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Enkele economische indicatoren

Algemeen (2012):
BBP

384,6 miljard USD

Groeipercentage van het BBP

2,5%

Inflatie

5,7%

Uitvoer van goederen (FOB - schatting)

100,7 miljard USD

Invoer van goederen (FOB - schatting)

105,0 miljard USD

Handelsbalans

-4,3 miljard USD

Bevolking (schatting)

49,0 miljoen

Werkloosheidsgraad (schatting)

25,1%

Voornaamste klanten (2011):
in % van het totaal

Voornaamste leveranciers (2011):
in % van het totaal

China

15,1

China

14,7
11,5

Verenigde Staten

9,1

Duitsland

Japan

7,9

Verenigde Staten

8,0

Voornaamste uitgevoerde goederen (2010): in %
Platina

11,4

Goud

10,4

Kolen

6,7

Auto’s en andere onderdelen

5,2

Voornaamste ingevoerde goederen (2010): in %
Petrochemicaliën

13,9

Uitrustingsonderdelen voor auto’s

6,5

Motorvoertuigen en andere onderdelen

5,1

Aardolie

4,2

Bron: EIU
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2

Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor
België met de wereld

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de index van de eenheidsprijs
van goederen in de import en de export voor België (met de wereld).

Dankzij deze index kan de algemene evolutie van de prijs van goederen worden geanalyseerd.
Dit laat dan op zijn beurt weer toe om de globale evolutie van de Belgische import en export
in perspectief te zien door te bepalen welk gedeelte het gevolg is van de evolutie in de prijs
(en dus ook welk gedeelte het gevolg is van de evolutie in hoeveelheden).

De tabel moet als volgt geïnterpreteerd worden:

als een product een exportwaarde had van EUR 100 in 2000, dan had dit product gemiddeld
een exportwaarde van EUR 106,8 in 2005 en een waarde van EUR 129,0 in 2012. Hetzelfde
principe geldt ook voor de import. Als een product een importwaarde had van EUR 100 in
2000, dan had ditzelfde product een importwaarde van EUR 107,9 in 2005 en een waarde van
EUR 137,0 in 2012.

Index van de eenheidswaarde van de totale export en import van België (2000 = 100)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Export

Import

100,0
101,8
101,3
99,8
101,4
106,8
110,9
113,6
118,2
110,1
117,8

100,0
102,1
100,0
99,1
102,7
107,9
112,5
114,0
122,7
111,3
121,5

125,9
129,0

132,2
137,0

Bron: Eurostat
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Bilaterale handelsbetrekkingen (Bron: Eurostat – communautair concept)

3.1

Handelsverkeer in goederen tussen België en Zuid-Afrika in 2012

In 2012 stond Zuid-Afrika 27ste op de lijst van de voornaamste klanten van België, na
Australië, maar voor Noorwegen.
De uitvoer van België naar Zuid-Afrika bedroeg dat jaar EUR 1.743,1 miljoen tegenover EUR
1.637,2 miljoen in 2011, d.i. een toename van 6,5%. In 2012 nam Zuid-Afrika 0,5% van de
totale Belgische export van goederen voor zich.
Zuid-Afrika rangschikte zich in 2012 als 25ste leverancier van België. Hiermee plaatste het land
zich achter Algerije, maar voor Finland.
De Belgische invoer uit Zuid-Afrika steeg met 2,3%, van EUR 1.887,9 miljoen in 2011 tot EUR
1.931,0 miljoen in 2012. Het aandeel van het land in de totale Belgische import van goederen
bedroeg aldus 0,6%.

Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met Zuid-Afrika voor de
periode 2008-2012.

Handelsbetrekkingen België – Zuid-Afrika

In miljoen €

2008

Uitvoer

1.225,0

Invoer

2010

2011

2012

947,7

1.264,3

1.637,2

1.743,1

2.098,2

1.355,8

1.603,3

1.887,9

1.931,0

-873,2

-408,1

-339,0

-250,7

-187,9

Uitvoer: variatie in %

9,6

-22,6

33,4

29,5

6,5

Invoer: variatie in %

6,6

-35,4

18,3

17,7

2,3

Handelsbalans

2009

België had in 2008 een tekort op haar handelsbalans met Zuid-Afrika van EUR 873,2 miljoen.
In 2009 is het deficit meer dan gehalveerd als gevolg van het feit dat de import sterker daalde
dan de export. In 2010 en in 2011 is het tekort verder afgenomen doordat de uitvoer
gedurende beide jaren sterkere prestaties kon voorleggen dan de import. Dezelfde evolutie
was ook merkbaar in 2012, waardoor het deficit dat jaar op het laagste niveau van de
afgelopen jaren lag.

