meer dan 3.000 patiënten in 31 centra zullen
deelnemen – en 4 studies voor vaccins. “In de race naar
een vaccin en geneesmiddelen tegen COVID-19 speelt
de farmaceutische industrie in België een prominente
rol”, verklaart Steurs.
Bovendien

hebben

Belgische

overheidsinstan-

ties maatregelen genomen om klinisch onderzoek
naar COVID-19 in ons land verder te stimuleren.
“Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG) werkte een versnelde
procedure uit die haar in staat stelt om de aanvraag
voor een klinische studie voor het testen van een geneesmiddel voor de behandeling of de preventie van
COVID-19 binnen maximum 4 werkdagen te laten goedkeuren. Zo kan ons land één van de voorlopers blijven
in de strijd tegen COVID-19”, verheugt hij zich.
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Niet enkel het FAGG is efficiënter en sneller in het

“Dit illustreert opnieuw de koppositie van ons land in

goedkeuren van klinisch onderzoek, dezelfde trend is

het Europese farmaceutische landschap”, vindt Steurs.

op Europees niveau te zien. “De European Medicines

“Bovendien beschikt België over de infrastructuur om

Agency (EMA) heeft de procedure ter goedkeuring van

op massale schaal vaccins te produceren en zal ons

bepaalde vaccins versneld opgestart. Stappen die nor-

land daarvan kunnen profiteren wanneer er één of

maal gezien sequentieel gebeuren worden nu in paral-

meerdere vaccins op de markt komen. Ik ben ervan

lel uitgevoerd”, licht Steurs toe.

overtuigd dat we onze farmaceutische reputatie alle
eer zullen aandoen”, concludeert Steurs.

Concreet hebben de verschillende actoren van de
farmaceutische sector in België snel samenwerking
gezocht en hebben ze de handen in elkaar geslagen
met publieke en academische spelers om antwoorden te bieden op de gezondheidscrisis. Onlangs (op
06/10/2020) is het Centrum voor Vaccinologie (CEVAC)
van het UZ Gent gestart met de voorbereidingen van de
laatste fase in de ontwikkeling van drie kandidaatvaccins tegen het coronavirus die nu getest zullen worden
op doeltreffendheid. Het is de eerste keer in België dat
die laatste fase wordt bereikt. Als alles goed loopt, zou
het eerste coronavaccin dat op Belgische bodem werd
ontwikkeld uiteindelijk tegen de zomer van 2021 kunnen worden toegediend.
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Federatie van de auto- en fietsindustrie
(Dit interview vond plaats op 07/10/2020)

Laurent Willaert

verkoop van nieuwe voertuigen.
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Directeur Public Affairs, FEBIAC

op het slechtst mogelijke moment. De handel-

Registraties van nieuwe voertuigen zijn wereldwijd

soorlog tussen China en de VS, de lage verkoop in China

ingestort. Volgens de Europese vereniging van auto-
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- de grootste automarkt ter wereld -, de opkomst van

fabrikanten (ACEA) is de Europese vraag naar perso-

nieuwe mobiliteitsconcepten en natuurlijk het ter dis-

nenauto’s in de eerste acht maanden van 2020 met

cussie stellen van de verbrandingsmotor ten gunste van

32% gekrompen. Van januari tot augustus werden in de

schonere technologieën en de milieuoverwegingen die

Europese Unie in totaal 6.123.852 nieuwe auto’s gere-

vragen om een betere bescherming van het klimaat, zijn

gistreerd, bijna 2,9 miljoen minder dan in dezelfde pe-

slechts enkele van de redenen die de voorheen kwets-

riode vorig jaar.

Met meer dan honderd jaar ervaring is FEBIAC vzw de federatie van de auto- en fietsindustrie in België
en in het Groothertogdom Luxemburg. De federatie vertegenwoordigt de fabrikanten en invoerders van
wegvervoersmiddelen (auto’s, bedrijfsvoertuigen en gemotoriseerde tweewielers) in België en Luxemburg,
zowel op Europees en internationaal niveau als op federaal en regionaal niveau. Daarnaast organiseert
FEBIAC elk jaar in januari het Autosalon van Brussel in het paleis op de Heizel in Brussel.
De open economie van België heeft verschillende grote automerken gestimuleerd om zich in ons land te
vestigen. Zo worden in België jaarlijks ongeveer 370.000 auto’s en 40.000 bedrijfsvoertuigen, bussen
en touringcars geassembleerd. De gehele automobielindustrie (assemblagebedrijven, fabrikanten,
invoerders, dealers en garages) heeft dus een aanzienlijke invloed op de economie en biedt werk aan zo’n
120.000 mensen.
COVID-19 en de automobielindustrie: facts and figures

V

oor de automobielsector, die al lang vóór de

automobielindustrie gevoeld door een daling van de

pandemie onder druk stond, kwam de crisis

bare situatie van de sector kunnen verklaren.
De drie maanden van volledige lockdown (maart, april,
Het is in deze kwetsbare context dat de automobiel-

mei) registreerden dus de grootste maandelijkse da-

industrie hard is getroffen door de economische cri-

ling van de vraag naar auto’s. Terwijl in maart (-55,1%)

sis ten gevolge van het coronavirus. De industrie werd

en mei (-52,3%) 2020 het aantal registraties van nieu-

geconfronteerd met een plotselinge en wijdverbreide

we personenauto’s in de Europese Unie met meer dan

stillegging van haar activiteiten: arbeiders moesten

de helft daalde ten opzichte van dezelfde periode vo-

thuis blijven, toeleveringsketens raakten geblokkeerd

rig jaar, werd in april 2020 een dramatische daling van

en fabrieken moesten tijdelijk hun deuren sluiten. De

76,3% genoteerd. In juli 2020 is het aantal inschrijvingen

plotselinge stopzetting van de productie leidde ook

van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie met

tot banenverlies en een toename van de werkloos-

5,7% licht gedaald ten opzichte van dezelfde maand vo-

heid in alle toeleveringsketens van de automobielin-

rig jaar. In de loop van augustus heeft de EU-markt voor

dustrie. Bovendien wordt het cyclische effect van de

auto’s echter opnieuw een grotere daling van het aan-

stijgende werkloosheid in alle sectoren van de eco-

tal nieuwe registraties gekend (-18,9%), hoewel minder

nomie dat gepaard gaat met lagere inkomens, in de

dramatisch dan aan het begin van het jaar.
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Bron : Europese vereniging van autofabrikanten (ACEA), Registraties van nieuwe auto’s in de EU in vergelijking met
vorig jaar.

De registraties van nieuwe auto’s in België vertoonden

en juli 2020, waarin slechts een daling van de registra-

in de eerste acht maanden van 2020 een vergelijkbare

ties van 1,8% en 1,3% werd opgetekend ten opzichte

evolutie ten opzichte van 2019. Van januari tot augustus

van vorig jaar. Het herstel was echter van korte duur,

2020 werden in België in totaal 297.524 nieuwe auto’s

aangezien de nieuwe registraties in augustus 2020 op-

geregistreerd, tegenover 403.534 in dezelfde periode

nieuw zijn gedaald met 24,1%.

vorig jaar. Met een daling van de nieuwe inschrijvingen
van 26,3% in de eerste acht maanden van 2020 doet

Impact op de Belgische automobielindustrie

België het dus iets beter dan het Europese gemiddelde.

Op korte termijn is de impact van de economische crisis
gerelateerd aan het coronavirus op de Belgische auto-

De maanden van volledige lockdown (maart, april, mei)

mobielindustrie dan ook aanzienlijk geweest. “Als ge-

komen voor België ook overeen met de grootste daling

volg van de economische crisis is de beschikbaarheid

van het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen.

van nieuwe voertuigen verminderd door de stopzetting

Zo werd in maart, april en mei een daling van respec-

van de productieactiviteit als gevolg van verstoringen

tievelijk 47,5%, 90,1% en 32% opgetekend ten opzichte

in de toeleveringsketens. Dit tekort aan toeleveringen

van dezelfde maanden in 2019. De Belgische markt leek

van voertuigen en reserveonderdelen heeft, samen

zich vervolgens te hebben hersteld in de maanden juni

met de voorzorgsmaatregelen voor de gezondheid, ook

+1.5%

-6,3%

-1,8%

-32%

-1,3%
-24,1%

-47,5%

-90,1%

Bron : Europese vereniging van autofabrikanten (ACEA), Registraties van nieuwe auto’s in België in vergelijking met
vorig jaar.

“Europa, ongeacht de huidige gezondheidscrisis, moet
serieus overwegen om bepaalde waardeketens te verplaatsen
en een strategische lokale bevoorradingscapaciteit
voor de lange termijn op te bouwen.”
Laurent Willaert

geleid tot de onderbreking van de productieactiviteit

Het is echter in de subsector van zware voertuigen dat

van bepaalde fabrieken in de hele wereld”, legt Laurent

de crisis het meest voelbaar is, met een daling van 40%

Willaert, directeur Public Affairs van FEBIAC, uit.

van de registraties. “Zware vrachtwagens zijn inderdaad een uitstekende economische indicator, omdat

Bovendien heeft deze verstoring van de toeleverings-

hun aankoop een investering in een nieuw werktuig is.

keten niet alleen geleid tot de stopzetting van de au-

Na de afname van het vrachtvervoer als gevolg van de

toproductieactiviteit, maar ook tot een verstoring van

economische crisis zijn transportbedrijven terughou-

de markt op korte termijn. “De aanvragen voor regis-

dender om hun vloot te vernieuwen, wat aanzienlijke

traties van nieuwe voertuigen zijn dit jaar met onge-

investeringen betekent”, voegt hij eraan toe.

veer 25% gedaald, terwijl de markt voor recente tweedehandsvoertuigen de tegenovergestelde evolutie

Niet alleen fabrikanten van zware vrachtvoertui-

heeft doorgemaakt met 20% meer aanvragen voor re-

gen nemen maatregelen om hun cashflow te be-

gistratie. Deze ontwikkeling van de markt kan worden

houden, meer bepaald het verlagen van de pro-

verklaard door het feit dat bestellingen voor sommi-

ductiekosten en het uitstellen van niet-essentiële

ge nieuwe voertuigen niet in de kortst mogelijke tijd

investeringen, maar ook bepaalde subsectoren van

kunnen worden uitgevoerd omdat de productie ervan

de automobielindustrie, zoals toeleveranciers en fa-

wordt stopgezet of verstoord”, zegt Willaert.

brikanten van auto-onderdelen. “Als de productie van
voertuigen daalt, heeft dit onvermijdelijk gevolgen
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voor de onderaanneming. Door de lockdown, produc-

toeleveringsketen maakte het voor de Belgische auto-

tiestops en sterke stijging van de werkloosheid of zelfs

fabrieken moeilijk om de apparatuur en reserveonder-

van het aantal ontslagen wordt de vraag naar appa-

delen die ze nodig hadden, te verkrijgen en om voer-

ratuur en auto-onderdelen ernstig verstoord. Maar de

tuigen aan klanten te leveren. “Toen de productie van

lockdown betekent ook minder afgelegde kilometers,

onze bedrijven gedurende een bepaalde periode werd

dus minder onderhoud, minder bandenwissel, minder

stopgezet als gevolg van de verstoring van de toele-

herstellingen aan de carrosserie, etc. Het is een hele

veringsketen, ontstonden er voorraadtekorten. Vooral

waardeketen die wordt beïnvloed”, zegt Willaert.

het tekort aan onderdelen had een sterke invloed op
de assemblage en verkoop van hybride en elektrische

Vandaag de dag wordt het tekort aan apparatuur en

voertuigen in België”, legt Willaert uit.

reserveonderdelen weggewerkt en kan de automobielmarkt zich geleidelijk aan herstellen. De produc-

Afhankelijk zijn van een almachtige tussenleverancier

tieactiviteit van de autofabrikanten en de verkoop en

brengt dus risico’s met zich mee voor de Belgische

levering van voertuigen is inderdaad weer op gang ge-

en Europese autofabrikanten. De grote afhankelijk-

komen, terwijl de noodzakelijke sanitaire omstandig-

heid van veel autobedrijven van just-in-timeproduc-

heden voor een goede uitvoering van de werkzaam-

tie en het gebrek aan voorraden leidt immers tot te-

heden worden gewaarborgd. “Het beschermen van de

korten die hun productiecapaciteit en globale export

werknemers in de automobielsector en de klanten te-

verminderen. De directeur Public Affairs van FEBIAC

gen gezondheidsrisico’s gerelateerd aan COVID-19 op

is van mening dat Europa, ongeacht de huidige ge-

de werkplek is de topprioriteit van onze bedrijven”, be-

zondheidscrisis, serieus moet overwegen om bepaal-

nadrukt Willaert.

de waardeketens te verplaatsen en een strategische

Bepaalde waardeketens verplaatsen ?

lokale bevoorradingscapaciteit voor de lange termijn
op te bouwen. “We moeten onze toeleveringsketens

Veel fabrieken die voertuigen en auto-onder
delen

diversifiëren en onze afhankelijkheid van bepaalde

exporteren naar Europa - en elders in de wereld -

derde landen verminderen. We moeten bijvoorbeeld

zijn ernstig getroffen door de coronavirusepide-

onze afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten

mie. De verstoring van de belangrijkste schakel in de

niet inruilen voor de afhankelijkheid van Aziatische
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naar een voorkeur voor een gedeelde auto, vooral in

zal deze emissiebeperking nog strenger zijn. Deze bin-

stedelijke gebieden. De “mobiliteitsdienst” dimensie

dende normen stimuleren onze autobedrijven dan ook

van een aangesloten auto zal belangrijker worden”,

om zich te richten op schone technologieën zoals hy-

meent Willaert.

bride of elektrische voertuigen”, zegt Willaert.
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“Het beschermen van de werknemers in de automobielsector
en de klanten tegen gezondheidsrisico’s gerelateerd
aan COVID-19 op de werkplek is de topprioriteit
van onze bedrijven.”

FEBIAC is niet gekant tegen deze evolutie. “De behoef-

In die zin moet de belangrijkste steunmaatregel ter

te aan mobiliteit zal in principe hetzelfde blijven. Het

ondersteuning van de automobielsector op nationaal
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delen van een auto zal slechts een extra mobiliteits-

en Europees niveau de totstandbrenging van een in-

middel zijn dat beschikbaar is voor mensen die minder

frastructuur voor alternatieve brandstoffen en tank-

middelen of minder behoefte hebben aan gemotori-

stations zijn. “Onze sector heeft in deze crisistijd geen

seerde verplaatsingen”, betoogt hij.

bijzondere steun gekregen. Wij zijn echter van mening

Laurent Willaert

batterijen”, zegt Willaert. «Daarom heeft de Europese

zou kunnen duiden op een vertraging van de lopende

Commissie de European Battery Alliance en de

ecologische transitie. Maar niets is minder waar. “De

European Clean Hydrogen Alliance gelanceerd», voegt

overgang van voertuigen met een verbrandingsmotor

hij eraan toe.

naar voertuigen met schone technologie mag niet worden vertraagd door de daling van de olieprijzen”, be-

Wat zal de mobiliteit van de toekomst zijn ?

vestigt Willaert.

