Vietnam
Handelsbetrekkingen
van België met
Vietnam

Handelsbetrekkingen
van België met
Vietnam

3

1. Enkele economische
indicatoren - 2010

Algemeen:
BBP

103,5 miljard USD

Groeipercentage van het BBP

6,8%

Inflatie

9,0% (18,8% geschat voor 2011)

Uitvoer van goederen (FOB)

72,2 miljard USD

Invoer van goederen (FOB)

77,3 miljard USD

Handelsbalans

-5,1 miljard USD

Bevolking (schatting)

87,8 miljoen

Werkloosheidsgraad

2,9%

Voornaamste klanten:
in % van het totaal

Voornaamste leveranciers:
in % van het totaal

Verenigde Staten

20,2

China

30,4

Japan

10,4

Zuid-Korea

12,7

China

8,8

Japan

10,7

Zuid-Korea

4,2

Singapore

9,7

Voornaamste uitgevoerde goederen: in %
Textiel en kleding

15,6

Schoeisel

7,1

Ruwe olie

6,9

Visserijproducten

6,9

Voornaamste ingevoerde goederen: in %
Machines, uitrusting en onderdelen

16,1

Staal

7,4

Geraffineerde olie

6,9

Materialen voor de textielindustrie

6,4

Bron: EIU
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2. Bilaterale handelsbetrekkingen
(Bron: NBB – communautair concept)

2.1. Handelsverkeer tussen België en Vietnam in 2010
In 2010 stond Vietnam 69ste op de lijst van de voornaamste klanten van België, na Venezuela, maar voor
Qatar. De uitvoer van België naar Vietnam bedroeg dat jaar EUR 203,2 miljoen tegenover EUR 185,1 miljoen in 2009, d.i. een toename van 9,8%. In 2010 nam Vietnam 0,1% van de totale Belgische uitvoer voor
zijn rekening.
Vietnam rangschikte zich in 2010 als 41ste leverancier van België. Hiermee plaatste het land zich achter
Bulgarije, maar voor Slowakije.
De Belgische invoer uit Vietnam steeg met 12,8%, van EUR 669,5 miljoen in 2009 tot EUR 754,8 miljoen
in 2010. Het aandeel van het land in de totale Belgische invoer bedroeg aldus 0,3%.
Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met Vietnam voor de periode 2006-2010.

Handelsbetrekkingen België – Vietnam
In miljoen e

2006

2007

2008

2009

2010

Uitvoer

139,0

181,0

165,1

185,1

203,2

Invoer

692,9

786,0

907,4

669,5

754,8

-553,9

-605,0

-742,3

-484,4

-551,6

Uitvoer: variatie in %

8,2

30,2

-8,8

12,1

9,8

Invoer: variatie in %

12,9

13,4

15,4

-26,2

12,8

Handelsbalans

Van 2006 tot 2008 is het handelstekort van België met Vietnam telkens toegenomen. In 2009 is het
deficit sterk verminderd dankzij de niet geringe toename van de uitvoer en de substantiële daling van de
invoer. In 2010 steeg het tekort echter opnieuw doordat de import sneller toenam de export.
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Terwijl het groeipercentage van de Belgische import uit Vietnam van 2006 tot 2008 telkens lichtjes toenam, viel er niet meteen een duidelijke lijn waar te nemen in de evolutie van de export. Na een groei van
8,2% in 2006, registreerden de Belgische leveringen aan Vietnam in 2007 een toename van 30,2%. Deze
positieve evolutie werd niet voortgezet in 2008, aangezien de uitvoer dat jaar een daling liet optekenen
van 8,8%. In 2009 hadden de Belgische uitvoerders opnieuw de wind in de rug en nam de export met
12,1% toe. Ook in 2010 bleef de uitvoer in positieve zin evolueren, zij het aan een iets trager tempo (+9,8%).
Na een groei van 12,9% in 2006, bedroeg de toename van de import in 2007 en in 2008 respectievelijk
13,4% en 15,4%. Na een spectaculaire afname van 26,2% in 2009, herstelden de Belgische aankopen uit
Vietnam zich in 2010 met een stijging van 12,8%, een percentage dat hoger lag dan dat van de uitvoer.