De handelsbetrekkingen van België met Zuid-Afrika

5

Het groeipercentage van de Belgische import uit Zuid-Afrika bedroeg 6,6% in 2008. In 2009
noteerde de invoer een terugval van 35,4%, vooraleer weer een sterk groeicijfer op te
tekenen in 2010 (+18,3%). De import werkte ook in 2011 (+17,7%) en in 2012 (+2,3%) verder
aan de opmars, zij het tegen een stijgingspercentage dat telkens onder het niveau van het
jaar voordien lag.

De Belgische export naar Zuid-Afrika nam in 2008 met 9,6% toe. Nadat de uitvoer er in 2009
(-22,6%) net zoals de invoer sterk op achteruit was gegaan, herpakte het zich in 2010 met een
stijging van maar liefst 33,4%. In 2011 en 2012 werd vervolgens verder gegaan op dit
positieve elan met groeipercentages van respectievelijk 29,5% en 6,5%.

Grafiek 1: Variatie van de in- en uitvoer

Variatie van de uitvoer en de invoer (in waarde)
33,4%
18,3%

29,5%
17,7%

9,6%

6,5%

6,6%

2,3%

Uitvoer
Invoer

-22,6%

-35,4%

2008

2009

2010

2011

2012

 Interesse voor Zuid-Afrika

Het Exporteursbestand van het Agentschap voor Buitenlandse Handel telt 1.482 Belgische
ondernemingen die naar Zuid-Afrika exporteren. Verder zijn er nog 2.198 bedrijven die
interesse tonen voor deze markt.
Voor bijkomende informatie: Mevr. I. Delvoy, tel.: 02 206 35 29; ingrid.delvoy@abh-ace.be
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3.1.1 Voornaamste uitvoersecties

In 2012 werd de Belgische export naar Zuid-Afrika gedomineerd door vier secties die samen
goed waren voor bijna drie kwart (73,1%) van de totale uitvoer naar dit land. Deze vier
productgroepen waren de volgende:


machines en toestellen (belangrijkste subsectie: ‘bulldozers, angledozers,
egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen,…’), waarvan de uitvoer en
het aandeel respectievelijk EUR 460,6 miljoen en 26,4% bedroegen;



chemische producten (belangrijkste subsectie: ‘geneesmiddelen bestaande uit al
dan niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik’) die,
met een totaal van EUR 376,3 miljoen, een aandeel van 21,6% van de Belgische
uitvoer naar Zuid-Afrika vertegenwoordigden;



onedele metalen die zich met EUR 239,7 miljoen een aandeel van 13,8% toeeigenden en



transportmaterieel, waarvan de verkopen een bedrag van EUR 197,0 miljoen en
een aandeel van 11,3% vertegenwoordigden.

Grafiek 2: Belgische uitvoer naar Zuid-Afrika gerangschikt volgens de voornaamste
productgroepen – 2012

Sectorale spreiding van de uitvoer (in waarde)
Voedingsproducten
Edelstenen en
2,3%
edelmetalen
2,9%