Bovendien verwacht FEBIAC dat de crisis zijn stempel
zal drukken op ons mobiliteitsgedrag. “Hoewel we geen
volledige omkering van de huidige trends verwachten,

Bovendien laten de op Europees niveau vastgestelde
CO2-emissiereductiedoelstellingen de autofabrikanten

kan de crisis een grote impact hebben op de mobiliteit

geen andere keuze dan de duurzame weg in te slaan.

van de burgers. Telewerken vermindert immers onze

“Op de Europese markt mogen auto’s die door autofa-

verplaatsingen en voor sommige consumenten zou de

brikanten worden geproduceerd gemiddeld niet meer

behoefte aan een persoonlijke auto kunnen evolueren

dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Tegen 2030

dat onze regeringen in het kader van de Green Deal
Maar ook individuele gemotoriseerde vervoermidde-

een beter beleid moeten voeren op het gebied van de

len kunnen in deze periode een renaissance kennen.

openbare infrastructuur. Zo moet de implementatie

“De vraag naar persoonlijke auto’s is tijdens de pan-

van snellaadstations bijvoorbeeld een prioritaire in-

demie zeker toegenomen, vooral onder jongeren die

vestering zijn voor onze regeringen om hun Europese

voor het eerst een auto kopen. Sommigen voelen zich

klimaatdoelstellingen te halen”, beveelt hij aan.

vanuit gezondheidsoogpunt inderdaad veiliger in hun
eigen auto dan in het openbaar vervoer, waar de so-

Bovendien vertrouwt de industrie steeds meer op

ciale afstand moeilijker toe te passen is. Bovendien is

aangesloten voertuigen, die nu echte “computers op

het vliegverkeer tijdens de crisis ook sterk gedaald, ten

wielen” worden. “Hoewel het bereiken van de klimaat-

gunste van het reizen met de auto”, zegt Willaert.

doelstellingen en de geavanceerde decarbonisatie van

Niets zal de huidige transitie tegenhouden

het Belgische wagenpark op korte termijn de hoogste
prioriteit heeft, moet het MaaS-concept (Mobility as a

In 2020 leidde de oliehandelsoorlog tussen Saoedi-

Service) op lange termijn de ontwikkeling van een slim-

Arabië en Rusland en de afname van de gemotoriseer-

mere en duurzamere stedelijke mobiliteit verder be-

de mobiliteit ten gevolge van de corona crisis tot een

vorderen”, besluit hij.

daling van de olieprijs. Deze daling van de prijs per vat
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(Dit interview vond plaats op 09/10/2020)

Secretaris-generaal

De Belgische Petroleum Federatie (BPF) vertegenwoordigt het grootste deel van de petroleumsector in
België. Enerzijds zijn er de raffinaderijen waar de petroleum toekomt en waar ze geraffineerd wordt
tot afgewerkte producten. Deze raffinaderijen verwerken ongeveer 35 miljoen ton petroleum per
jaar, waarvan een deel voor binnenlands verbruik en een ander deel voor export binnen Europa en
transcontinentaal. De afgewerkte producten zijn voor een deel brandstoffen bestemd voor de transporten verwarmingssector, terwijl een ander deel dient als grondstoffen voor in de petrochemie. Naast
de raffinaderijen zijn er anderzijds de petroleummaatschappijen die actief zijn in de stockage van
petroleumproducten en in de verkoop aan consumenten, bedrijven en aan tankstations langs de weg.
De BPF vertegenwoordigt 14 leden: 4 raffinaderijen, 7 ondernemingen actief in de distributie van
petroleumproducten en 3 stockagebedrijven.

Huidige context

I

impact van de wereldwijde gezondheidscrisis heeft

n april 2020, tijdens de lockdown, kende België de

onze sector getroffen in haar productie. Deze zit ge-

sterkste daling in volumes geproduceerde diesel

kneld tussen de prijs die de raffinaderijen betalen voor

en benzine. Vergeleken met april 2019 daalde het

de petroleum en de prijs waaraan zij de eindproducten

verbruik in diesel tot de helft en die van benzine tot een

kunnen verkopen. Met de brutomarge, het verschil tus-

derde. Vandaag herstelt de situatie zich.

sen die twee, moet de industriële kost gedekt worden
en moet er een netto marge gegenereerd worden. Deze

“Voor de raffinaderijen was dit een uitdaging omdat zij

brutomarge staat op dit moment onder druk, hetgeen

beperkt zijn in het terugdraaien van hun productieni-

een impact heeft op het resultaat.

veau. Men kan dan komen tot een punt waarop men
moet gaan kiezen tussen een shutdown of verder pro-

Het kan soms zo ver komen dat een raffinaderij wordt

duceren om te stockeren. Dat laatste gaat zolang er

stilgelegd. Ook raffinaderijen die een bepaalde product-

opslagmogelijkheden zijn.

soort verhoudingsgewijs meer produceren, kunnen hierdoor in moeilijkheden komen. Denk maar aan de aan-

Op dit ogenblik zijn we met de toenemende vraag niet

houdende daling in de vraag naar jetfuel. “Als het goed

meer in deze situatie, wat niet wegneemt dat onze

gaat en je grote installaties en grote volumes hebt, dan

sector bijzonder zwaar getroffen is en nu de gevolgen

boek je een navenante winst, maar als het slecht gaat

ondergaat van de verminderde consumptie in België,

dan is het verlies ook aanzienlijk. Dat is de wet van de

Europa en de rest van de wereld”, aldus Jean-Pierre Van

grote getallen en de buitenwereld onthoudt enkel die

Dijk, Secretaris-generaal van de Belgische Petroleum

momenten waarop het goed ging”, stelt Van Dijk.

Federatie.
Impact van COVID-19

Bij de distributiebedrijven, waar de crisis een impact
heeft op de binnenlandse consumptie, zijn er twee gro-

De voornaamste gevolgen van de COVID-19 pandemie

te groepen: vrachtwagentransport waar de activiteit

in de petroleumsector zijn van economische aard. “De

minder getroffen werd en personentransport waarbij
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de combinatie van woon-werkverkeer en recreatief

Van Dijk gaat verder: “Het feit dat er veel minder jet

verkeer is gedaald. “De FOD Economie toont in zijn sta-

fuel wordt verbruikt, heeft een impact op het functi-

tistieken dat er een rebound is, maar met de huidige

oneren van de raffinaderijen en zorgt ervoor dat de

daling van 20-25% zijn de distributiemaatschappijen

markt oververzadigd geraakt. Als je petroleum raf-

ook geraakt. Dat wil zeggen dat je een deel brutomar-

fineert, ga je de verschillende producten splitsen.

ge verliest omdat distributiemaatschappijen uiteinde-

Onderaan bevinden zich bitumen en helemaal boven-

lijk verdienen op hun distributieactiviteit: het product

aan gassen. Daartussen zitten de lichte producten

brengen tot de klant”, vertelt Van Dijk. In België zijn er

zoals jet fuel, benzine, diesel, etc. Elk van die delen

maximumprijzen voor de petroleumproducten en dus

heeft een bepaalde proportie met een zekere “fata-

ook voor de distributiemarge.

liteit”: onvermijdelijk produceer je er een bepaalde

De onzekerheid van jet fuel

hoeveelheid van in het raffinageproces. Als er geen
vraag is naar één van die segmenten dan is er een

De sub-sector jet fuel blijft een groot vraagteken als

probleem omdat het niet allemaal gestockeerd of ge-

gevolg van de coronacrisis. De productie van jet fuel

converteerd kan worden naar bijvoorbeeld benzine of

heeft een daling gekend die op een bepaald ogenblik

diesel.”

90% bedroeg. “De raffinaderijen die veel jet fuel produceren en niet de mogelijkheid hadden om in deze

Herstel ten koste van eigen klappen

korte tijdspanne hun productieproces aan te passen,

De vraag is of het consumptieniveau zich kan herstel-

hebben duidelijk geleden onder de situatie. In het bij-

len tot op het niveau van vóór de COVID-19 crisis. De

zonder denken we dan aan kleinere raffinaderijen met

crisis en de algemene evolutie zullen er wellicht voor

minder flexibiliteit om hun productie aan te passen.”

zorgen dat de vraag er in de toekomst anders zal uit

“Voor de raffinaderijen is het belangrijk dat zij
verder kunnen blijven evolueren en zich permanent
aanpassen. Dit omwille van efficiëntie, om hun plaats
te hebben op de binnenlandse en buitenlandse markten
en om zo de klanten te voorzien van de brandstoffen
van nu en van de toekomst. ”
Jean-Pierre Van Dijk
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“De raffinaderijen die veel jet fuel produceren en
niet de mogelijkheid hadden om in deze korte tijdspanne
hun productieproces aan te passen, hebben duidelijk
geleden onder de situatie. In het bijzonder denken we
dan aan kleinere raffinaderijen met minder flexibiliteit
om hun productie aan te passen.”
Jean-Pierre Van Dijk

zien. Van Dijk denkt dat het nog twee tot drie jaar kan

De petroleumsector is één van de sectoren die in deze

duren vooraleer dat de jet fuel terug een normaal ni-

moeilijke tijden ook aan energietransitie en aan het

veau bereikt. “Als je ziet dat er in de laatste maan-

relanceplan van Europa moet denken. “Het is belang-

den al twee sluitingen waren, van een raffinaderij in

rijk dat het aandeel van de relanceplannen die België

Antwerpen en een raffinaderij in Frankrijk, dan zal er in

toebedeeld krijgt volledig wordt benut en dat er pro-

een straal van 300 km 10 miljoen ton minder productie

jecten zijn die dat helemaal opvullen. De sectoren die

per jaar zijn. Er zal dus hoop op beterschap zijn voor de

omgaan met de energietransitie dienen inspanningen

raffinaderijen die overblijven, maar dit ten koste van

te doen op een moment dat de financiële resultaten

eigen ingrepen”, duidt Van Dijk.

niet optimaal zijn. Met het oog op de toekomst is het
nu een zeer moeilijk moment om te investeren in in-

“In de heropstart van de handelsstromen leert onze

novatieve brandstoffen en koolstofcaptatie en het ge-

sector, zeker op het vlak van productie, om flexibel en

bruik ervan,” stelt Van Dijk. Daarom verwachten we van

reactief te zijn. Maar een aanpassing is een werk van

de overheid dat het zorgt voor positieve signalen, een

lange adem en vergt ingrepen die niet in één hand-

stimulerend beleidskader voor investeringen en dat de

omdraai kunnen gebeuren. De markt past zich aan,

mogelijkheden die Europa aan lidstaten aanreikt, vol-

maar is onderhevig aan lange economische cycli”, on-

ledig benut worden in België.

derstreept hij. “Naast de algemene heropleving van de
activiteit zou het goed zijn dat Europa ook bekijkt hoe

“Voor de raffinaderijen is het belangrijk dat zij ver-

het voorwaarden kan creëren opdat mensen zich terug

der kunnen blijven evolueren en zich permanent aan-

per vliegtuig kunnen verplaatsen op een veilige ma-

passen. Dit omwille van efficiëntie, om hun plaats te

nier”, voegt hij toe.

hebben op de binnenlandse en buitenlandse markten
en om zo de klanten te voorzien van de brandstoffen

Energietransitie en relanceplan

van nu en van de toekomst. De bezorgdheid die hier-

Volgens Van Dijk zal deze crisis twee zaken versnel-

mee gepaard gaat, is de interactie en de druk van het

len: “Een crisis is een externe kracht die bewegingen

COVID-19 effect op onze reactiviteit en inzetcapaciteit

doet ontstaan. Zo zal de huidige crisis de energietran-

voor de energietransitie. Het is een punt van aandacht,

sitie doen versnellen. Terwijl de sector zich opmaakte

ook voor het relanceplan”. Van Dijk besluit door te stel-

om meer bij te dragen aan die inspanningen verhoogt

len dat het daarom belangrijk is dat de overheid aan-

Europa zijn ambities, wat de situatie voor de sector te-

dachtig blijft in het traject naar de energietransitie en

rug even moeilijk maakt als vroeger. Je hebt net gezien

de sector op de goede weg houdt ondanks de afleiding

dat je sneller kan lopen, maar nu moet je twee keer

en de impact die de COVID-19 gezondheidscrisis met

verder gaan lopen”, licht Van Dijk toe.

zich meebrengt.
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Technologiefederatie
(Dit interview vond plaats op 06/10/2020)

Manager studiedienst van Agoria

Technologiefederatie Agoria telt bijna 2.000 leden en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd
is. De technologiesector is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde (30 miljard euro in
2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). Meer dan 310.000 mensen werken in de
technologiesector. In 2019 bedroeg de omzet van de sector 129 miljard euro, de investeringen meer dan
4 miljard euro.
De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over talentbeleid, marktontwikkeling, regelgeving,
digitalisering, slimme ecosystemen, infrastructuur, maakindustrie, klimaat, milieu en energie. Met ‘Be the
change’ zet Agoria sterk in op de invloed van digitalisering op de arbeidsmarkt. Agoria is hoofdsponsor
van het Agoria Solar Team, het team van 20 Belgische studenten dat in 2021 voor de tweede keer in
Australië wereldkampioen wil worden in de race voor wagens op zonne-energie. De organisatie telt zo’n
200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

A

goria bestaat uit vijf verschillende indus-

van de enquêtes die door de Economic Risk Management

try-teams die haar leden bijstaan met ad-

Group (ERMG) zijn afgenomen. Agoria heeft elke maand

vies: Aeronautics, Space, Security & Defence

sinds de uitbraak van de crisis enquêtes uitgevoerd bij

Industries; Building, Contracting & Technical Services

haar leden, die een goed beeld geven van de impact van

Industries; Digital Industries; Manufacturing Industries en

de COVID-19 crisis op de sector en dit zowel op korte als

tenslotte Materials Industries. Deze tekst zal zich buigen

op lange termijn.

over de exportmoeilijkheden waarmee de Manufacturing
en Materials Industries te maken hebben (gehad) in de

Daaruit blijkt dat de situatie in de sector tijdens de

context van de gezondheidscrisis ten gevolge van de

maanden april en mei 2020 slechter was dan tijdens

COVID-19-pandemie.

dezelfde periode in 2019. De omzet van de bedrijven
van Agoria’s Manufacturing and Materials Industries

Het Manufacturing Industry team zet zich in voor on-

daalde met gemiddeld 29,1% in april en 33,4% in mei.

dernemingen die zijn gespecialiseerd in de productie

Met een daling van 60% in april en 47% in mei kende

en de toelevering van producten, diensten en oplos-

de sub-sector transportmaterieel de grootste daling

singen voor de maakindustrie, in het bijzonder trans-

gedurende deze twee maanden.

portoplossingen en intelligente voertuigen evenals
productiesystemen, terwijl het Materials Industry

De omzet van de bedrijven lag in de maand juni nog

team de producenten van non-ferrometalen, gieterijen

beduidend onder het niveau van dezelfde periode in

en fabrikanten van metaalproducten, kunststoffen en

2019 (-22,9%). Deze daling is echter minder significant

composieten ondersteunt, alsook ondernemingen die

dan die van april en mei 2020. Deze ‘positieve’ trend

mechanische assemblage uitvoeren.

kreeg een vervolg in augustus en september 2020, aan-

Facts and figures van de impact van
de COVID-19 crisis op de sector

De cijfers van Agoria houden rekening met de resultaten

gezien de omzet tijdens deze twee maanden slechts
met respectievelijk 16,43% en 19,5% afnam in vergelijking met dezelfde periode in 2019.
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Omzet vergeleken met dezelfde periode in 2019
In %
Totaal

April

Mei

Juni

18 Augustus 22 September

-29,1%

-33,4%

-22,9%

-16,43%

-19,5%

Metallurgie (incl. Nace
25 metaalproducten)

-24%

-31%

-29%

-25%

-24%

Productie van computers,
elektronische en optische producten

-24%

-22%

-15%

-43%

-21%

Productie van machines en
elektrische toestellen

-30%

-30%

-15%

-19%

-9%

Productie van transportmaterieel

-60%

-47%

-19%

-4%

-16%

Informatie en communicatie

-21%

-33%

-23%

-9%

-21%

Bron: ERMG - VBO - Voka - UWE - Beci study

In lijn met de omzetdaling van de bedrijven in de

veroorzaakt door de pandemie en dat de omzetdaling

maakindustrie, werden meer werknemers in deze sec-

naar verwachting op lange termijn op een aanvaard-

tor op tijdelijke werkloosheid gezet tijdens de maan-

baar niveau zal blijven.

den van de lockdown. Zo was 18% van de werknemers
in de maand maart tijdelijk werkloos, bijna de helft in

Tot slot moet ook worden vermeld dat Agoria sinds

april (42%) en bijna een kwart in mei (22%). Deze tijde-

de COVID-19 uitbraak heel wat werk heeft verricht om

lijke stopzetting van de activiteiten kalmeerde vervol-

zijn bedrijven te ondersteunen. Zo zijn door de fede-

gens in juni (12%) en stabiliseerde zich op 7% in juli en

ratie verschillende ondersteunende maatregelen ge-

augustus. De hervatting van de productieactiviteit van

nomen: bedrijven met financiële problemen werden

de arbeiders – een productie die weliswaar nog steeds

extra begeleid, procedures voor openbare aanbeste-

niet op volle toeren draait – getuigt dus van het econo-

dingen werden tijdelijk verlengd, een platform voor de

misch herstel en van de minder omvangrijke omzetda-

tijdelijke uitwisseling van werkkrachten werd opgezet,

ling van de bedrijven in de sector.

achtergestelde leningen voor start-ups en scale-ups
werden aangeboden, enz. Daarnaast lanceerde Agoria

Verder vooruitkijkend, zou in 2021 de omzet van de

onder de noemer “#LetsTechTogether” negen voorstel-

bedrijven van Agoria’s Manufacturing and Materials

len voor een succesvolle relance, die gericht zijn aan

Industries ongeveer 10% lager moeten zijn (-8,3%

de beleidsmakers in België. Onder meer dankzij de

volgens de enquête van augustus, -11,3% volgens de

verregaande steun van Agoria bedroeg het risico op

enquête van september) vergeleken met de verwach-

faillissement voor bedrijven in de Manufacturing and

te situatie zonder COVID-19. Dit betekent dat bedrij-

Materials Industries slechts 8% volgens de enquête

ven geleidelijk herstellen van de economische crisis

van augustus en 7% volgens de enquête van september.

