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1. ITALIË ALS HANDELSPARTNER

1. ITALIË ALS HANDELSPARTNER
In het eerste deel van deze publicatie tonen tabellen

belangrijkste klanten en leveranciers van goederen

en figuren het belang van de Italiaanse economie

waren en wat het relatieve belang van Italië is voor

voor de landen van de Europese Unie en de rest van

de handel van de overige EU-lidstaten.

de wereld. Zo bekijken we welke landen voor Italië de

1.1. DE BELANGRIJKSTE KLANTEN EN LEVERANCIERS VAN ITALIË
KLANTEN
Elk van de 15 belangrijkste klanten van goederen

landen in de top 15 van belangrijkste exportpartners

uit Italië was in 2020 goed voor een aandeel van

van Italië met een aandeel van respectievelijk 3,0%

meer dan 1,0% in de totale Italiaanse export. Samen

en 1,6%.

vertegenwoordigden de onderstaande landen ruim
tweederde (69,4%) van de totale uitvoer van Italië.

In 2020 was België wereldwijd de 7de voornaamste

De eerste plaats werd ingenomen door Duitsland

klant van goederen uit Italië. Dit is dezelfde positie

met 12,8%, terwijl Frankrijk en de Verenigde Staten

die het ook in 2019 reeds innam, terwijl ons land de

respectievelijk 10,3% en 9,8% voor hun rekening

twee jaren voordien telkens de 8 ste voornaamste

namen. Buiten de VS waren China (9 e plaats) en

klant van Italië was. Het aandeel van ons land in de

Japan (13 e plaats) de enige andere niet-Europese

Italiaanse uitvoer bedroeg 3,4% in 2020.

BELANGRIJKSTE HANDELSPARTNERS VAN ITALIË OP BASIS VAN HUN AANDEEL
IN DE ITALIAANSE EXPORT (2020 – IN %)
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LEVERANCIERS
Elk van de 15 belangrijkste leveranciers van goederen

rekening namen. Buiten China was de Verenigde

aan Italië was in 2020 goed voor een aandeel van

Staten (7e plaats) het enige andere niet-Europese land

meer dan 1,0% van de totale Italiaanse import. Samen

in de top 15 van de belangrijkste importpartners van

vertegenwoordigden de onderstaande landen iets

Italië met een aandeel van 4,0%.

minder dan driekwart (71,2%) van de totale invoer

In 2020 was België wereldwijd de 6 de voornaamste

in Italië. Duitsland was niet enkel de voornaamste

leverancier van goederen aan Italië. Dit is dezelfde

klant van Italië, maar ook de voornaamste leverancier

positie die het de twee voorgaande jaren ook reeds

van goederen aan dit land met 16,3%, terwijl China

bekleedde. Het aandeel van ons land in de Italiaanse

en Frankrijk respectievelijk 8,7% en 8,5% voor hun

invoer bedroeg 4,9% in 2020.

BELANGRIJKSTE HANDELSPARTNERS VAN ITALIË OP BASIS VAN HUN AANDEEL
IN DE ITALIAANSE IMPORT (2020 – IN %)
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1.2
		

BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN
IN DE HANDEL MET ITALIË

1.2.1 EXPORT
De totale export van goederen vanuit de Europese

dat de Belgische uitvoer van goederen naar Italië

Unie (EU-27) naar Italië was in 2020 goed voor

procentueel gezien minder sterk is afgenomen dan

een

België

de totale EU-uitvoer naar dit land, heeft ertoe geleid

vertegenwoordigde hierin een aandeel van 8,4%,

dat het aandeel van België binnen de EU-export van

waarmee het binnen de EU de 5

goederen naar Italië is gestegen in 2020.

bedrag

van

224,8

miljard

EUR.
de

belangrijkste

exporteur van goederen naar Italië was. Duitsland
nam de 1ste plaats in met een aandeel van 26,9% en

Terwijl de Duitse export van goederen naar Italië in

een bedrag van 60,4 miljard EUR, terwijl Frankrijk en

2020 met 11,0% (-7,5 miljard EUR) afnam vanwege

Nederland de tweede en derde plaats bezetten met

de verminderde uitvoer van o.a. ‘benzine- en

een aandeel van respectievelijk 14,5% en 10,9%.

dieselwagens’, daalde die van Nederland met 3,0%
(-766,7 miljoen EUR). De Franse uitvoer naar Italië

Terwijl de waarde van de Europese uitvoer (EU-27)

registreerde het voorbije jaar een negatieve groei

naar Italië in 2020 9,7% (-24,2 miljard EUR) onder

van 14,1% (-5,4 miljard EUR) als gevolg van de lagere

het niveau van een jaar eerder lag, is de Belgische

waarde voor o.a. ‘gasvormig aardgas’ en ‘benzine-

export er afgelopen jaar slechts met 4,4%

en dieselwagens’.