Variatie van de in- en uitvoer
Uitvoer
35

30,2%

Invoer
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25
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Interesse voor Vietnam
Het Exporteursbestand van het Agentschap voor Buitenlandse Handel telt 805 Belgische ondernemingen die naar Vietnam exporteren. Verder zijn er nog 1.798 bedrijven die interesse tonen voor deze markt.
Voor bijkomende informatie: Mevr. I. Delvoy,
02 206 35 29; e-mail: ingrid.delvoy@abh-ace.be
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2.2. Voornaamste

uitvoersecties

In 2010 bestond de Belgische uitvoer naar Vietnam hoofdzakelijk uit drie secties die samen iets meer
dan de helft (56,0%) van de totale afzet aan dat land vertegenwoordigden. Het ging meer bepaald om:
1. c
 hemische producten waarvan de leveringen en het aandeel respectievelijk EUR 48,2 miljoen
en 23,7% bedroegen. De groei van deze productengroep met 47,0% is voornamelijk te danken
aan de subsectie farmaceutische producten (+45,4%);
2. m
 achines en toestellen die, met een totaal van EUR 35,9 miljoen, een aandeel van 17,7% van de
totale Belgische uitvoer naar Vietnam vertegenwoordigden en
3. o
 nedele metalen die, ondanks een achteruitgang van 40,7%, goed waren voor 14,6% van de
Belgische export en waarvan de leveringen EUR 29,6 miljoen bereikten.

Belgische uitvoer naar Vietnam gerangschikt volgens de
voornaamste productgroepen – 2010
Sectorale spreiding van de uitvoer
Andere 8,1%
Voedingsproducten 3,0%

Chemische
producten 23,7%

Dierlijke producten 3,7%
Optische instrumenten 4,0%
Kunststoffen 5,9%

Edelstenen en
edelmetalen 9,4%
Machines
en toestellen 17,7%
Plantaardige
producten 9,9%
Onedele
metalen 14,6%
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In 2010 ging de uitvoer van slechts twee van de tien hieronder vermelde secties
achteruit. De belangrijkste afname werd opgetekend door de onedele metalen, waarvan de export met 40,7% daalde. De verkopen van kunststoffen zijn
‘slechts’ met 8,5% verminderd.
Naast bovengenoemde twee secties waren er acht productgroepen waarvan de
uitvoer wel steeg. De belangrijkste toenames stonden op naam van de optische
instrumenten (+94,9%), de dierlijke producten (+60,7%) en de plantaardige
producten (+57,6%).
Dankzij deze goede prestaties is de totale Belgische export naar Vietnam in
2010 vermeerderd met 9,8%.

Variatie van de uitvoer gerangschikt volgens
de voornaamste productgroepen – België – Vietnam (2010)
Variatie van de uitvoer per sectie

Chemische producten

47,0%

Machines en toestellen

17,2%

Onedele metalen

-40,7%

Plantaardige producten

57,6%

Edelstenen en edelmetalen

16,4%

Kunststoffen

-8,5%

Optische instrumenten

94,9%

Dierlijke producten

60,7%

-60

-40

-20

0

20

20,3%

Voedingsproducten

21,4%

Minerale producten
40

60

80

8

100

Bilaterale handelsbetrekkingen

2.3. Voornaamste

invoersecties

In 2010 hebben drie secties zich samen 60,6% toegeëigend van de totale Belgische invoer uit Vietnam.
De sectie schoeisel, hoofddeksels, etc. is nog steeds de belangrijkste invoersectie met een aandeel van
39,0%. De aankopen van deze productengroep zijn toegenomen tot EUR 294,5 miljoen, een toename van
14,3% in vergelijking met 2009.
Op de tweede plaats staat het textiel, dat zich een aandeel van 12,0% of EUR 90,8 miljoen toeeigende.
In 2010 is de import van deze productengroep met 8,3% gestegen, na een afname van 23,5% in 2009.
De plantaardige producten sluiten de lijst met een totale invoer van EUR 72,3 miljoen en een aandeel
van 9,6%.

De Belgische invoer uit Vietnam gerangschikt
volgens de voornaamste productgroepen – 2010
Sectorale spreiding van de invoer
Andere 8,4%
Machines en toestellen 2,7%
Kunststoffen 3,1%
Werken van steen,
gips, cement, etc. 5,0%

Schoeisel,
hoofddeksels, etc. 39,0%

Diverse goederen 6,3%

Huiden, vellen, leder, etc. 6,4%

Dierlijke producten 7,5%

Plantaardige
producten 9,6%

Textiel 12,0%

9

Variatie van de invoer gerangschikt volgens de voornaamste
productgroepen – België – Vietnam (2010)
Variatie van de invoer per sectie

Schoeisel, hoofddeksels, etc.

14,3%

Textiel

8,3%

Plantaardige producten

6,5%

Dierlijke producten

-1,5%

Huiden, vellen, leder, etc.