Percentage van dagen in tijdelijke werkloosheid
50

42%

40
31%

30
20
10
0

18%
12%

18%
10%

12%
6% 6%

Totaal technologische ind.

n maart

n april

22%

n mei

n juni

13%
7% 7%

Productiesectoren
n juli

n augustus

3%

10%

6%

4% 3%

Dienstensectoren
Bron: RVA - Onem berekeningen VBO-FEB
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Omzet in 2021 vergeleken met de situatie zonder COVID-19
In %

18 Augustus

22 September

-8,3%

-11,3%

Metallurgie (incl. Nace 25 metaalproducten)

-5%

-12%

Productie van computers, elektronische en optische producten

-17%

-31%

Productie van machines en elektrische toestellen

-11%

-10%

Productie van transportmaterieel

-12%

-11%

Informatie en communicatie

-8%

-9%

Totaal

Bron: ERMG - VBO - Voka - UWE - Beci study

Stand van zaken

werden geconfronteerd. Daardoor kan de liquiditeit van

De bedrijven die Agoria vertegenwoordigt worden tot op

ondernemingen verminderen en kunnen ze in slechte

heden geconfronteerd met beperkingen in hun produc-

financiële papieren komen te zitten. Maar als ze op korte

tie als gevolg van de gezondheidscrisis en dit omwille

termijn financieel kunnen overleven zonder industrieel

van drie redenen. “Eerst en vooral omdat het absenteïs-

potentieel te verliezen, dan blijven onze bedrijven op

me aan het toenemen is. Met de toename van het aantal

lange termijn optimistisch ingesteld en kijken ze naar de

coronagevallen moeten werknemers vaak in quarantai-

opportuniteiten die er zijn”, verklaart Vandermarliere.

ne omdat ze ziek zijn of als gevolg van een risico-contact.
Vandaag is er dus nog altijd een daling van de produc-

De problematiek van de verminderde vraag heeft zich

tie van onze bedrijven die gelinkt is aan een verhoogd

natuurlijk ook verschoven naar andere sectoren binnen

absenteïsme als gevolg van het coronavirus”, legt Frank

de industrie die afhangen van investeringen. “Gezien de

Vandermarliere, Manager studiedienst van Agoria, uit.

onzekerheden die door de COVID-19-pandemie zijn ontstaan, worden nieuwe investeringsprojecten ook uitge-

“Ten tweede, is de vraag naar producten van onze be-

steld. Met andere woorden, de pijplijn voor nieuwe pro-

drijven ook gedaald als gevolg van de gezondheidscrisis.

jecten raakt niet gevuld en naar de toekomst toe kan

Het wegvallen van een deel van de vraag was een van

dat worden gezien als een bedreiging”, verduidelijkt de

de belangrijkste problemen waarmee onze bedrijven

manager.

Verwachte risico op faillissement
In %

Enquête 18 Augustus

Enquête 22 september

Totaal

8%

7%

Metallurgie (incl. Nace 25 metaalproducten)

8%

7%

Productie van computers, elektronische en optische producten

5%

4%

Productie van machines en elektrische toestellen

5%

6%

Productie van transportmaterieel

8%

2%

Informatie en communicatie

10%

8%

Bron: ERMG - VBO - Voka - UWE - Beci study
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“Op lange termijn zou het herlokaliseren
van productieketens dichter bij huis een oplossing
kunnen zijn om minder afhankelijk te zijn van
soms te lange toeleveringsketens.”
Frank Vandermarliere

Ten derde hebben een aantal bedrijven ook te kampen

industrieel potentieel te verliezen moeten onze onder-

met structurele maatschappelijke problemen bovenop

nemingen een oplossing vinden om de combinatie van

de coronacrisis. “Belgische toeleveranciers van vlieg-

de gevolgen van de COVID-19-crisis en de noodzakelij-

tuigonderdelen (zoals Sabca, Sonaca of Asco) hebben

ke structurele omschakeling die nodig is in de sector te

bijvoorbeeld de vraag naar hun producten zien dalen en

kunnen overwinnen”, verklaart Vandermarliere.

hun groei zien stilvallen. De productiedaling in de luchtvaartsector kan uiteraard worden verklaard door de

Nieuwe productiemogelijkheden

gezondheidscrisis maar ook door milieu- en klimaato-

Activiteiten in Agoria’s productiebedrijven worden uit-

verwegingen. De productie van luchtvaartcomponenten

gevoerd op basis van inputs. “Onze bedrijven werken

zou sowieso een crisis hebben gekend, maar die is nu

met mondiale partners en zijn sterk afhankelijk van toe-

nog meer voelbaar omwille van het coronavirus”, zegt

leveringsketens. Desalniettemin hebben we een indus-

Vandermarliere.

triële productieketen die sterk verankerd is binnen de
Europese waardeketens. Daarom blijft het vrij verkeer

Hetzelfde geldt voor de automobielindustrie die mo-

van goederen en diensten op de Europese markt zeer

menteel een transitie naar elektrische wagens onder-

belangrijk en volgen we de laatste Brexit-ontwikkelingen

gaat. Deze herstructurering verloopt vlotter in België

nauwlettend op”, zegt de directeur.

dan in andere Europese landen. “De twee autoassemblage bedrijven in België (Audi Brussel en Volvo Gent)

Op lange termijn zou het herlokaliseren van produc-

springen gelukkig op de kar van elektrische wagens.

tieketens dichter bij huis een oplossing kunnen zijn

Maar veel bedrijven die onderdelen leveren aan de

om minder afhankelijk te zijn van soms te lange toe-

automobielsector moeten de stap van wagens op fos-

leveringsketens. Maar andere productiemogelijkheden

siele brandstof naar elektrische wagens nog maken en

hebben zich ook aangediend tijdens de crisis, zoals

hun productieketens herstructureren. Toeleveranciers

3D-printen bijvoorbeeld. “In eerste instantie proberen

die niet overschakelen zullen de vraag naar hun onder-

onze bedrijven te overleven, maar daarnaast trachten

delen dus zien dalen”, schat Vandermarliere.

ze ook te innoveren. Het merendeel van onze bedrijven
probeert vandaag 3D-technologieën te integreren in

Ook al richten autobouwers hun pijlen op toekomst-

hun business model”, beschrijft Vandermarliere.

gerichte business units zoals elektrische bussen (Van
Hool, VDL Bus Roeselare), de continuïteit van de produc-

Niko, een bedrijf dat meer dan 100 jaar ervaring heeft

tieactiviteit moet kunnen worden gegarandeerd om op

in het produceren van schakelmateriaal en stopcontac-

korte termijn bestellingen binnen te krijgen en winst-

ten, bestudeert bijvoorbeeld in welke mate schakelaars

gevend te zijn. “Bedrijven moeten uiteraard inspelen op

in serie kunnen worden geproduceerd door 3D printers.

de structurele uitdagingen die er zijn maar mogen niet

“Dit is een innovatieve trend die al een aantal jaren aan

onderschatten wat het probleem kan zijn op korte ter-

de gang is en die wordt versneld door de COVID-19 cri-

mijn wanneer een productieactiviteit moet worden stil-

sis”, verduidelijkt hij.

gelegd als gevolg van COVID-19”, voegt hij toe.
Het digitaliseren van bepaalde processen in de manuDe bedrijven binnen de industrieën van Agoria die het

facturing industrie kent inderdaad een versnelling door

meest getroffen worden door de coronacrisis zijn dus

de coronacrisis. Maar ook de mogelijkheid om van thuis

degene die al werden geconfronteerd met die structu-

uit te werken is, zoals in andere sectoren, sterk uitge-

rele ecologische en technologische transitie. “Om geen

breid. Bedrijven in de manufacturing sector zijn zich op

deze manier gaan onderscheiden door hun productie-

onze Belgische non-ferro bedrijven die zich zouden

toestellen te controleren vanop afstand. “De afdeling

kunnen richten op recyclage activiteiten en minder op

maintenance van Volvo trucks kan bijvoorbeeld vracht-

de primaire productie van metalen,” voegt hij toe.

wagens vanop afstand onderhouden door sensoren op
de vrachtwagens te plaatsen die continu informatie

Overheidsmaatregelen die gunstig zijn voor innovatie,

doorgeven aan technische deskundigen. Ook in de ma-

digitalisering en energietransitie zullen ook een posi-

nufacturing industrie kan er dus vanop afstand gewerkt

tieve impact hebben op de export van Agoria’s bedrij-

worden en kunnen taken worden uitgevoerd vanop af-

ven, die zich voor 80% binnen de EU bevindt en voor

stand”, brengt de manager naar voren.

20% daarbuiten. “Over het algemeen lijdt onze export

Energietransitie en digitalisering

vandaag onder de vraag naar investeringen. Onze
machinebouwindustrie wordt geconfronteerd met een

In lijn met de Green Deal van de Europese Commissie

economische recessie volgend op de gezondheidssitu-

moet het post-COVID-19 beleid twee grote speerpunten

atie. Omdat bedrijven van de landbouw- en textielsec-

bevatten: energietransitie en digitalisering. “Verdere

tor bijvoorbeeld geen financiële middelen meer heb-

maatregelen om onze bedrijven aan te moedigen om

ben om te investeren, gaat de vraag naar machines

in de energietransitie te stappen moeten effectief

omlaag.”

worden genomen. Onze technologische bedrijven binnen de bouwsector zouden zich bijvoorbeeld ook ver-

Door de opkomst van China hebben Manufacturing

der kunnen ontwikkelen als de klimaatdoelstellingen

and Materials Industries de afgelopen twintig jaar ook

inzake gebouwen effectief worden gerealiseerd”, zegt

internationaal systematisch marktaandeel verloren.

de manager.

“Onze bedrijven waren dus al lang voor de crisis hun
exportportfolio aan het aanpassen rond energietran-

Met diezelfde filosofie moeten Agoria’s bedrijven bin-

sitie en digitalisering om hun verlies aan marktaandeel

nen de non-ferro industrie zichzelf heruitvinden. “Een

te stabiliseren. Als we na de coronacrisis de klemtoon

zeer energie intensieve industrie zoals de non-ferro

op innovatie en digitalisering van de productie proces-

industrie moet een manier vinden om competitief te

sen behouden, dan zouden onze internationale markt-

kunnen blijven op Europees niveau. De circulaire eco-

aandelen zich moeten stabiliseren en zelfs licht toene-

nomie biedt mogelijkerwijze een opportuniteit voor

men”, concludeert Vandermarliere.
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(Dit interview vond plaats op 03/06/2020)

Karla Basselier (l), Head Public & External Affairs en

Diamantsector opereert in een zeer

IMPACT VAN DE COVID-19 CRISIS OP DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL

Margaux Donckier (r), Head of Communications & Spokeswoman

adat de Belgische handel in diamant in 2019

Als handelscentrum werkt Antwerpen voornamelijk

reeds met 20% was afgenomen als gevolg van

in een internationale B2B omgeving. Ruwe diamanten

123

AWDC is de officiële koepelorganisatie van de Belgische diamantsector en vertegenwoordigt het
algemeen belang van alle bedrijven die actief zijn in deze sector, waaronder de 1.600 geregistreerde
diamanthandelaars, de slijpers en de diamantlaboratoria, maar ook de gespecialiseerde
dienstverleners zoals verzekeraars en waardetransporteurs. In Antwerpen zijn er 6.600 mensen
rechtstreeks tewerk gesteld in de diamantsector en zijn er 26.000 jobs onrechtstreeks met de sector
verbonden.
De taak van AWDC bestaat er in om de import en export van diamanten in en uit Antwerpen te
faciliteren. Dit gebeurt voornamelijk via marketingcampagnes, diensten, conferenties, beurzen en
economische missies. Via Antwerpen wordt 86% van alle ruwe diamant en 50% van alle geslepen
diamant verhandeld. Diamant vertegenwoordigt 5% van de totale Belgische export binnen de
Europese Unie en zelfs 15% buiten de EU.
Coronavirus nieuwe klap voor

N

internationale context

zowel een overaanbod op de markt als de geo

worden vanuit grote mijngebieden in Afrika, Canada,

politieke instabiliteit, werd de diamantindustrie in de

Rusland,… naar Antwerpen gebracht, waar men ze ver-

eerste helft van 2020 zwaar getroffen door de gevolgen

volgens hersorteert, alvorens ze opnieuw internationaal

van het coronavirus. Bij een bevraging binnen de sec-

verkocht worden. Omwille van de internationale vertak-

tor bleek dat 50% van de respondenten hun omzet tij-

king van de industrie is men zeer afhankelijk van lucht-

dens de lockdown met meer dan 90% zagen terugvallen.

transport voor de in- en uitvoer van diamant. Aangezien

Daarnaast meldde 22% van de ondernemingen een om-

vliegtuigen nu massaal aan de grond blijven staan, kun-

zetdaling van 75% tot 90%. Tegen eind 2020 verwachten

nen de diamanten niet op hun bestemming geraken. “De

de respondenten een omzetverlies van ten minste 32%,

impact van corona merken wij vooral door de sluitingen

hetgeen kan leiden tot een verlies aan omzet voor de

in China. Nog voordat we in België in lockdown zijn ge-

hele Belgische diamantsector van bijna 5,8 miljard USD.

gaan, was er reeds een vermindering van het aankoop-

AWDC schat dat er een 1.000-tal jobs verloren zullen

gedrag uit China. Wij vrezen dat de huidige crisis naar

gaan door de crisis (op een totaal van 6.600). “Wanneer

de toekomst toe ook een groter effect zal hebben op de

we de omzet van april-mei 2020 vergelijken met die van

diamantsector dan op ‘echte’ Belgische sectoren omdat

twee/drie jaar geleden, dan is dit ronduit dramatisch. De

de V.S. en Latijns-Amerika wellicht nog langer de gevol-

Antwerpse diamantsector

COVID-19 crisis heeft een enorme impact op de omzet.

gen van de corona-crisis zullen ervaren dan wijzelf. De

In de hele maand mei was er nog steeds een omzetda-

internationale context is voor onze sector zeer belang-

ling van 80% in vergelijking met dezelfde maand een jaar

rijk”, verduidelijkt Karla Basselier.

eerder. Is dat goed? Natuurlijk niet, maar we zien wel een
gestage verbetering”, aldus Karla Basselier, Head Public &

Liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen

External Affairs bij AWDC.