Minerale
producten
2,2%

Andere
7,3%

Machines en
toestellen 26,4%

Optische
instrumenten
4,9%
Kunststoffen
7,3%

Transport
materieel
11,3%
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Van de 10 belangrijkste exportsecties uit grafiek 3, waren de voedingsproducten
verantwoordelijk voor de sterkste procentuele groei. De waarde van de verkopen van deze
sectie steeg van EUR 28,6 miljoen in 2011 tot EUR 39,4 miljoen in 2012, hetzij een toename
van 37,9%.
De waarde van machines en toestellen, de belangrijkste exportsectie, steeg in 2012 met
27,6% na een groei van 49,7% een jaar eerder.
Andere stijgingen werden opgetekend door de onedele metalen, de chemische producten en
de kunststoffen. Deze secties kenden een groei van respectievelijk 30,1%, 5,5% en 3,1%.
Tegenover de 5 productgroepen waarvan de verkopen stegen, staan eveneens 5 secties
waarvan de uitgevoerde waarde verminderde. Deze dalingen varieerden van -10,1%
(goederen niet elders gerangschikt) tot -42,4% (minerale producten).
Ondanks het feit dat in 2012 vijf van de tien belangrijkste uitvoersecties een daling van de
verkopen optekenden, is de totale waarde van de Belgische uitvoer van goederen naar ZuidAfrika er dat jaar toch met 6,5% op vooruit gegaan. Dit kwam vooral door het belang van de
drie belangrijkste secties in de totale exportmix.

Grafiek 3: Variatie van de uitvoer gerangschikt volgens de voornaamste productgroepen
België – Zuid-Afrika (2012)

Variatie van de uitvoer per sectie
(in waarde en hoeveelheid)
27,6%
5,5%

Machines en toestellen
Chemische producten

30,1%
-13,0%

Onedele metalen
Transportmaterieel

3,1%

Kunststoffen

-19,6%

Optische instrumenten

-19,0%

Edelstenen en edelmetalen

37,9%
-42,4%

Voedingsproducten
Minerale producten

-10,1%

Waarde

Goederen niet elders gerangschikt

Hoeveelheid
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3.1.2 Voornaamste invoersecties

In 2012 waren de edelstenen en edelmetalen goed voor bijna een kwart (24,0%) van de
Belgische import uit Zuid-Afrika. De aankopen van deze sectie, die voornamelijk bestond uit
‘diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet’, namen dat jaar een bedrag van
EUR 463,8 miljoen voor hun rekening.

Vier andere secties vertegenwoordigden eveneens een aandeel van meer dan 10% in de
totale Belgische invoer uit Zuid-Afrika:


onedele metalen die, met een totaal van EUR 374,7 miljoen een aandeel van 19,4%
vertegenwoordigden;



transportmaterieel dat zich met EUR 242,3 miljoen een aandeel van 12,5% toeeigende;



chemische producten die eveneens 12,5% van de uitvoer voor hun rekening
namen, hetzij een bedrag van EUR 240,6 miljoen en



goederen niet elders gerangschikt, waarvan de uitvoer en het aandeel
respectievelijk EUR 232,0 miljoen en 12,0% bedroegen.

Grafiek 4: De Belgische invoer uit Zuid-Afrika gerangschikt volgens de voornaamste
productgroepen – 2012

Sectorale spreiding van de invoer (in waarde)
Machines en
toestellen
5,3%

Papier en
karton
3,1%

Kunststoffen
1,7%

Andere
3,6%

Minerale
producten
5,9%

Edelstenen en
edelmetalen
24,0%

Goederen niet
elders
gerangschikt
12,0%
Chemische
producten
12,5%
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Grafiek 5: Variatie van de invoer gerangschikt volgens de voornaamste productgroepen –
België – Zuid-Afrika (2012)

Variatie van de invoer per sectie
(in waarde en hoeveelheid)
16,2%
-3,7%

Edelstenen en edelmetalen
Onedele metalen

28,6%
7,9%
-8,3%

Transportmaterieel
Chemische producten
Goederen niet elders gerangschikt

-6,4%

Minerale producten

-28,4%

Machines en toestellen

-3,6%

Papier en karton

-19,3%

Kunststoffen

-3,9%

Waarde

Voedingsproducten

Hoeveelheid

Van de 10 belangrijkste invoersecties uit grafiek 5, was enkel het transportmaterieel goed
voor een groei van meer dan 20%. De aankopen van deze groep van producten stegen in
2012 meer bepaald met 28,6%.

Andere groeicijfers werden opgetekend door de edelstenen en edelmetalen en de
chemische producten.

De waarde van de aankopen van deze twee secties nam met

respectievelijk 16,2% en 7,9% toe.

Tegenover de 3 productgroepen waarvan de aankopen stegen, staan niet minder dan 7
secties die een achteruitgang registreerden. Deze dalingen varieerden van -3,6% (papier en
karton) tot -28,4% (machines en toestellen).