13,6%

Diverse goederen

24,6%

Werken van steen, gips,
cement, etc.

38,8%

Kunststoffen

18,8%

Machines en toestellen

-3,4%

Onedele metalen

15,2%
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Net zoals bij de export zijn er ook bij de import twee secties waarvan de invoer verminderde in 2010, meer
bepaald de machines en toestellen (-3,4%) en de dierlijke producten (-1,5%).
De import van alle andere secties uit bovenstaande grafiek is wel toegenomen. De groeicijfers varieerden
van 6,5% voor de plantaardige producten tot 38,8% voor de werken van steen, gips, cement, etc.
Als men hier de resultaten van de overige 12 secties van de Nomenclatuur bijtelt, is het niet verwonderlijk
dat de totale Belgische import uit Vietnam in 2010 met 12,8% is gestegen.
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2.4. Algemene evolutie na afloop van de eerste 9 maanden
van 2011
2.4.1. Export
De Belgische export naar Vietnam bedroeg na afloop van de eerste 9 maanden van 2011 EUR 162,8 miljoen, dit is een vooruitgang van 10,5% vergeleken met de overeenkomstige periode van 2010.
Na de eerste 9 maanden van 2011 behield de sectie van de chemische producten met EUR 38,7 miljoen
en een aandeel van 23,8% nog steeds de eerste plaats. De verkoop van deze productengroep steeg met
7,5%, na een groei van 49,0% in 2010.
De machines en toestellen namen de 2de plaats in met een aandeel van 16,4%. Deze sectie was goed voor
EUR 26,7 miljoen. De export kende een toename van 21,1% in 2010 (eerste 9 maanden).
Met een bedrag van EUR 21,3 miljoen vervolledigden de onedele metalen in 2011 de top drie. Ondanks
een daling van de export met 4,2% behaalde deze sectie na de eerste 9 maanden een aandeel van 13,1%.

2.4.2. Import
Volgens de beschikbare gegevens van 2011 (eerste 9 maanden), bedroeg de Belgische import uit
Vietnam EUR 520,3 miljoen t.o.v. EUR 578,4 miljoen in 2010, dit is een daling van 10,0%.
Na afloop van de eerste negen maanden van 2011 stond de sectie schoeisel, hoofddeksels, etc. met
24,0% nog steeds op de eerste plaats. De aankoop hiervan verminderde met 46,3% t.o.v. 2010 tot
EUR 124,9 miljoen.
De plantaardige producten rangschikten zich 2de met een aandeel van 13,9% en aankopen ter waarde
van EUR 72,1 miljoen. Van 2010 tot 2011 (eerste 9 maanden) is de import van deze sectie toegenomen
met 34,8%.
Het textiel nam de derde plaats in met een aandeel in de import van 12,4%. De import van deze productengroep ging met 4,5% achteruit tot EUR 64,5 miljoen.
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2.5. Plaats

Vietnam en buurlanden in de Belgische
buitenlandse handel (2010)
van

>> Klant - Belgische export
>> Leverancier - Belgische import

>> 162ste klant
EUR 6,7 miljoen
>> 154ste leverancier
EUR 1,9 miljoen

>> 146ste klant
EUR 14,0 miljoen

>> 9de klant
EUR 5.426,6 miljoen

>> 127ste leverancier
EUR 14,3 miljoen

>> 7de leverancier
EUR 12.129,5 miljoen

China
Myanmar

Hanoi

Laos
Gulf of Tonkin

>> 39ste klant
EUR 863,7 miljoen

Thailand

South China Sea

>> 37ste leverancier
EUR 989,8 miljoen

Cambodia

Vietnam

>> 125ste klant
EUR 25,5 miljoen

>> 69ste klant
EUR 203,2 miljoen

>> 111de leverancier
EUR 31,7 miljoen

>> 41ste leverancier
EUR 754,8 miljoen
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2.6. Handelsverkeer in diensten

tussen

België en Vietnam in 2010

In 2010 voerde België voor EUR 35,3 miljoen aan diensten uit naar Vietnam, hetzij 0,1% van de totale
Belgische uitvoer van diensten. Hiermee was Vietnam de 74ste belangrijkste klant van België. De uitvoer
van Belgische diensten naar Vietnam steeg in 2010 met 96,5% in vergelijking met 2009.
De Belgische import van diensten uit Vietnam was in 2010 goed voor een bedrag van EUR 24,4 miljoen, een groei van 49,4% in vergelijking met 2009. Met een aandeel van 0,04% was het land in 2010 de
84ste belangrijkste leverancier van diensten aan België.
Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met Vietnam voor de periode
2008 tot 2010.