Op korte termijn zijn het vooral liquiditeitsproblemen

Antwerp World Diamond Centre
Koepelorganisatie van de Belgische diamantsector

waardetransporteurs vaak zeer inventief te werk gaan
met het zoeken naar de beste routes om de goederen in
Antwerpen te krijgen. Soms moet er zelfs met privéjets
gewerkt worden om die goederen toch maar in ons land
te krijgen, wat uiteraard zorgt voor een enorme meerkost. Margaux Donckier, woordvoerster van AWDC licht
de problematiek toe: “Doordat er nu veel minder passagiersvluchten zijn, moet er naar alternatieven gezocht
worden. De waardetransporteurs moeten bijkomende
maatregelen uitwerken om die goederen veilig te kunnen ontvangen en naar het Diamond Office te brengen
ter controle. Voor de extra inspanningen rekenen zij vervolgens ook weer hogere servicekosten aan. Soms is het
ook pas last-minute duidelijk welke vluchten effectief
doorgaan en welke niet. De kosten die zij maken om op
de hoogte te blijven van de meest recente informatie
rekenen zij vervolgens ook weer door”. “Er wordt sporadisch wel gebruik gemaakt van een cargovlucht, maar
vrachtvervoer gaat gepaard met een enorme verzekeringskost of wordt niet toegelaten in de polis”, vult Karla
Basselier aan.
die kopzorgen baren in de sector en op lange termijn
zal de crisis leiden tot solvabiliteitsproblemen. Volgens

Geen toegang tot Belgische banken

Karla Basselier is de situatie als volgt: “diamanten wor-

Heel wat diamantbedrijven hebben geen rechtstreekse

den aangekocht van grote diamantlanden en -bedrij-

toegang tot financiering op de Belgische markt. De zo-

ven via langetermijncontracten die in het begin gewoon

genaamde bazooka, de kredieten met staatswaarborg

doorliepen. De handelaren in Antwerpen moesten die

die in het leven werden geroepen door de federale over-

contracten eerbiedigen, ongeacht het feit of zij die dia

heid en de banken, blijkt in de praktijk niet toegankelijk

manten nodig hadden of niet. Zij waren dus verplicht

voor diamantbedrijven. Dit omdat ze geen bestaande

heel veel diamanten te kopen, waardoor hun voorraad

klantenrelatie hebben met een Belgische bank. Karla

ophoopte. Deze opslag gaat natuurlijk gepaard met een

Basselier verduidelijkt de problematiek: “Naar aanlei-

enorme kost, terwijl ook andere vaste kosten zoals de

ding van de maatregelen die eind maart door de over-

exploitatie gewoon verder lopen. Dit creëert liquidi-

heid zijn aangekondigd in het kader van het bankenak-

teitsproblemen en op termijn zal dit ook een solvabi-

koord merken we dat de toegang tot coronakredieten

liteitsprobleem met zich meebrengen. Om de sector de

heel moeilijk is voor diamantairs. Zij vinden in België

nodige ademruimte te geven is de heropening van het

voor hun betalingsverkeer en voor financiering vooral

luchtverkeer cruciaal. Wij zijn een internationale sec-

soelaas bij lokale filialen van buitenlandse banken. Nu

tor en zolang het passagiersverkeer grotendeels plat-

merken wij echter dat de corona-kredieten vooral door

ligt, kunnen wij onze goederen niet op hun bestemming

Belgische banken worden aangeboden en dit op basis

krijgen”.

van reeds bestaande bank/klant-relaties. Aangezien die
relatie niet bestaat voor diamantairs, is het voor hen

Minder vluchten leiden tot een stijging

veel moeilijker om beroep te doen op die corona-kre-

van de transportkosten

dieten. Zij worden dus geconfronteerd met een verho-

Diamanten worden hoofdzakelijk vervoerd via interna-

ging van hun financieringskosten, maar kunnen vervol-

tionale passagiersvluchten. Doordat deze vliegtuigen

gens niet genieten van de soelaas die geboden wordt op

nu grotendeels aan de grond blijven staan, moeten

federaal vlak via het bankenakkoord”.

“De impact van corona merken wij vooral
door de sluitingen in China.”
Karla Basselier

Impact van de crisis laat zich voelen in de hele sector

nog groter worden. Hierdoor wordt natuurlijk ook het

In de diamantsector zijn er drie grote categorieën van

aankoopgedrag aangepast. Niet enkel op groothandels-

bedrijven. Ten eerste heb je de kmo’s met een omzet van

niveau zal er veel minder worden aangekocht, maar ook

0 tot 30 miljoen euro, vervolgens heb je de middelgro-

op retail-niveau is de kans reëel dat mensen minder

te bedrijven met een omzetcijfer van 30 tot 100 miljoen

gaan uitgeven aan luxegoederen zoals diamanten”, al-

euro en tenslotte zijn er de bedrijven met een omzet

dus Karla Basselier.

van meer dan 100 miljoen euro. Binnen elk van deze drie
categorieën waren er volgens een eerste enquête be-

Sector blijft in grote mate gefocust op China en de V.S.

gin april bedrijven die aangaven dat hun omzet was te-

Antwerpen is een groothandelscentrum voor diamant,

ruggevallen tot slechts 4% van het niveau een jaar eer-

wat betekent dat er voornamelijk geleverd wordt aan

der. Daarnaast gaf bijna 90% van de bedrijven in een

grote juwelenorganisaties en -associaties en merken

latere bevraging aan dat zij tijdens de lockdown gebruik

die actief zijn op de traditionele grote markten. Hierdoor

hadden gemaakt van tijdelijke werkloosheid door over-

is het niet meteen evident om nieuwe markten aan te

macht. Na de lockdown begin mei bleek nog steeds 76%

boren om op die manier het investeringsrisico te sprei-

van de ondernemingen gebruik te maken van tijdelijke

den. Als een bepaald merk een nieuwe markt wil betre-

werkloosheid. “Het is niet dat we kunnen zeggen dat de

den vraagt dit immers een aanzienlijke investering: men

ene categorie van bedrijven meer getroffen is dan de

moet de plaatselijke markt uitgebreid gaan verkennen

andere. De verschillen situeren zich op andere vlakken.

en duidelijk weten in welk segment men zich wil positi-

Kleinere kmo’s hebben sneller een liquiditeitsprobleem

oneren. Margaux Donckier legt uit: “Het is nog altijd zo

omdat zij vaak gewoon over minder reserves beschik-

dat wanneer een economie het beter doet en mensen

ken. Grotere bedrijven hebben daarentegen wel de no-

hogere inkomens hebben, dat zij dan ook meer uitge-

dige reserves, maar zij zijn gebonden aan langetermijn-

ven aan luxeproducten zoals diamanten. Op dit moment

contracten met toeleveranciers van ruwe diamanten

blijft China één van de voornaamste afzetmarkten om-

die, zeker in het begin van de crisis, weinig flexibiliteit

wille van de omvang van de populatie. In de V.S. heeft

hebben getoond. De conclusie is dus dat voor alle di-

men daarnaast al heel lang de gewoonte om zich te ver-

verse groepen in de sector de omzet is gedaald en dat

loven met een diamant en China is dit voorbeeld ver-

zij dringend nood hebben aan steunmaatregelen, zij het

volgens gaan kopiëren. We zien ook dat de afzet in India

fiscaal, zij het economisch, zij het financieel.”

aan het toenemen is, aangezien dit eveneens een hele
grote markt is waar het economisch gezien steeds be-

“Ik vrees dat na de crisis het herstel binnen de dia-

ter gaat. Daarnaast is er uiteraard ook nog het Midden-

mantsector de vorm van een platte ‘L-curve’ zal aanne-

Oosten, maar het probleem hier is dat Dubai, als tweede

men. De impact van COVID-19 liet zich heel snel merken

grootste handelscentrum, een iets gemakkelijkere uit-

en we verwachten dat de relance binnen onze sector

valsbasis is om de Oosterse markt te benaderen dan

heel traag zal verlopen. Volgens internationale experts

Antwerpen. Enkele focuslanden van ons waren recent

zal de diamantindustrie pas in 2021 weer min of meer

Japan en Zuid-Korea, waar we echt potentieel zagen en

normaal opereren. Dit heeft te maken met het feit dat

waar ook heel veel enthousiasme was om samen te wer-

eerst de markt in China stilviel, waarna vervolgens ook

ken met Antwerpen. Zeker na het staatsbezoek hebben

India en de V.S. heel sterk getroffen werden. Als je nu

we in Zuid-Korea hele goede handelsrelaties tot stand

ziet wat er in Brazilië gebeurt, dan zal de impact op de

kunnen brengen, maar die staan nu door de crisis even

Latijns-Amerikaanse/Midden-Amerikaanse markt enkel

on hold.”
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“Om de sector de nodige ademruimte te geven
is de heropening van het luchtverkeer cruciaal.”
Karla Basselier

Belang van trade fairs blijft

basis, maar voor diamanthandelaars is dat de omzet

Handelsbeurzen behouden nog steeds hun belang in

omdat die veel makkelijker te controleren is dan de

de diamantindustrie, ook al zijn de prijzen om hier aan

winst. “In het verleden werd winst in andere handels-

deel te nemen vaak heel hoog in vergelijking met het

centra geparkeerd waar dit fiscaal interessanter was.

rendement dat men er uit haalt. Tot op heden is er ech-

Om een correcte berekening te garanderen, hebben wij

ter nog geen valabel alternatief voor deze trade fairs.

toegezegd om de omzet als belastbare basis te gebrui-

Margaux Donckier duidt de situatie als volgt: “Wij doen

ken. Voor de rest volgt het diamantstelsel echter de re-

mee aan 4 grote beurzen, waarvan er drie in Hongkong

guliere bepalingen van de vennootschapsbelastingen.

gesitueerd zijn en een in Las Vegas. De drie beurzen in

Het diamantstelsel werkt op basis van een ‘floor’, waar-

Hongkong hebben het al een aantal jaar moeilijk door

bij men getaxeerd wordt op basis van de omzet tegen

een combinatie van factoren. Zo hebben de plaatselijke

een minimale voet na aftrek van kosten van 0,55%. We

rellen een grote impact gehad en door de spanningen

merken echter dat het in die kosten onmogelijk is om

in de relaties met China zijn veel Chinese klanten weg-

COVID-19 verliezen mee te nemen. Daarom is het onze

gebleven uit Hongkong. Vandaag is er echter nog niet

vraag om voor dit jaar die floor van 0,55% buiten werking

meteen een volwaardig alternatief voor die beurzen.

te stellen en het bedrijven in de diamantsector toe te

Met de Antwerp Diamond Experience hebben wij wel al

laten om de door COVID-19 geleden verliezen mee op te

kleinschalige initiatieven opgezet, waarbij de focus lag

nemen”, aldus Karla Basselier.

op bepaalde landen en grote juweliers waar we mee willen samenwerken. Wij halen hen naar hier en brengen

Een tweede vraag heeft ook te maken met de specifici-

hen vervolgens in contact met onze bedrijven. Je merkt

teit van het diamantstelsel. Als je als diamanthandelaar

wel dat het een sector is die jarenlang op dezelfde ma-

een vennootschap hebt, moet je jezelf als bedrijfsleider

nier heeft gewerkt. Door deze crisis zie je dat bepaalde

een bedrijfsleidersvergoeding uitkeren waarop je belast

transities die al langer voorzichtig bezig waren, worden

wordt in de personenbelasting. Karla Basselier verdui-

versneld. Verder hebben wij in samenwerking met Israël,

delijkt de problematiek hieromtrent: “We merken dat

dat eveneens een grote diamanthub is, een virtuele

heel wat bedrijven die bedrijfsleidersvergoeding niet

trade fair georganiseerd. Ook hier zouden we in de toe-

uitkeren om ervoor te zorgen dat er voldoende liquide

komst graag een vervolg aan breien. Er vinden op dit

middelen in het bedrijf blijven. Ook al wordt die vergoe-

moment dus wel voorzichtige contacten plaats, maar er

ding niet uitgekeerd, toch wordt men als bedrijfsleider

wordt nog niet echt op dezelfde manier gekocht en ver-

hier nog steeds op getaxeerd in de personenbelasting.

handeld als op een traditionele beurs”.

Onze vraag is dus om voor dit jaar die bedrijfsleiders
niet te taxeren in hun personenbelasting als blijkt dat

Noodzakelijke maatregelen

men de bedrijfsleidersvergoeding niet heeft uitgekeerd.

De enquête van AWDC wees uit dat bedrijven in de dia

Op die manier kan men ervoor zorgen dat er opnieuw

mantsector vooral zochten naar financiële en fiscale

voldoende liquide middelen in het bedrijf blijven”.

steunmaatregelen. Specifiek rond fiscaliteit heeft AWDC
twee vragen naar voren geschoven. Zo is er ten eerste

Op het vlak van fiscaliteit werd er door de sector ook

het diamantstelsel: hierbij wordt de belastbare basis

een voorstel gedaan voor een alternatief financierings-

voor bedrijven in de diamanthandel anders berekend

model. Zoals reeds eerder werd vermeld, is het voor be-

dan bij ‘traditionele’ vennootschappen. In een normaal

drijven in de diamantsector zeer moeilijk om toegang

regulier stelsel wordt winst gebruikt als belastbare

te vinden bij reguliere banken voor corona-kredieten.