Ondanks het feit dat de ingevoerde waarde van 7 van de 10 belangrijkste invoersecties er in
2012 op achteruit ging, is de totale Belgische invoer van goederen uit Zuid-Afrika dat jaar toch
met 2,3% toegenomen.
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3.2 Evolutie van het handelsverkeer tussen België en Zuid-Afrika tijdens de periode
2008-2012
Om na te gaan of de handel tussen België en Zuid-Afrika zich reeds heeft hersteld van de
financiële en economische crisis van 2008, geven we hieronder een overzicht van hoe de
betrekkingen tussen beide landen de afgelopen 5 jaar zijn geëvolueerd.
De waarde van de uitvoer van België naar Zuid-Afrika bedroeg in 2012 EUR 1.743,1 miljoen
tegenover EUR 1.225,0 miljoen in 2008, d.i. een toename van 42,3%.
De geëxporteerde hoeveelheid is tijdens de periode 2008-2012 met 37,5% gestegen.
De waarde van de Belgische invoer uit Zuid-Afrika verminderde van EUR 2.098,2 miljoen in
2008 tot EUR 1.931,0 miljoen in 2012, hetzij een achteruitgang van 8,0%.
Tijdens diezelfde periode is ook de ingevoerde hoeveelheid met 63,8% verminderd.
De verschillende evolutie van de waarde en de hoeveelheid tijdens de periode 2008-2012 kan
zowel verklaard worden door de veranderde samenstelling van de in- en uitgevoerde
goederenmix, alsook door de evolutie van de eenheidsprijzen van de producten.

Evolutie van de handelsbetrekkingen tussen België en Zuid-Afrika (2008-2012)

In waarde
(miljoen EUR)
2008
2012
var. 2012/2008 in %
In hoeveelheid
(miljoen ton)
2008
2012
var. 2012/2008 in %

Export

Import

Balans

1.225,0

2.098,2

-873,2

1.743,1

1.931,0

-187,9

42,3

-8,0

Export

Import

446,4

3.650,4

613,7

1.320,8

37,5

-63,8

Het tekort op de Belgische handelsbalans met Zuid-Afrika, dat EUR 873,2 miljoen bedroeg in
2008, was tegen 2012 gedaald tot EUR -187,9 miljoen. Dit kwam doordat de uitvoer tijdens
deze periode sterk toenam, terwijl de import er op achteruit ging.
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3.3

Belang van Zuid-Afrika en buurlanden in de Belgische buitenlandse handel (2012)

□ Klant - Belgische export
□ Leverancier - Belgische import

Mozambique
110 klant
 EUR 55,5 miljoen
ste
53 leverancier
 EUR 448,3 miljoen
de

Zuid-Afrika
27ste klant
 EUR 1.743,1 miljoen
25ste leverancier
 EUR 1.931,0 miljoen

Botswana
114 klant
 EUR 50,9 miljoen
ste
71 leverancier
 EUR 222,0 miljoen
de

Namibië
134 klant
 EUR 24,7 miljoen
ste
59 leverancier
 EUR 345,5 miljoen
ste
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Swaziland
183 klant
 EUR 2,1 miljoen
ste
162 leverancier
 EUR 1,0 miljoen
ste

Lesotho
184 klant
 EUR 1,9 miljoen
ste
72 leverancier
 EUR 218,2 miljoen
ste
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3.4

Handelsverkeer in diensten tussen België en Zuid-Afrika in 2012
In 2012 voerde België voor EUR 406,2 miljoen aan diensten uit naar Zuid-Afrika, hetzij 0,5%
van de totale Belgische uitvoer van diensten. Hiermee was Zuid-Afrika de 27ste belangrijkste
klant van België na Turkije maar voor Canada. De uitvoer van Belgische diensten naar ZuidAfrika verminderde in 2012 met 6,8% in vergelijking met 2011.

De Belgische import van diensten uit Zuid-Afrika was in 2012 goed voor een bedrag van EUR
281,9 miljoen, een daling van 1,5% in vergelijking met 2011. Met een aandeel van 0,4% was
het land in 2012 de 30ste belangrijkste leverancier van diensten aan België na Rusland maar
voor Finland.