België - Vietnam
Diensten (x EUR 1.000)

2008

2009

2010

Uitvoer

23.888

17.941

35.258

Invoer

15.670

16.305

24.356

Balans

8.218

1.636

10.902

Uitvoer: variatie in %

87,9

-24,9

96,5

Invoer: variatie in %

-1,3

4,1

49,4

Dankzij het feit dat de uitvoer van diensten naar Vietnam elk jaar de invoer overtrof, bleef de dienstenbalans duidelijk overhellen in het voordeel van België.
Nadat het overschot op de dienstenbalans sterk was afgenomen in 2009 tengevolge van de sterke
daling van de export, nam het positief saldo weer snel toe. Deze gunstige evolutie staat in schril contrast
met de handelsbalans voor goederen die sterk negatief was voor ons land.
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2.6.1. Belgische export van diensten naar Vietnam
Het vervoer leverde met een aandeel van 67,6% en een bedrag van EUR 23,8 miljoen veruit de grootste
bijdrage. Andere commerciële diensten en communicatie namen de 2de en 3de plaats in met een aandeel
van respectievelijk 12,1% en 6,0%.
Wat de variatie 2010/2009 betreft valt vooral de vooruitgang op van de rubriek constructie die een
stijging kende van maar liefst 497,8%.

Diensten (x EUR 1.000)

2009

2010

Vervoer

10.427

23.836

67,6

128,6

2.628

4.255

12,1

61,9

2.156

2.131

6,0

-1,2

Constructie

325

1.943

5,5

497,8

Reisverkeer

725

1.165

3,3

60,7

1.680

1.928

5,5

14,8

17.941

35.258

100,0

96,5

Andere commerciële diensten
Communicatie

Overige diensten

Totaal

14

2010
Aandeel in %

2010/2009
Var. in %
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2.6.2. Belgische import van diensten uit Vietnam
Ook aan de invoerzijde nam het vervoer de leiding, met een aandeel van 58,7% en een bedrag van
EUR 14,3 miljoen, hetzij een vooruitgang van 88,6% in vergelijking met 2009. Het reisverkeer en de
andere commerciële diensten vervolledigden in 2010 de top 3 van de belangrijkste importrubrieken met
een aandeel van 23,2% en 11,4%.
De import van elk van de vijf belangrijkste dienstensecties nam toe in 2010. Hierdoor is ook de totale
import van diensten met 49,4% gestegen in 2010.

Diensten (x EUR 1.000)

2009

2010

Vervoer

7.583

14.299

58,7

88,6

Reisverkeer

5.420

5.641

23,2

4,1

2.012

2.784

11,4

38,4

Andere diensten

50

665

2,7

1.230,0

Verzekeringen

145

231

1,0

59,3

1.095

736

3,0

-32,8

16.305

24.356

100,0

49,4

Andere commerciële diensten

Overige diensten

Totaal

15

2010
Aandeel in %

2010/2009
Var. in %

Voor meer inlichtingen:
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
www.abh-ace.be

Statistiekdienst
>> Christelle Charlier
Hoofd van de dienst statistiek
02 206 35 78
christelle.charlier@abh-ace.be

>> Sammy Sioen
Attaché
02 206 35 63
sammy.sioen@abh-ace.be

>> Dennis Gijsbrechts
Attaché
02 206 35 73
dennis.gijsbrechts@abh-ace.be

>> Cathy Marquegnies
Assistente
02 206 35 64
cathy.marquegnies@abh-ace.be
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Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
+ 32 2 206 35 11
www.abh-ace.be
Flanders Investment and Trade
Gaucheretstraat 90
1030 Brussel
+ 32 2 504 87 11
www.flanderstrade.be
Brussel Invest & Export
Louizalaan 500, bus 4
1050 Brussel
+ 32 2 800 40 00
www.brussels-export.be
Agence wallonne à l’Exportation
et aux Investissements Etrangers
Saincteletteplein 2
1000 Brussel
+ 32 2 421 82 11
www.awex.be

Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven,
kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse Handel, noch zijn partners (Flanders
Investment and Trade, Brussel Invest & Export en l’Agence wallonne à l’Exportation
et aux Investissements étrangers) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten,
weglatingen en leugenachtige verklaringen. Zij kunnen evenmin verantwoordelijk
worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze nota.
Deze nota heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.
Datum van publicatie: januari

2012
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Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap
www.abh-ace.be
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