Daarom werd nagedacht over alternatieven die aange-

moeten worden, want dat blijft nog steeds de kernac-

boden kunnen worden om toch financiering en liqui-

tiviteit. Ook moet ervoor gezorgd worden dat de ge-

de middelen in de sector te brengen. Hierbij werd het

slepen diamanten die via Antwerpen passeren nog

voorstel van stockfinanciering op tafel gegooid: grote

steeds uitgevoerd kunnen worden richting de grote af-

onverkochte voorraden diamanten worden onder deze

zetmarkten zoals China, de V.S. en India. Het is vooral

constructie als onderpand aangeboden aan banken in

de doorstroom die gegarandeerd moet kunnen blijven,

ruil voor financiering.

waarbij ervoor gezorgd wordt dat de stenen gecentra-

Blijft Antwerpen ook in de toekomst
de diamanthoofdstad

liseerd worden in België. Om haar leidende positie te
behouden, moet Antwerpen toegevoegde waarde creëren door het garanderen van certificatie, transparantie

De diamantindustrie is een hele kleine nichemarkt met

en controles, alsook door het sorteren van diamanten.

heel veel competitiviteit. Dit zorgt ervoor dat de posi-

Om die stenen dermate goed te sorteren heb je een

tie van Antwerpen soms wel onder druk komt te staan.

grootheid van diamanten nodig en dit geldt zowel voor

Karla Basselier ziet de toekomst als volgt: “De groot-

geslepen stenen als voor ruwe diamant. Die matchma-

ste concurrent is in mijn ogen India omdat zij zowel

king die plaatsvindt tussen vraag en aanbod, die wordt

in het segment van het slijpen als het verwerken van

geoptimaliseerd in Antwerpen”, aldus Karla Basselier.

stenen actief zijn. Daarnaast wordt India nu ook een
steeds grotere afzetmarkt doordat het over de twee-

Brexit als een opportuniteit

de grootste populatie ter wereld beschikt. Zij proberen

Terwijl vele sectoren de impact van de Brexit vrezen, ge-

nu echter ook veel meer de positie van Antwerpen te

looft men bij AWDC dat de gevolgen hiervan positief kun-

beconcurreren op het gebied van handel in ruwe dia-

nen uitdraaien. Doordat de voorbereidingen hierop zo

mant. Als zij er in slagen om zowel de handel in ruwe

lang hebben aangesleept en de Brexit zelf verschillende

diamant aan te trekken, de verwerking te centralise-

malen werd uitgesteld, wilden de mijnmaatschappijen

ren, alsook een afzetmarkt te creëren, dan heb je in

niet langer in onzekerheid opereren. Daarom hebben zij

één land de drie belangrijkste poten van de waardeke-

hun vluchtroutes aangepast en vliegen zij nu dus reeds

ten. Misschien gaan bedrijven er dan voor opteren om

meer rechtstreeks op Brussel of Schiphol in plaats van

Antwerpen links te laten liggen en rechtstreeks naar

via Londen. De Brexit kan er bijgevolg voor zorgen dat de

India te gaan met hun goederen. Ook Dubai wordt in

goederenstromen rechtstreeks naar Antwerpen komen

dat opzicht vaak genoemd, maar dit gaat vooral over

in plaats van dat ze eerst nog via Londen moeten passe-

fiscale optimalisatie. Door het diamantstelsel merk je

ren. Dit is positief nieuws, want hoe korter de waardeke-

dat voor Antwerpse bedrijven de rol van Dubai minder

ten, hoe beter voor Antwerpen. “Mocht de pond echter

belangrijk is geworden omdat zij via het diamantstel-

in sterke mate devalueren als gevolg van de Brexit, dan

sel veel meer zekerheid hebben rond hun fiscaliteit.

kan dit mogelijk wel het aankoopgedrag in het Verenigd

Bijgevolg is Dubai als mogelijke concurrent op fiscaal

koninkrijk in negatieve zin beïnvloeden. Er zijn daar im-

vlak minder interessant geworden. Als Antwerpen

mers een aantal grote ‘jewellery houses’ en ‘brands’ die

haar positie als diamanthoofdstad naar de toekomst

minder gaan aankopen als de particuliere vraag daalt

toe wil blijven behouden, dan zullen de rechtstreek-

en zij hier meer voor moeten betalen”, waarschuwt Karla

se toeleveringslijnen van ruwe diamant beschermd

Basselier.
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Beroepsfederatie van de staalondernemingen

(Dit interview vond plaats op 08/10/2020)

Directeur Generaal van het Staalindustrie Verbond

Het GSV (Staalindustrie Verbond - Groupement de la Sidérurgie) is de beroepsfederatie van de staalondernemingen die in België staal produceren of verwerken.
Het Verbond werd opgericht in 1953 en telt anno 2020, 10 aangesloten leden die rechtstreeks ongeveer
10.500 werknemers en onrechtstreeks nog eens 15.000 personen tewerkstellen. Alles samen biedt de sector
jobs aan 25.500 personen.
Op de ranking van staalproducerende landen in de wereld staat België op de twintigste plaats met een
productie van iets minder dan 8 miljoen ton in 2019. Binnen de Europese grenzen neemt België de zesde
plaats als staalproducent in maar spant de kroon wat betreft de productie van roestvast staal. 90% van
het Belgisch staal blijft binnen de Europese Unie. Daarvan gaat 27% naar Duitsland en onze oosterburen
zijn daarmee de grootste klanten.
Het GSV vertegenwoordigt en verdedigt de sector bij internationale, Europese, federale en regionale instanties, verschaft de leden een geheel van prestaties en diensten, bestudeert en analyseert de evoluties
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Philippe Coigné

inzake conjunctuur, markt, sociale aangelegenheden, leefmilieu, vervoer, energie en grondstoffen en de
implicaties hiervan voor de sector en licht tot slot het publiek in over de verwezenlijkingen in de sector en
werkt samen met het Infosteel aan de promotie van het materiaal staal.

Enkel internationale spelers

D

bestaat niet. Dit internationale speelveld zorgt ervoor

e staalindustrie kenmerkt zich als een sector

dat de impact van de COVID-crisis op onze staalindus-

waarin de productie en de verkoop zich afspe-

trie zeer groot is, zeker in het tweede kwartaal van

len op het mondiale niveau. Het zwaartepunt

2020”, aldus Philippe Coigné, Directeur Generaal van

van de staalproductie ligt vandaag in Azië, met name in
China (goed voor een staalproductie van 928,3 miljoen

het Staalindustrie Verbond.

ton in 2018), in India (met een productie van 106,5 mil-

De vraag naar staal in vrije val in 2020

joen ton in 2018) en ten derde in Japan (met 104,3 mil-

“De vraag naar staal kan beschouwd worden als een

joen ton in datzelfde jaar). Meer dan de helft van de

barometer om te evalueren hoe de economie het stelt

productie en het verbruik in de wereld gebeurt in China,

en deze vraag is dramatisch gezakt in 2020. We komen

terwijl de Europese staalindustrie goed is voor ongeveer

hiermee op het niveau van 2009. Sinds 2012 tekende er

10% van de wereldwijde staalproductie.

zich een soort herstel af maar vandaag heeft de sector
het moeilijk”, vervolgt Philippe Coigné.

Op de Belgische markt zijn er enkele gekende spelers, zoals het beursgenoteerde Aperam alsook

Wereldwijd noteert men een daling van de staalpro-

ArcelorMittal. Twee researchcentra zijn gevestigd in

ductie met 9,7%, terwijl dit voor België driemaal zo

Gent en in Luik. “Maar al deze Belgische bedrijven zijn

hoog ligt, namelijk een terugval van 30%. Philippe

internationale spelers, een uitsluitend Belgische speler

Coigné licht toe: “In België produceert men staal op
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APPARENT STEEL CONSUMPTION EU

op 9,7%. Maar buiten China kenden de overige landen
een zware terugval.”
De effecten van de Safeguard Measures
Wanneer men de evolutie van de import van niet-Europees staal in de EU analyseert, stelt men vast dat in 2012
ongeveer 13 miljoen ton staal ingevoerd werd. Deze import is jaar na jaar blijven stijgen tot in 2018, jaar waarin
een quasi verdubbeling tot 28 miljoen ton te noteren valt.
“Grote staalproducerende landen zoals China, Turkije
en India leverden op de Europese markten aan heel
lage prijzen, vaak dumpingprijzen, wat het prijsniveau

Steel consumption in the EU will dramatically fall down in 2020

van staal naar beneden heeft geduwd. Omdat hun aan-
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8

twee manieren, enerzijds met hoogovens en anderzijds

deel zo belangrijk aan het worden was, werden zij op
deze manier ook vaak de prijszetters."

met elektrische ovens. Meer dan 40% van het Belgisch
staal wordt gemaakt op basis van schroot, zodat wij

In 2019 kende de sector al een sterk verlaagd prijsni-

ons maximaal inschrijven in de circulaire economie.

veau, met een voorzichtig herstel begin 2020. “Maar

Onze geavanceerde productieprocessen zorgen ervoor

met de komst van de Corona-pandemie werd dit her-

dat ons staal zich kenmerkt als hoogwaardig staal,

stel volledig onderuitgehaald en zien we dat de bedrij-

vooral gebruikt in toepassingen als koetswerk voor de

ven in 2019 geen of nauwelijks winst hebben gemaakt,

automobielsector. Aangezien de auto-industrie zeer

wat allicht ook het geval zal zijn in 2020. Indien de prij-

zwaar getroffen werd, vertaalde zich dat in een ver-

zen laag blijven, wordt het dan bijzonder moeilijk om

minderde vraag. Maar een tweede, belangrijkere re-

ook nog eens te gaan exporteren buiten de EU want

den is dat China, eerder dan Europa, reeds in januari

naast de transportkost heb je een extra CO2 kost die

en in februari door de COVID-crisis getroffen werd. Zij

de Europese staalbedrijven moeten dragen", aldus

kenden daardoor een terugval van 10%, maar China is

Philippe Coigné.

sindsdien opnieuw op koers. Het is zelfs zo dat we zien
dat de productie van staal in China in juli en augus-

“Verder heeft de handelspolitiek van President Trump

tus al opnieuw hoger ligt dan het jaar voordien. Omdat

de kaarten ook voor de staalindustrie grondig door

China, zoals eerder vermeld, meer dan de helft van de

elkaar geschud. De Trump-administratie voerde im-

staalproductie en het staalverbruik uitmaakt, betekent

mers in 2018 een heffing in van 25% op al het staal dat

dat dat op wereldniveau het gemiddelde naar boven

in de VS wordt ingevoerd en dit vanaf de eerste ton.

wordt getrokken en dat men globaal genomen uitkomt

De

CRUDE STEEL PRODUCTION

-8,2%

Unie.

World
-30,0%

bestond

dat

het

buitenland-

voerd, zou afgeleid worden naar de Europese

Belgium
kt

vrees

se staal dat in de Verenigde Staten werd inge-

kt

-1,0%

En dat terwijl onze EU-markt reeds on-

der druk stond door de import van niet EU-staal.
De Europese Commissie heeft toen bijkomende maat-

-9,7%

regelen uitgevaardigd, de zogenaamde safeguard
measures, waarbij gekeken werd naar de gemiddelde
invoer van 2015, 2016 en 2017 en dit per land en per
product. Indien de importvolumes dit gemiddelde
overstijgen, worden ook op dit surplus 25% heffingen
gerekend. Het verschil is wel dat de maatregelen van
Decrease in crude steel production in Belgium is 3x bigger than worldwide
Belgian Steel Federation

ABH 2020 10

de Europese Unie enkel voor de tonnen boven het
9

“De vraag naar staal kan beschouwd worden
als een barometer om te evalueren hoe de economie
het stelt en deze vraag is dramatisch gezakt in 2020.
We komen hiermee op het niveau van 2009.
Sinds 2012 tekende er zich een soort herstel af maar
vandaag heeft de sector het moeilijk”
Philippe Coigné

gemiddelde van toepassing zijn. In de Verenigde Staten

De Green Deal als game changer

geldt dit vanaf de eerste ton", verklaart hij nader.

“De Green Deal wordt een echte game changer voor

De safeguard measures hebben een beperkt ef-

tor”, verklaart Philippe Coigné. “Een belangrijk onder-

fect gehad waardoor in 2019 de staalimport uit

deel is het reeds bestaande Emission Trading System

onze ganse samenleving en dus ook voor onze sec-

niet-EU landen een beetje teruggevallen is. Men
kampt

bovendien

met

een

vertragende

(ETS). Dit heeft tot doelstelling de CO2-uitstoot te

econo-

verminderen door jaarlijks een maximaal aantal uit-

mie en heel lage prijzen, wat het onaantrekkelijk

stootrechten te voorzien voor een aantal sectoren

maakt om staal naar Europa te gaan exporteren.

samen. Deze maximale hoeveelheid vermindert jaar

Ondanks de maatregelen blijft de Europese handels-

na jaar. Het Belgische staal dat via hoogovens gepro-

balans sinds 2015 negatief en men verwacht dat dit zo

duceerd wordt

nog zal blijven.

emissierechten aan te kopen (ETS-kost). Terwijl drie
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“De green deal is een echte game changer
voor onze sector.”
Philippe Coigné

jaar geleden de prijs om 1 ton CO2 aan te kopen op

van Europees staal lager is dan het wereldwijd gemid-

±5 euro lag, staat die vandaag al op ±30 euro per ton.

delde. Om 1 ton staal te maken met een hoogoven,

Voor een bedrijf als ArcelorMittal Gent betekent dit

produceert men wereldwijd gemiddeld 2,5 ton CO2. Het

een meerkost van tientallen miljoenen euro per jaar,
een kost die de industrie alleen maar ziet stijgen.”

Europees gemiddelde ligt op 2,0 ton CO2 en het be-

drijf ArcelorMittal Gent zit aan de top met 1,7 ton CO2.

Daarom werkt Europa op dit ogenblik aan een Carbon

ArcelorMittal ambieert om tegen 2030 dit verder terug

Border Adjustment-maatregel, een mechanisme aan

te dringen in overeenstemming met de klimaatakkoor-

de Europese grenzen waarbij ook niet-Europese spe-

den, maar om dat te halen moeten ze volop investeren

lers aan een gelijkwaardige kost worden onderworpen.

in nieuwe en baanbrekende productietechnologieën,

“Om de Green Deal waar te maken dient het speelveld

die enkel gefinancierd kunnen worden wanneer een

geëffend te worden. Indien dit niet zou gebeuren, be-

bedrijf voldoende winst maakt en speler kan zijn op

staat het gevaar dat de Europese producenten niet

een faire markt”, benadrukt Philippe Coigné.

meer concurrentieel zijn, terwijl de koolstofvoetprint

Coronavirus verscherpt het reeds bestaande
spanningsveld op de internationale markten

“Om samen te vatten, gaat Philippe Coigné verder,
hebben we het moeilijk met de export buiten de
EU omdat de algemene economie vertraagt, wat te
merken valt aan de verminderde vraag.

Daarnaast

is onze kostenstructuur hoger zodat we volop dienen in te zetten op productiviteit en productontwikkeling om internationaal competitief te blijven.
Het level playing field, transparantie en reciprociteit
in de internationale handel, zijn bijzonder belangrijk
zodat we ook daar beter kunnen scoren. Er is bovendien, van onze kant, een belangrijke vraag om een geflankeerd kader te creëren inzake de extra CO2-kost.

Alleen zo kunnen we immers de Green Deal verwezenlijken. De COVID-crisis stelt die zaken nog meer op
scherp."
Producenten en staalverwerkende bedrijven
onder druk

Niet enkel de Belgische producenten van het basismateriaal, maar ook de hele staalketen, waaronder de
staalverwerkende bedrijven, is getroffen.
De automobielproductie is sinds het tweede kwartaal
van dit jaar bijzonder zwaar geraakt. Voor de Belgische
staalindustrie is dit net een erg belangrijke sector
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omwille van de aanlevering van de hoogwaardige

zijn vooraleer we de impact van COVID zullen hebben

staalsoorten. Recentelijk is wel een pril en voorzichtig

verwerkt.”

herstel genoteerd.

Maatregelen

De bouwsector, de grootste subsector voor de

De federatie bevestigt dat de sector wel goed gesteund

Europese staalindustrie, heeft in België en in Europa

wordt door de Belgische overheid, zowel op federaal

voorlopig beter standgehouden dan andere subsecto-

als op regionaal niveau. “Maar de Europese economie

ren omdat men werkt op projecten die in 2019 reeds

moet natuurlijk opnieuw in gang getrokken worden,

werden beslist. Er is bijgevolg een soort vertragings-

wat betekent dat we pleiten voor een relanceplan op

effect. “De vrees bestaat nu wel dat door de recente

Europees en nationaal niveau. Het blijft bijzonder be-

heropleving van de COVID-epidemie nieuwe investe-

langrijk om dit op te volgen in de omringende landen,

ringen uitgesteld worden. Ook andere grote industriële

de belangrijkste afzetmarkten voor onze Belgische

projecten of investeringen in zwaar materieel, kunnen

staalindustrie. En dat er verder positief vorm wordt ge-

onder druk komen te staan”, verklaart Philippe Coigné.

geven aan de Europese dossiers, zoals de safeguard

“Heel specifiek aan deze situatie is dat de zichtbaar-

measures en de ETS-kost.

heid bijzonder moeilijk is voor heel veel bedrijven.
De bedrijven die gebruikelijk orderboekjes van meer-

De sociale maatregelen die genomen werden inzake

dere “maanden” hadden, zien die bestellingen nu te-

tijdelijke werkloosheid “Corona”, werden door de staal-

ruggebracht naar een termijn van meerdere “weken”.

producerende en staalverwerkende bedrijven nuttig

Zelfs al viel een licht herstel te noteren in de voor-

gebruikt en daar zijn we de overheid dankbaar voor.

bije maanden, vergeleken met de situatie in april en

Dat deze steunmaatregelen worden verdergezet, is es-

mei, dan zal het allicht nog een kwestie van jaren

sentiëel”, aldus Philippe Coigné.
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Federatie van de Belgische voedingsindustrie
(Dit interview vond plaats op 05/06/2020)

en Carole Dembour (r), Economic Affairs Advisor

Fevia is de federatie van de Belgische voedingsindustrie en vertegenwoordigt 27 sectoren en meer dan
700 bedrijven die kwaliteitsvolle en innovatieve voeding en dranken produceren in België. Samen
realiseerden deze sectoren in 2019 een omzet van 54,9 miljard euro, waarvan 27,0 miljard euro uit de
export, met een tewerkstelling van 94.631 jobs in België.
Fevia bevordert de economische en commerciële slagkracht van haar leden door het verstrekken van
advies, het organiseren van opleidingen en seminaries, het opstellen van statistieken, het maken en
verspreiden van economisch onderzoek, het voorzien in netwerkmomenten, de ondersteuning van de
export en het bevorderen van innovatie.