Hierna volgt de evolutie van de handelsbetrekkingen van België met Zuid-Afrika voor de
periode 2010 tot 2012.

België – Zuid-Afrika

Diensten (x EUR 1.000)

2010

2011

2012

Uitvoer

401.254

435.642

406.235

Invoer

310.748

286.281

281.920

Balans

90.506

149.361

124.315

Uitvoer: variatie in %

16,0

8,6

-6,8

Invoer: variatie in %

-2,7

-7,9

-1,5

Dankzij het feit dat de uitvoer van diensten naar Zuid-Afrika elk jaar de invoer overtrof, bleef
de dienstenbalans duidelijk overhellen in het voordeel van België.

Het surplus op de dienstenbalans, dat in 2010 EUR 90,5 miljoen bedroeg, steeg in 2011 tot
EUR 149,4 miljoen doordat de export dat jaar toenam terwijl de import daalde. Aangezien de
uitvoer in 2012 sterker achteruit ging dan de invoer, verminderde het overschot dat jaar tot
EUR 124,3 miljoen.
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3.4.1 Belgische export van diensten naar Zuid-Afrika

Met een aandeel van 62,9% en een bedrag van EUR 255,6 miljoen domineert het vervoer het
klassement van de belangrijkste Belgische exportdiensten richting Zuid-Afrika. Deze sectie
werd gevolgd door de andere commerciële diensten met een aandeel van 22,0%. Deze
groep van diensten bestaat o.a. uit ‘transitohandel’, ‘operationele leasingdiensten’, ‘juridisch,
accountancy- en managementadvies en public relations’, ‘Audit-, boekhoudkundige en
belastingadviesdiensten’ en ‘reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek’. De
communicatie nam tenslotte de derde plaats in met een aandeel van 5,8%.

Wat de variatie 2012/2011 betreft, waren er twee secties uit de top 5 die een groei
registreerden. Het gaat om het vervoer en de constructie, waarvan de export steeg met
respectievelijk 4,5% en 15,3%.

Desondanks is de totale Belgische uitvoer van diensten naar Zuid-Afrika in 2012 toch met
6,8% verminderd. De reden hiervoor was de achteruitgang van de andere commerciële
diensten (-27,9%), de communicatie (-23,8%) en het reisverkeer (-4,5%).

Diensten (x EUR 1.000)

2012

2012/2011

Aandeel in %

Var. in %

2011

2012

Vervoer

244.630

255.630

62,9

4,5

Andere commerciële diensten

124.263

89.568

22,0

-27,9

Communicatie

30.975

23.588

5,8

-23,8

Constructie

11.368

13.108

3,2

15,3

Reisverkeer

8.152

7.783

1,9

-4,5

16.254

16.558

4,1

1,9

435.642

406.235

100,0

-6,8

Overige diensten

Totaal
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3.4.2 Belgische import van diensten uit Zuid-Afrika

Aan de invoerzijde nam het vervoer eveneens de leiding, met een aandeel van 36,0% en een
bedrag van EUR 101,6 miljoen. Het reisverkeer en de andere commerciële diensten
vervolledigden in 2012 de top 3 van de belangrijkste importrubrieken met een aandeel van
30,6% en 24,3%.

De algemene daling van de invoer van diensten uit Zuid-Afrika met 1,5% kan voornamelijk
toegewezen worden aan het vervoer (-11,2%), het reisverkeer (-0,3%) en de informatica en
berichtgeving (-47,3%).

De toename van de andere commerciële diensten (+22,9%) en de communicatie (+6,3%)
bleek niet in staat om de achteruitgang van bovengenoemde secties teniet te doen.

2012

2012/2011

Aandeel in %

Var. in %

101.631

36,0

-11,2

86.611

86.388

30,6

-0,3

Andere commerciële diensten

55.630

68.385

24,3

22,9

Communicatie

14.892

15.835

5,6

6,3

Informatica en berichtgeving

7.938

4.184

1,5

-47,3

Overige diensten

6.777

5.497

1,9

-18,9

286.281

281.920

100,0

-1,5

Diensten (x EUR 1.000)

2011

2012

114.433

Reisverkeer

Vervoer

Totaal
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