Gezondheidscrisis heeft een zware impact

terug naar het normale niveau zal evolueren. Op korte

H

termijn zullen bepaalde kleine bedrijven dan ook ge-

op Belgische voedingsbedrijven

et is een understatement om te stellen dat

noodzaakt zijn mensen te ontslaan aangezien ze slechts

het COVID-19 virus zware gevolgen heeft ge-

over beperkte liquide middelen beschikken. Ook op iets

had voor de Belgische voedingsindustrie. Uit

langere termijn verwachten ondernemingen nog steeds

een bevraging van Fevia, die werd afgenomen tussen 15

een aanzienlijk verlies aan omzet. Een echt herstel zal

en 22 mei, blijkt immers dat niet minder dan 89% van

waarschijnlijk tot 2022 op zich laten wachten”.

de ondernemingen uit de sector de omzet zag dalen.
Drie op de vier bedrijven hebben een aanvraag inge-

Naast de productie voor de binnenlandse markt is ook

diend voor tijdelijke werkloosheid, waarvan één op de

de export, die instaat voor meer dan de helft van de

vier voor het volledige personeelsbestand. Van de on-

totale omzet in de sector, de afgelopen maanden ge-

dervraagde bedrijven had volgens de enquête 34% te

kelderd. Uit de eerder aangehaalde enquête blijkt dat

kampen met liquiditeitsproblemen en dit mede door

40% van de bedrijven de omzetdaling wijt aan een te-

het verlies aan omzet en door een vertraging op de be-

rugval in de uitvoer. Gemiddeld genomen zagen de on-

taling van facturen door klanten. Ook gestegen produc-

dernemingen hun omzet uit export met 30% afnemen

tiekosten hadden een invloed op de liquiditeitspositie.

en dit o.a. door het feit dat op B2B-niveau de foodser-

Volgens 76% van de respondenten waren deze uitgaven

vice stillag, de horeca ook in het buitenland gesloten

gestegen omwille van de aankoop van beschermings-

bleef en er geen travel of duty free-verkoop was. In

materiaal, gewaarborgd loon bij ziekte en hogere trans-

tweede instantie waren er ook bepaalde problemen op

port-, grondstof- en opslagkosten. Verder liet ook 54%

het logistieke niveau, maar er werd geen ernstige ver-

van de ondernemingen weten investeringen te hebben

storing van de supply chain vastgesteld.

uitgesteld, terwijl 20% zelfs aangaf deze te hebben geannuleerd. Volgens Carole Dembour, Economic Affairs

Bepaalde sub-sectoren extra zwaar getroffen

Advisor, zou de heropening van de horeca wel voor eni-

Het overgrote deel van de Belgische bedrijven uit de

ge verbetering moeten zorgen: “Aangezien ongeveer

voedingsindustrie zijn kmo’s. Alle sub-sectoren voe-

een kwart van de productie voor de Belgische markt

len de impact van de gezondheidscrisis, maar voor

bestemd is voor de horeca is de heropening hiervan

brouwers en andere ondernemingen die voornamelijk

welgekomen. Dit betekent echter niet dat de omzet snel

leveren aan de horeca in binnen- en buitenland was
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de hele situatie tijdens de lockdown extra problema-

Sterke toename van transportkosten

tisch. Zo ervaarde bijvoorbeeld de sector van de diep-

Op het vlak van transport waren er vooral problemen

vriesaardappelproducten, waar ongeveer 90% van de

met het maritiem en luchttransport, terwijl het weg-

Belgische productie naar het buitenland uitgevoerd

vervoer relatief normaal verliep. Tine Vandervelden,

wordt, grote moeilijkheden. Ook de omzet in de cho-

International Business Manager, duidt de situatie: “Bij

coladesector is afgenomen en dit onder meer door het

de zeevaart was er initieel het probleem van goede-

wegvallen van zowel duty free-verkoop als travel retail.

ren die niet weg geraakten uit de Antwerpse haven

Chocolade wordt immers nog steeds aanzien als een

of goederen die vastzaten in het buitenland. In een

luxeproduct en wordt door buitenlanders vaak gekocht

tweede fase zat men vooral met een gebrek aan con-

als cadeau. Als er geen toerisme is, valt ook de verkoop

tainers als gevolg van doorgeknipte ‘transport loops’.

hiervan sterk terug.

Containers die terug moesten komen vanuit China
naar Europa bleven ter plekke vastzitten doordat ook

“Er was geen sector die niet getroffen werd als ge-

daar het bedrijfsleven was stilgevallen. Hierdoor was

volg van de gezondheidscrisis. De individuele situatie

er een gebrek aan beschikbare containers en ont-

van een bedrijf hangt in grote mate af van het distri-

stond er een zware verstoring van vraag en aanbod,

butiekanaal. Bedrijven die enkel aan de retail leve-

met grote prijsstijgingen tot gevolg. Binnen de lucht-

ren, hebben hun omzet in positieve zin zien evolueren.

vaart werden er goederentransporten geannuleerd

Ondernemingen die exporteren of die met de horeca

doordat er te weinig bestellingen waren. In bepaalde

werken, hebben dan weer zwaar geleden onder de om-

gevallen kunnen er onder normale omstandigheden

standigheden. Er zijn een aantal gevallen waarbij be-

ook goederen met passagiersvluchten getranspor-

drijven zo goed als hun volledige omzet zagen wegval-

teerd worden, maar ook dit lag de voorbije periode

len”, aldus Carole Dembour.

grotendeels stil. Nu de economie weer stilaan op

“De individuele situatie van een bedrijf hangt in
grote mate af van het distributiekanaal.”
Tine Vandervelden

gang komt, zullen ook de transportkosten moeten da-

proberen in te schatten wat de lange-termijnimpact

len tot een aanvaardbaar niveau. Zo niet, dan wordt

hiervan is en of dit geïmplementeerd kan worden in

het extreem duur om de overzeese export te kunnen

de bedrijfsstrategie. Aangezien er bepaalde keuzes

garanderen”.

moeten gemaakt worden omtrent het inzetten van
geld, tijd en andere middelen, hebben de meeste on-

Sector zet sterk in op diversificatie en digitalisering

dernemingen wel een aantal key countries waarop ze

Zoals eerder al werd aangegeven, is ongeveer de helft

zich focussen”.

van de productie in de Belgische voedingsindustrie
bestemd voor het buitenland. Hiervan blijft ongeveer

“De crisis bracht in bepaalde gevallen ook opportu-

80% binnen de Europese Unie, terwijl 20% bestemd is

niteiten met zich mee: Er zijn ondernemingen binnen

voor de overzeese export met Azië (38%) en Noord-

onze sector die aangaven dat het tijdens de lockdown

Amerika (20%) als belangrijkste afzetmarkten. De voe-

een goed moment was om vanuit een langetermijnvi-

dingsindustrie heeft de afgelopen jaren al meermaals

sie op zoek te gaan naar nieuwe partners. Bepaalde

met moeilijkheden gekampt omwille van o.a. het han-

retailers of aankopers, die het onder normale om-

delsembargo met Rusland, de Brexit, het toegenomen

standigheden te druk hebben of die te hoog gegrepen

protectionisme en nu de gezondheidscrisis. Volgens

zijn en waar men bijgevolg anders nooit binnenraakt,

Tine Vandervelden hebben deze gebeurtenissen ver-

blijken nu wel bereikbaar te zijn. Enerzijds komt dit

anderingen in de voedingssector in gang gezet: “Het

doordat zij nu over meer tijd beschikken, maar ander-

handelsembargo met Rusland, dat reeds sinds 2014

zijds ook omdat er nu meer openheid is om elkaar vir-

standhoudt, is de aanzet geweest voor onze sector

tueel te ontmoeten, hetgeen vroeger minder het geval

om meer in te zetten op diversificatie en niet te veel

was”, aldus Tine Vandervelden.

eieren in een enkele mand te leggen. Vanuit het besef
dat diversificatie cruciaal is, zijn wij destijds begon-

De crisis zorgt ook voor een digitale versnelling bin-

nen met de branding “Food.be – Small country. Great

nen de voedingsindustrie. Het is als bedrijf goed om

food.”. Om buitenlandse markten te kunnen veroveren

je eigen website te hebben, maar de verkopen binnen

heeft men immers nood aan een sterk imago. Daarom

de sector verlopen toch voornamelijk via online plat-

zijn wij meer zijn gaan inzetten op ‘image building’,

formen en partners. Een competitief nadeel is wel dat

met name op de verre export”.

Aziatische en Amerikaanse bedrijven op het vlak van
e-commerce veel verder staan dan Belgische bedrij-

Doordat de activiteiten tijdens de lockdown in vele

ven. Een inhaalbeweging dient zich hier dus aan. Tine

gevallen op een lager peil stonden, werd de vrijge-

Vandervelden verklaart waarom deze transformatie

komen tijd binnen de ondernemingen gebruikt om

van belang is: “Beurzen waren zeer belangrijk in het

desk research te verrichten. Er werden ‘online store

verleden, zowel om bestaande partners te zien alsook

checks’ uitgevoerd en verder ging men ook na wel-

om nieuwe potentiële partners te ontmoeten, maar

ke de laatste trends in de sector waren en op welke

de toekomstige beurzen worden allemaal uitgesteld

markten zich opportuniteiten voordeden. “Zaken zo-

tot het najaar of zelfs geannuleerd. Op lange termijn

als een betere productkwaliteit, voedselveiligheid en

is de verwachting dat men elkaar veel minder fysiek

duurzaamheid zijn aspecten waar nu veel aandacht

gaat ontmoeten en dat er veel meer online kennis ge-

voor is. Onze bedrijven houden hier rekening mee,

maakt zal worden”.
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“Het handelsembargo met Rusland is de aanzet geweest
voor onze sector om meer in te zetten op diversificatie.”
Tine Vandervelden

Gewenste maatregelen

kunnen exporterende ondernemingen helpen in de

Van overheidswege zijn er algemene relance- en

zoektocht naar nieuwe partners en bij het opzetten

steunmaatregelen en naar exporterende bedrijven toe

van pre-meetings”.

is er de dienstverlening vanuit de exportagentschappen. “Om de nodige veranderingen en de versnelde di-

Of de voedingsbeurzen die voor de tweede helft van

gitalisering binnen de sector te begeleiden, kijken we

2020 gepland stonden nog zullen doorgaan is voor-

naar de verschillende exportagentschappen voor de

alsnog zeer onzeker. Aangezien bedrijven hun aan-

nodige ondersteuning. Samen zijn we reeds de huidige

dacht zullen moeten vestigen op de heropening en

situatie rond de beurzen aan het evalueren en bekij-

de relance, is er op dit moment niet veel animo voor

ken we hoe er een meerwaarde kan geboden worden

de beurzen dit najaar. “Een vraag die hierbij vaak

aan de standhouders. Ook de digitale tools die rond

gesteld wordt, heeft betrekking op de compensatie

de beurzen ontwikkeld worden zijn voor ons een be-

voor reeds gedane uitgaven. Men zou sowieso graag

langrijk aandachtspunt”, aldus Tine Vandervelden.

zien dat de inschrijvingskost wordt teruggestort indien blijkt dat de beurs niet zou doorgaan. Vanuit het

Aangezien 80% van de Belgische export in de Europese

Brusselse niveau bestaat er ook een extra vergoeding

Unie blijft, is het herstel binnen de Europese interne

om onkosten te kunnen dekken zoals hotels, publica-

markt voor Fevia het fundament om uit de malaise te

ties, enz.

geraken. Op Europees niveau zijn er tal van steunmaatregelen in de maak waaraan ook de nodige budgetten

“Een andere vraag is dat exportagentschappen mee

verbonden zijn, maar het is vooralsnog zeer onduidelijk

zoeken naar online alternatieven voor de afgelaste

wat deze middelen precies kunnen betekenen voor de

beurzen. Virtuele beurzen, home sampling en online

Belgische voedingsindustrie en haar bedrijven. Fevia

speeddating zijn mogelijke initiatieven, maar dit blijft

wenst hier een klare kijk op te krijgen, zodat duidelijk

vooralsnog redelijk onbekend terrein. Daar kunnen we

is welke Europese middelen er naar de Belgische voe-

dus zeker begeleiding in gebruiken. Ook alle expertise

dingssector kunnen komen en op welke manier.

omtrent het versterken van online tools en skills mag
onze richting uitkomen. Als bedrijven hieromtrent cur-

Tine Vandervelden somt nog enkele andere wensen

sussen kunnen volgen waarin tips en ‘best practices’

uit de voedingsindustrie op: “Aangezien ‘image buil-

worden aangereikt, dan is dit zeker mooi meegeno-

ding’ zeer belangrijk is, hebben wij een imagofilmpje

men. Ook eventuele rapporten waarin opportuniteiten

gemaakt om aan te tonen dat wij wel degelijk op een

en trends in bepaalde buitenlandse markten worden

zeer veilige manier werken en dat buitenlandse bedrij-

aangereikt zijn altijd meer dan welkom”.

ven met een gerust hart bij ons kunnen bestellen. Ook
in het kader van missies en staatsbezoeken proberen

Een laatste belangrijke maatregel voor de voedings-

wij altijd events op poten te zetten ter versterking van

industrie is de situatie omtrent de Afrikaanse varken-

ons imago. Hierbij kunnen wij steeds de nodige onder-

spest. Het ziet ernaar uit dat ons land vanaf oktober

steuning gebruiken”.

de status ‘ASF-vrij’ zou kunnen verkrijgen en Fevia zal
dan ook samen gaan zitten met het FAVV en de FOD

“Ook vragen wij zo veel mogelijk steun op maat van

Buitenlandse Zaken om dit feit naar landen te commu-

individuele bedrijven. De economische en handelsat-

niceren die op dit moment nog steeds de invoer van

tachés van FIT, AWEX en hub.brussels in het buitenland

Belgisch varkensvlees blokkeren.

Groei voornamelijk in overzeese markten

moeilijk om te zeggen of de bedrijven een optimis-

Zoals reeds eerder werd aangegeven, blijft 80% van

tisch toekomstbeeld hebben. De meeste bedrijven in

de Belgische export van voedingsproducten binnen

onze sector zitten met heel gemengde gevoelens: ze

de Europese Unie en 54% hiervan is bestemd voor

proberen positief te blijven, maar men is niet zeker of

onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland.

het voltallige personeel opnieuw aan het werk gezet

Ondanks het belang van het eigen continent wordt de

kan worden. De heropstart zal slechts heel geleide-

sterkste exportgroei toch waargenomen in de over-

lijk gebeuren. De verlenging van de maatregelen rond

zeese markten. Tine Vandervelden geeft een opsom-

tijdelijke werkloosheid tot eind augustus zijn zeer be-

ming van de belangrijkste groeimarkten: “In China is

langrijk. Sommige bedrijven zullen daar in het najaar

er een verdubbeling op vijf jaar tijd. Verder zien we tij-

nog een beroep op moeten doen. Als we kijken naar

dens deze periode een groei van 68% in de Verenigde

de evolutie van onze cijfers van de voorbije jaren zien

Staten en een toename van 67% in Saoedi-Arabië. Of

we wel dat 2019 een solide basis was om het herstel

we in het geval van Canada kunnen spreken van een

in te zetten”.

CETA-effect is niet helemaal duidelijk, maar ook hier
zien we een stijging van de export op vijf jaar tijd van

Ook Carole Dembour blijft voorzichtig in haar voor-

38%. Het is moeilijk om te zeggen of grootschalige

spellingen: “Hetgeen door de COVID-19 crisis verloren

handelsovereenkomsten een positief effect hebben

is gegaan, zal niet zomaar gerecupereerd kunnen wor-

op de export van voedingsproducten. De handel met

den. Mensen gaan niet zomaar in die mate extra be-

Japan blijft wel voorzichtig groeien, maar het is niet zo

ginnen te consumeren om in te halen wat er tijdens de

dat we daar een enorme toename gezien hebben sinds

drie maanden van de crisis verloren is gegaan. Het zal

het partnerschapsakkoord. Er blijft dus wel duidelijk

de nodige tijd vergen om het verlies dat nu geleden

werk aan de winkel om bedrijven meer te sensibilise-

werd weer goed te maken”.
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ren rond bepaalde mogelijkheden die er zijn. Het is
immers vaak zo dat bedrijven te weinig gebruik maken
van bepaalde verminderingen in tarieven die er zijn in
het kader van een handelsakkoord”.
Onzekerheid binnen de sector zal nog enige tijd
aanhouden

De bedrijven binnen de voedingsindustrie zijn zich er
van bewust dat de omzet en de uitvoer niet meteen het
niveau van voor de crisis zullen bereiken. Ze houden
voor ogen dat het minimaal 18 maanden zal duren om
over te gaan tot een voorzichtig herstel. Uit de enquête kwam naar voren dat het herstel van de logistieke
stromen een belangrijk aandachtspunt is en bedrijven
hopen dat de prijzen van containers naar aanvaardbare niveaus zullen evolueren. Ook hoopt men om zo
spoedig mogelijk de handelsrelaties met bestaand cliënteel opnieuw te kunnen oppikken. Nieuwe klanten
verwacht men dan weer voornamelijk via digitale wegen te ontmoeten, nu nagenoeg alle voedingsbeurzen
uitgesteld of geannuleerd zijn.
Tine Vandervelden benadrukt de onzekerheid die
leeft in de voedingsindustrie: “Op dit moment is het
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Fedustria

Beroepsorganisatie van de industriële bedrijven
uit de textiel-, hout- en meubelindustrie
(Dit interview vond plaats op 26/05/2020)

Product Manager Meubel en Director Belgofurn

Fedustria is de beroepsorganisatie van de industriële bedrijven uit de textiel-, hout- en
meubelindustrie. Samen realiseerden deze sectoren in 2019 een omzet van 9,6 miljard euro,
waarvan 70% uit de export, met een tewerkstelling van 37.315 jobs in 1.761 bedrijven in België.
De focus van Fedustria ligt op het behoud en de versterking van de industriële activiteiten van
de Belgische ondernemingen in de textiel-, hout- en meubelindustrie. Dit gebeurt onder andere
door op te treden als vertegenwoordiger van deze sectoren, door een actieve verdediging van
de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten bedrijven en door het creëren van een
gemeenschappelijke vormings- en ontmoetingsplaats voor de leden.

Verkoop verloopt nog steeds grotendeels via de tradi-

Sterke afhankelijkheid van het buitenland

D

De textiel- en meubelindustrie is zeer afhankelijk van

tionele kanalen

e impact van het Covid-19 virus op de tex-

de export. Ongeveer 57% van de omzet binnen de meu-

tiel- en meubelindustrie is enorm geweest

belsector wordt in het buitenland gegenereerd en in

omdat er nog steeds hoofdzakelijk wordt sa-

de textielsector bedraagt dit cijfer algemeen genomen

mengewerkt met fysieke winkelpunten. Dit is zo in

70% (95% voor interieurtextiel). “De bedrijven die zich

België, maar ook in de voornaamste exportlanden zo-

voor hun export focussen op de Nederlandse markt

als Nederland, Frankrijk en in het geval van textiel het

ondervonden minder problemen aangezien de winkels

Verenigd Koninkrijk. Kevin Snyders, Product Manager

daar open bleven, terwijl in bijvoorbeeld Frankrijk geen

Meubel en Director Belgofurn, duidt de situatie: “Er is

goederen meer binnen mochten”, aldus Kevin Snyders.

een duidelijk verschil waarneembaar tussen de cijfers
voor maart, april en mei, maar algemeen genomen is de

Fedustria raadt haar leden aan om zich in de mate van

omzet in de sector er met 61% op achteruit gegaan t.o.v.

het mogelijke niet uitsluitend te focussen op één en-

een gemiddelde omzetdaling tijdens deze periode voor

kele buitenlandse markt en om zich ook te differentië-

de Belgische economie van 33%. Aangezien in vele lan-

ren op het type verkoopkanaal. Dit is echter niet altijd

den de winkels gesloten bleven, kon er ook bijna niets

evident aangezien er doorgaans werd gewerkt met de

verkocht worden. Dit had tot gevolg dat de meerderheid

traditionele retail en veel minder met e-commerce.

van de bedrijven genoodzaakt was om te stoppen met
produceren op het moment dat ook de winkels dicht-

Covid-19 gerelateerde problemen

gingen. De maanden januari en februari waren nochtans

Bij het begin van de huidige gezondheidscrisis hadden

goed gestart en de bedrijven die nog met back-orders

productiebedrijven in de textiel- en meubelindustrie

zaten, zijn aanvankelijk nog open gebleven om deze

in vele gevallen nog voldoende voorraad en onderde-

af te werken. Maar doordat de productiebedrijven niet

len om verder te blijven produceren. Gedurende de

meer aan winkels konden/mochten leveren, bleven ze

eerste weken was er eerder een gebrek aan nieuwe

zelf met de afgewerkte voorraad zitten. Op het moment

bestellingen. Doordat er vanwege de lockdown niet

dat de magazijnen van deze ondernemingen vol geraak-

kon geleverd worden aan winkels ontstond er na enige

ten, zijn ook zij moeten stoppen met produceren”.

tijd ook een gebrek aan opslagcapaciteit. België staat
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gekend voor de productie van buitenmeubelen, maar

Vaak was er tevens niemand in het magazijn van de

vanwege het feit dat deze sector in de periode maart-

klanten aanwezig om de goederen in ontvangst te ne-

mei traditioneel het grootste deel van haar omzet rea-

men. Verder lag ook de maritieme export grotendeels

liseert, was de situatie hier dit jaar dramatisch. Binnen

stil. Containers die bijvoorbeeld naar Azië verscheept

de textielindustrie zijn het de ondernemingen die bed-

werden voor de opbouw van beurzen hebben daar in

den- en tafellinnen en decoratie aan de horeca leveren

sommige gevallen wekenlang stilgestaan in de havens.

die het meest getroffen zijn aangezien de horeca nog

Ook de aanlevering van meubels uit Azië was proble-

aanzienlijk langer dan andere sectoren gesloten bleef.

matisch aangezien ze hier gewoon niet geraakten. Heel
veel haventerminals waren immers gesloten of werk-

Kevin Snyders geeft een opsomming van nog andere

ten op halve capaciteit, waardoor alle leveringen ver-

problemen die zich tijdens de lockdown voordeden:

traging opliepen. Dit begint nu met mondjesmaat weer

“Aangezien onze bedrijven nog voornamelijk in een

op te starten, maar het gaat wel nog enige tijd duren

B2B-omgeving werken, gebruiken zij in België en de

eer zij opnieuw op normale capaciteit draaien”.

grensgebieden vaak nog eigen vervoer om goederen te
leveren. Zij zaten met vragen of ze nog wel mochten le-

Gewenste maatregelen

veren aan hun klanten en hoe dit precies diende te ge-

Van overheidswege zijn er geen specifieke maatrege-

beuren. In vele gevallen rijden zij in normale omstan-

len genomen in functie van de textiel- en meubelin-

digheden met twee chauffeurs in een cabine, hetgeen

dustrie. Nadat duidelijk werd dat begin mei de eerste

nu problemen gaf op het vlak van social distancing.

winkels terug open zouden gaan, heeft Fedustria er

“De bedrijven die zich voor hun export focussen
op de Nederlandse markt ondervonden minder problemen
aangezien de winkels daar open bleven.”
Kevin Snyders

voor geijverd om ook de textiel- en meubelwinkels zo

Markten met groeipotentieel

spoedig mogelijk opnieuw de deuren te laten openen,

De lockdown kwam bovenop de problemen die er reeds

ook al vallen die niet meteen onder de sectorfederatie.

waren binnen de sector. Zo is er aanzienlijke concur-

Daarnaast hebben de bedrijven uit de sector nog een

rentie uit Turkije en Azië, waardoor heel wat bedrijven

aantal andere wensen: “Garantiestelling voor over-

hun activiteiten de afgelopen jaren gestaakt hebben.

bruggingskredieten bij banken kan de ondernemingen

Voor de Belgische textielsector vormde de Brexit reeds

helpen, want het gevaar bestaat dat als een bedrijf niet

een grote uitdaging, maar met het uitbreken van de co-

aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen dit voor

ronapandemie zijn de problemen enkel toegenomen.

een sneeuwbaleffect zorgt en een impact heeft op an-

De sector probeerde haar afhankelijkheid van het

dere ondernemingen. Ook een vlottere uitbetaling van

Verenigd Koninkrijk reeds af te bouwen, maar de po-

werknemers bij technische werkloosheid is een be-

tentiële afzetmarkt hiervoor is relatief beperkt aange-

langrijk punt. Het aanvoelen is immers dat het langer

zien men met textiel uiteraard niet de Aziatische markt

duurt om de werkloosheidsuitbetaling te ontvangen

op moet trekken. Ook in Zuid-Amerika worden weinig

wanneer men niet gesyndiceerd is. De leden van de fe-

initiatieven ondernomen omdat de invoertaksen daar

deratie zouden de maatregelen op het vlak van tech-

nog steeds heel hoog liggen. De vraag blijft evenwel

nische werkloosheid ook graag verlengd zien tot min-

hoe de toekomst er precies zal uitzien. Zullen sales-

stens het najaar aangezien de winkels reeds de nodige

en exportmanagers nog naar het buitenland kunnen

voorraad hadden ontvangen voor de eerste maanden

trekken om daar hun producten aan te prijzen? Zullen

van dit jaar en nu nog moeten proberen die te verko-

grootschalige beurzen in het buitenland nog plaats-

pen. Veel bedrijfsleiders in de sector zouden ook graag

vinden in de toekomst? Kevin Snyders geeft zijn toe-

hebben dat er een algemene aanmoediging komt om

komstvisie: “Fedustria tracht altijd een analyse te ma-

daadwerkelijk te werken. Reeds vanaf het begin van de

ken van verschillende markten door te onderzoeken

crisis had de sector de nodige maatregelen genomen

hoeveel export er reeds gaat naar bepaalde buiten-

om ervoor te zorgen dat er ook veilig kon geproduceerd

landse markten vanuit producerende landen. Al van

worden, met inachtname van de geldende voorschrif-

voor de crisis werd gezocht naar alternatieven voor

ten. Vele bedrijven beschikken immers over zeer gro-

de traditionele beurzen aangezien de bezoekersaan-

te magazijnen waar social distancing geen enkel pro-

tallen hiervan reeds enige tijd in dalende lijn waren.

bleem vormt. Bedrijven die toch niet de nodige afstand

Canada is een markt met het nodige groeipotentieel.

konden garanderen zijn overgeschakeld op ploegenar-

Hier worden immers heel veel meubels geïmporteerd

beid zodat er minder personeel aanwezig diende te zijn

uit Europese landen en de Belgische uitvoer naar dit

op een welbepaald moment. De bediendes in die pro-

land was tot nog toe zeer beperkt. Dit was voor ons

ductiebedrijven zijn wel grotendeels overgeschakeld

het signaal om meer te focussen op dit land. Ook het

op telewerk met een gegarandeerde permanentie naar

CETA-vrijhandelsakkoord kan een positieve stimulans

de klanten toe. Een deel van de arbeiders staat tot op

zijn om meer aandacht te besteden aan Canada als po-

heden nog op tijdelijke werkloosheid, maar zodra het

tentiële afzetmarkt. Er is daar bovendien onlangs een

productieproces terug gestaag op gang komt, zullen er

showroom geopend met producten uit de Belgische

ook meer mensen opnieuw aan het werk gaan om de

textiel- en meubelindustrie die complementair zijn

machines te bedienen”, aldus Kevin Snyders.

aan mekaar (voor meer informatie: www.belgiandesign
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“ Het groeipotentieel ligt in de verre exportmarkten
aangezien het grootste deel van de Europese markt
reeds verkend is.”
Kevin Snyders

showroom.com). In de toekomst zal nog meer moeten

Uitdagingen voor de toekomst

worden ingezet op dergelijke initiatieven. De overheid

Volgens Kevin Snyders moet België meer van haar ei-

en andere federaties kunnen ook helpen door hier

gen kracht uitgaan: “België is klassiek zeer bescheiden,

mee een platform voor te creëren. Het groeipotentieel

wat ook tot uiting komt in de textiel- en meubelindus-

ligt immers in de verre exportmarkten aangezien het

trie. Om ervoor te zorgen dat België een graantje kan

grootste deel van de Europese markt reeds verkend

meepikken van de mogelijkheden in de verre export-

is. Zo zijn er in Scandinavië wel een aantal Belgische

markten doet de federatie haar best om haar sterke

bedrijven aanwezig, maar dit blijft een zeer moeilij-

eigenschappen te promoten. Verder kunnen ook de re-

ke markt aangezien men daar heel protectionistisch

gionale exportdiensten en de Belgische ambassades in

is. Duitsland staat reeds bekend als een land dat zelf

het buitenland helpen om de troeven van de Belgische

sterk inzet op productie, wat het moeilijk maakt om

textiel- en meubelindustrie uit te spelen door hun loka-

daar voet aan de grond te krijgen. Ook Italië en Spanje

le netwerken aan te spreken. Bij design denkt iedereen

zijn zelf actief op de markt van meubels en textiel en in

meteen aan Italiaanse producten, maar ook Belgische

deze landen is er bovendien minder kapitaal beschik-

bedrijven die vaak al generaties meegaan hebben in

baar om goederen te importeren”.

de loop der jaren een grote expertise opgebouwd. Elk
land dat actief is in een welbepaalde productietak
heeft problemen om te concurreren met lageloonlanden, waardoor België zich moet onderscheiden op het
vlak van efficiëntie, flexibiliteit en een state-of-the-art
productieapparaat. De bedrijven die het goed doen
in de sector hebben de afgelopen jaren echt wel de
nodige investeringen gedaan om zich te differentiëren. Ook het feit dat Belgen vaak meertalig en innovatief zijn op het vlak van design zijn zaken die vaak
veel te weinig worden uitgespeeld. De familiebedrijven
die al meerdere generaties meegaan hebben ook een
bepaalde fierheid over wat ze doorheen de jaren hebben verwezenlijkt. Zij willen absoluut de productie nog
lokaal houden en de opgebouwde knowhow niet zomaar te grabbel gooien. Vaak investeren ze immers wel

© Shinnoki by Decospan

degelijk in mensen, in materiaal en in machines, maar
nog te weinig in hun uitstraling naar de buitenwereld
toe. In België zijn er verschillende kleine en middelgrote bedrijven in de textiel- en meubelsector die nog
steeds niet over een website of over een deftige productcatalogus beschikken omdat ze hier in het verleden geen nood aan hadden aangezien de meubel- en

textielwinkels de volledige promotie van de goederen
op zich namen. Zeker met de nieuwe uitdagingen van
social distancing is het nu het moment om hier meer
aandacht aan te besteden”.
Herstel kan enige tijd op zich laten wachten
De textiel- en meubelwinkels zitten door de lockdown
nu nog steeds met een grote onverkochte voorraad,
maar zodra zij die kwijt zijn kunnen de bestellingen
bij de productiebedrijven opnieuw binnenkomen. “Het
© Veldeman Bedding

herstel binnen de sector zal wel volgen, maar dit kan
relatief lang duren aangezien mensen aanvankelijk
misschien nog enigszins weigerachtig zullen zijn om
winkels te betreden. Een tussentijdse analyse nadat de
meeste winkels opnieuw twee weken open waren heeft
uitgewezen dat er meer bezoekers opdaagden dan verwacht, maar dit lag uiteraard nog niet op hetzelfde niveau als voordien. Positief is wel dat de personen die

de bewustwording dat dit misschien in de toekomst

komen in vele gevallen ook overgaan tot een aankoop.

niet anders kan. “Klassieke retail en e-commerce

Productiematig kunnen de meeste ondernemingen

hebben beide hun verdiensten en zullen naar de toe-

enige tijd overleven aangezien ze een voldoende grote

komst toe waarschijnlijk hand in hand gaan. Voordeel

voorraad onderdelen en grondstoffen hadden opge-

in België is dat men flexibel kan inspelen op verande-

bouwd. Vanuit financieel oogpunt verschillen de sig-

rende wensen en noden van de consument. Als men

nalen en wordt ons verteld dat men twee tot soms zes

lokaal iets wil doen, moet men op maat produceren en

maanden kan overleven met tijdelijke werkloosheid en

personaliseren. Men moet in staat zijn om de produc-

een herschikking van de leningen. Nu is het afwachten

tietechnieken veel sneller aan te passen aan de nood

of er voldoende vraag en omzet gaan volgen om de op-

en de vraag. Daarnaast is er ook een verschil merkbaar

start van productielijnen opnieuw rendabel te maken.

tussen generaties. Wanneer men vroeger een nieuwe

Deze situatie heeft tot gevolg dat men in de toekomst

zetel of een nieuw bed kocht, wilde men er al eens in

nog meer gaat evolueren in de richting van een efficiën-

gezeten of gelegen hebben. De jongere generatie doet

tere productie. Ook reiskosten kunnen in de toekomst

dit niet meer zozeer. Zij kopen eerder online een zetel

voor een deel beperkt worden. Om nieuwe contacten

of een bed aangezien zij die toch terug mogen sturen”,

te maken blijft dit echter wel een moeilijk gegeven. Een

volgens Kevin Snyders.

positief punt kan wel de bewustwording van het lokale
karakter zijn: ’koop lokaal, koop Belgisch’. Wij krijgen

Hij besluit door te zeggen dat bedrijfsleiders van pro-

van ondernemingen meer en meer de vraag hoe zij hier

ductieondernemingen op dit moment nog zeer onze-

op in kunnen spelen”, aldus Kevin Snyders.

ker zijn over de toekomstperspectieven. “Het verwach-

Transformatie van de sector

tingspatroon binnen de sector is vooralsnog eerder
afwachtend dan positief te noemen. De grootste vraag

Aangezien buitenlandse productiebedrijven in de

blijft hoe de uitgestelde gevolgen van de gezondheids-

textiel- en meubelindustrie in tegenstelling tot hun

crisis opgevangen gaan kunnen worden”.

Belgische concurrenten vaak wel reeds over deftige
webshops beschikken, is er ook bij ons de laatste tijd
een versnelde overschakeling naar digitalisering en
e-commerce. Vroeger hielden meubelwinkels de boot
af voor digitalisering bij de fabrikanten, maar nu groeit
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INTRODUCTION

C

strong strategic direction for the future. To drive a sustainable recovery, government programmes will need

OVID-19 is affecting all countries, indiscrimin

to support these transformations and use them as an

ately. However, the pre-crisis economic and so-

opportunity to drive growth.

cio-political situations and the stringency and

duration of containment measures and their impact on

In comparison to other EU countries, Belgium was rel

economies, industries and jobs affect the recovery tra-

atively more affected by the COVID pandemic in terms

jectory of each country.

of health outcomes. It is also among the countries that
were most affected by the economic shock to GDP

At the same time, it is increasingly clear that the

growth in 2020 (See Figure 25). This note aims to shed

post-pandemic economy will be different, be
cause

light on Belgium’s potential trajectory going forward to

COVID is accelerating structural transformations,

inform economic policy decisions and to understand

notably towards more digitalized and more automated

which role trade plays in the recovery based on the

economies. In Europe, the Green Deal is setting a

findings of the COVID Economic Recovery Index.

Figure 25: GDP growth (and projections) in selected countries, 2018-2025

Source: IMF WEO October 2020

THE COVID ECONOMIC RECOVERY INDEX

● Health Resilience measures the degree to which
a country is exposed to the risk of major health

To assess how countries compare in terms of their re-

effects due to COVID, including through health sys-

covery capacity and inform countries recovery pro-

tem capacity, presence of risk factors in the popu-

grammes, we developed the COVID Economic Recovery

lation, and pandemic preparedness.

Index that measures the degree to which countries
have the right policies, institutions, and factors in place

● Absorptive Capacity describes the degree to which

to rapidly recover to pre-COVID levels of socio-eco

a country’s economy will be affected by the COVID

nomic performance. The index assesses 122 countries

crisis, e.g. due to reliance on vulnerable sectors, in-

using over 100 social, economic and health indicators

ternational connectivity, social resilience, or labour

grouped into three elements:

market performance.

1

1

T he full methodology, list of indicators and more analysis are available at www.covidrecoveryindex.org.

●E
 conomic Resilience is a country’s capacity to re

pandemic. Labor markets were performing well before

cover and rebuild to pre-COVID levels (Halegatte,

the pandemic with the unemployment rate at only 5.4%

2014) and also to facilitate structural transformation

according to the ILO. Belgium also stands out for high

that will accompany the recovery. It is influenced by

levels of social resilience due to low income inequal

factors such as labor market adaptability, governan-

ity, with the GINI Index at 27.40 according to the World

ce and social capital, but also strengths of financial

Bank. 2 Lastly, food security is high in Belgium similar to

systems.

many advanced economies.

BELGIUM’S PERFORMANCE IN THE INDEX
AND GROWTH PROSPECTS

In terms of Economic Resilience, Belgium performs well
across the board and shows a number of strengths.
The most important strength is labour market adaptability (11th), which is based on a high share of peo-

Belgium occupies the 24 position in the index, ahead

ple being able to work from home (40.21% of workers,

of other EU members states such as Spain (25th) or

which corresponds to 10 th out of 122 countries) and on

Luxemburg (27 ) and behind some of the stronger

very good social insurance coverage. The latter is im-

performing EU economies, such as France (18 th),

portant because it can smooth the negative impact

Netherlands (6 ) or Denmark (8 ). Belgium ranks 24

th

of economic crises on income. Belgium also has good

(with a score of 57.95 out of 100) in the Absorptive

active labour market policies in place which allow the

Capacity pillar and slightly better (18 th with a score of

workforce to transition more easily to new profes

75.12 out of 100) on the Economic Resilience pillar. As

sions. Other strengths in this pillar include the digital

we can see from Figure 26, it outperforms the regional

economy as well as financial system resilience, both of

average by a margin in terms of economic resilien-

which are very important. Belgium also performs well

ce, but underperforms on Absorptive capacity. Taken

on governance and social capital, which are particu

together, this suggests that Belgium was affected

larly important during the pandemic and the subse-

strongly by the initial shock, but should be expected

quent recovery process.

th

th

th

th

to recover fairly strongly. This mirrors the recent GDP
growth estimates of the IMF shown in Figure 25.

Belgium’s strong performance on Economic Resilience
bodes well for the country’s future. The recovery pro-

The analysis of Belgium’s results on the Absorptive

cess will be accompanied by major sturctural trans-

Capacity pillar offers pointers as to the channels

formation, and Belgium will be no exception. Some

through which the pandemic affects the economy.

sectors, such as travel and tourism or aviation will

Belgium is fairly exposed to vulnerable industries

shrink for the forseeable future, while others will

such as travel and tourism, retail or hospitality, as

grow more strongly (e.g. pharmaceuticals, healthcare

can be seen from its 53rd place on industrial strength

or IT). Belgium’s economy has to support this struc

and diversity component. Given the country’s relian-

tural transformation and the shift of workers from sec-

ce on international markets, the global slowdown in

tors that shrink to those that grow faster. It also has

international trade and investment affected Belgium’s

to prepare to be more digital, more automated and –

economy significantly. However, as discussed below,

given the direction given by the EU Green Deal – more

international trade and investment are also strong dri-

sustain
able. A key element to making these transi

vers of recovery for Belgium.

tions successful is workforce transformation, for which
Belgium is well prepared due to good skills in the

At the same time, Belgium brings a few advantages

workforce, solid digital infrastructure and adaptable

to the table, which make it stronger in the face of the

labour markets.

2 T he Gini index measures income inequality. A value of 100 stands for perfect inequality while 0 signifies perfect equality.
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Figure 26: Belgium’s performance in the COVID Economic Recovery Index
SELECT COUNTRY

ok

Belgium

Rank

Europe & Central Asia

PILLAR and SUB-PILLAR SCORES
Absorptive Capacity
Industrial strength & diversity
Debt levels
Labour market strength
Reliance on international markets
Social resilience
Food security
Economic Resilience
Labour market adaptability
Governance & social capital
Market size & prosperity
Digital economy
Education & skills
Financial system resilience
Health Resilience
Health system capacity & access
Pandemic preparedness
Population health profile

24

Score

COVID Economic Recovery Index (CERI)

66,26

RANK / 122

Score / 100

Global avg.

Regional avg.

24
53
101
23
118
14
36
18
11
18
12
16
20
15
25
4
47
90

57,95
45,57
57,54
79,49
0,00
83,38
81,71
75,12
74,59
70,10
72,63
71,68
75,79
85,91
65,71
82,10
50,00
65,04

60,28
44,22
68,65
57,92
60,42
58,56
71,89
50,94
46,24
48,51
49,91
41,29
49,15
70,55
52,48
45,24
43,84
68,37

63,39
41,95
69,87
68,99
46,23
72,75
80,57
62,76
59,99
57,50
58,02
57,32
64,21
79,52
61,97
62,59
55,35
67,96

Absorptive
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7
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#N/B

Medium-high

#N/B

49
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#N/B

64
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#N/B

0

36

67

Health
Resilience
Regional avg.

73

Economic
Resilience

Belgium

84
89

Shares of exports
by level of resilience of target markets according to CERI
Source:
www.covidrecoveryindex.org
CERI score breakdown
High: >= 62.21
Medium-High: 54.28 - 62.20
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THE IMPORTANCE OF TRADE FOR
RECOVERY

Low

Unknown/not covered

paces, as indicated by their different results across
the three pillars of the CERI. For example, while the

Click here to selec country

Netherlands is likely to be more affected by the ini-

There is no doubt that international trade linkages

tial economic shock than Germany, it is positioned

are key for recovery. Belgium’s GDP depends to a large

to recover faster. Nevertheless, recovery capacity as

extent on external trade (83.7%) and trade is an im-

measured by the CERI of the top 5 markets is above the

portant driver of growth. In this particular situation,

performance of Belgium on this pillar, suggesting that

however, the pace of recovery of export markets is un-

exports will be a major driver of recovery for Belgium.

likely to be symmetric and certainly not simultaneous
(Noy, Doan, Ferrarini, & Park, 2020). It is reasonable
to expect that exports to countries that will recover

CONCLUSIONS

faster will grow more strongly as demand recovers.

As Belgium attempts to weather the second wave, it

For some countries this will mean that exports can

is important to ensure that the economy continues

be a more important driver of growth than for others.

to perform during the pandemic and that the country
sets the stage to emerge stronger after the pandemic.

In the case of Belgium, the CERI results show that its

To do so, it needs to use the time to strengthen resi-

top 5 export markets are among countries that will

lience to future shocks and to enable those structural

likely recover rapidly: all 5 countries - which account

transitions that the pandemic accelerated. Belgium is

for over 50% of Belgian exports - are in the top twenty

well positioned to recover rapidly, due to its strong

of the CERI (see Table 47). What is important to note, is

economic resilience and trade linkages to markets with

that Belgium’s export markets will recover at different

recovery capacity (see table next page).
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Country

COVID

Absorptive

Economic

Health

Economic

Capacity

Resilience

Resilience

Recovery

Exports from

Partner share

Belgium

(% of Belgian

(US$ Mil)

exports)

84,085

17.9

Index score
Germany

76.3

France

68.7

Netherlands

74.3

United Kingdom

71.8

United States
Belgium

72.8

78.7

77.3

67.3

72.0

66.8

67,773

14.5

60.0

83.5

79.5

57,332

12.2

62.0

77.0

76.4

36,965

7.9

73.7

67.0

79.0

75.2

24,257

5.2

66.3

57.9

75.1

65.7

Sources: COVID Recovery Index and World Bank WITS Database wits.worldbank.org
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p het moment van schrijven worstelt de wereld nog steeds met de pandemie van het
coronavirus en niemand kan voorspellen hoe lang dit zal duren.

De economische gevolgen en de impact op de wereldhandel op lange termijn zijn nog moeilijk te meten. Hoewel de Belgische buitenlandse handel tijdens de lockdownperiode van
maart tot mei 2020 zonder twijfel een terugval kende, werden de sectoren niet in dezelfde
mate getroffen. De farmaceutische sector, die zo belangrijk is voor ons land, heeft zich weten te handhaven en brengt een sprankel hoop in een somber landschap.
België heeft geen reden om zich te schamen voor zijn prestaties tijdens het eerste deel van
de crisis, in vergelijking met de buurlanden. Anderzijds hebben landen met een vergelijkbare exportstructuur positievere resultaten laten zien. Dit is vooral te verklaren door het feit
dat zij minder - of minder lang - door COVID werden getroffen en door het feit dat de beperkende maatregelen minder omslachtig waren. Bovendien waren sommigen in staat om hun
export snel te heroriënteren, waardoor de daling werd opgevangen.
Nu dat België net zoals vele andere landen een tweede pandemiegolf probeert te doorstaan, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de economie blijft draaien en dat het land de

IMPACT VAN DE COVID-19 CRISIS OP DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL

SLOTWOORD

nodige inspanningen doet om er sterker uit te komen. Hiervoor moet het de tijd gebruiken
om de weerbaarheid tegen toekomstige schokken te versterken en de structurele economische overgang mogelijk te maken, waarvan de noodzaak door de pandemie is versneld.
België is goed geplaatst om snel te herstellen, dankzij zijn sterke economische veerkracht
en handelsbanden met markten met een snelle herstelcapaciteit.
Het zal zeer belangrijk zijn om de ontwikkeling van onze buitenlandse handel in de komende
maanden te blijven volgen. Dit zal het onderwerp zijn van deel II van deze studie, dat eind
2020 moet zijn afgerond. Aan deze publicatie zal een rubriek "statistiek" worden toegevoegd
om een mogelijke

afhankelijkheid tussen het profiel van bedrijven en hun weerstand tegen
de crisis te definiëren, evenals een rubriek "reglementering".
Onze autoriteiten hebben samen al een groot aantal maatregelen genomen om het herstel
te stimuleren. Deze zullen een belangrijke rol blijven spelen om onze bedrijven te helpen
de markten terug te winnen.
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