(-869,9 miljoen EUR) op achteruit gegaan. Het feit

EVOLUTIE VAN DE EXPORT NAAR ITALIË
IN MILJOEN €

2019

2020

VARIATIE (IN %)

AANDEEL (IN %)

1. DUITSLAND

67.823,4

60.356,4

-11,0

26,9

2. FRANKRIJK

38.038,3

32.663,9

-14,1

14,5

3. NEDERLAND

25.271,1

24.504,4

-3,0

10,9

19.784,7

18.914,8

-4,4

8,4

248.939,1

224.784,2

-9,7

100,0

…
5. BELGIË
…
TOTAAL EU-27
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Als gekeken wordt naar het aandeel van

Italië was van 2016 tot 2019 telkens de

de Italiaanse markt in termen van de totale

belangrijkste

goederenuitvoer van iedere EU-lidstaat, zien we

goederen, maar in 2020 viel het land terug naar

dat 5,1% van de totale Belgische goederenuitvoer

de tweede plaats in deze ranking, na Duitsland.

in 2020 bestemd was voor Italië. Hiermee nam

Het aandeel van Italië in de export van Kroatië is

ons land het voorbije jaar de elfde plaats in op

van 2011 (15,8%) tot 2015 (13,2%) elk jaar gedaald,

de lijst met het relatieve belang van de Italiaanse

waarna het opnieuw stelselmatig groeide tot

markt voor de export van iedere EU-lidstaat. Het

14,4% in 2018. Nadat het aandeel in 2019 reeds

aandeel van Italië in de totale Belgische uitvoer

was afgenomen tot 13,8%, bereikte het in 2020

van goederen steeg in 2016 tot het hoogste

met 12,4% haar laagste niveau van de voorbije

niveau van de laatste tien jaar toen het 5,2%

tien jaar.

exportmarkt

voor

Kroatische

bereikte, alvorens opnieuw te dalen tot 4,9%
in 2017. Vervolgens nam het aandeel wederom

Het minst afhankelijk van de Italiaanse markt

toe tot 5,1% in 2018, waarna het in 2019 lichtjes

waren Estland en Cyprus (beide 1,1%) en

verminderde tot 5,0%.

Letland (1,5%).

AANDEEL VAN ITALIË IN DE TOTALE GOEDERENEXPORT VAN IEDER EU-LAND
(2020 – IN %)
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1.2
		

BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN
IN DE HANDEL MET ITALIË

1.2. IMPORT
De totale import van goederen vanwege de Europese

13,7 miljard EUR tot ruim 14,7 miljard EUR. Hierdoor is

Unie (EU-27) uit Italië bedroeg 215,5 miljard EUR in 2020.

ook het aandeel van België binnen de EU-import van

België vertegenwoordigde hierin een aandeel van

goederen uit Italië toegenomen in 2020.

6,8%, waarmee het binnen de EU de 4 de belangrijkste
importeur van goederen uit Italië was. Duitsland was

De Duitse import van goederen uit Italië verminderde

binnen de EU niet enkel de belangrijkste exporteur

in 2020 met 5,0% (-2,9 miljard EUR), terwijl die van

naar Italië, maar ook de voornaamste importeur van

Frankrijk met 9,8% (-4,6 miljard EUR) afnam vanwege de

goederen uit dit land met een aandeel van 25,6% en een

lagere waarde voor o.a. ‘halfzware oliën’, ‘bijouterieën

bedrag van net geen 55,2 miljard EUR, terwijl Frankrijk

en juwelen van edele metalen, ook indien bekleed of

en Spanje de tweede en derde plaats opeisten met een

geplateerd met edele metalen’ en ‘automobielen voor

aandeel van respectievelijk 19,8% en 8,7%.

goederenvervoer met een motor met zelfontsteking
(diesel- of semidieselmotor)’. De achteruitgang van

Terwijl de Europese invoer (EU-27) uit Italië tussen

de Spaanse invoer bedroeg 13,4% (-2,9 miljard EUR)

2019 en 2020 met 7,3% (-17,0 miljard EUR) is gedaald,

en was o.a. te wijten aan de gedaalde import van

steeg de Belgische import uit dit land met 7,5%, van

‘halfzware oliën’, ‘lichte oliën’ en ‘dieselvoertuigen’.

EVOLUTIE VAN DE IMPORT UIT ITALIË
IN MILJOEN €

2019

2020

VARIATIE (IN %)

AANDEEL (IN %)

1. DUITSLAND

58.099,9

55.186,5

-5,0

25,6

2. FRANKRIJK

47.384,4

42.735,8

-9,8

19,8

3. SPANJE

21.640,5

18.736,8

-13,4

8,7

4. BELGIË

13.716,8

14.740,9

7,5

6,8

232.499,9

215.509,8

-7,3

100,0

…
TOTAAL EU-27
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Als we kijken naar het aandeel van Italië in de

derde plaats bezetten. Hoewel Malta relatief

totale goedereninvoer van iedere EU-lidstaat,

gezien nog steeds de meeste goederen uit Italië

zien we dat in 2020 4,2% van de totale Belgische

invoert binnen de EU, is het de laatste jaren

invoer van goederen uit Italië kwam. Dit aandeel

steeds meer afhankelijk van andere landen voor

heeft de voorbije tien jaar nooit zo hoog gelegen

zijn invoer. In 2012 voerde Malta nog voor 38,6%

als in 2020.

aan goederen in uit Italië, maar in 2019 bereikte
dit aandeel haar laagste niveau van de laatste

Toch nam ons land in 2020 pas de zestiende

tien jaar toen het daalde tot 19,0%.

plaats in voor wat het aandeel van Italië in
de totale goedereninvoer van ieder EU-land

De EU-landen die het minst afhankelijk zijn van

betreft. Malta was het voorbije jaar voor 20,2%

Italië voor hun invoer van goederen waren het

van zijn goedereninvoer afhankelijk van Italië,

voorbije jaar Ierland (2,1%), Nederland (2,3%) en

terwijl Kroatië en Slovenië met een aandeel van

Estland (2,5%).

respectievelijk 12,0% en 10,4% de tweede en

AANDEEL VAN ITALIË IN DE TOTALE GOEDERENIMPORT VAN IEDER EU-LAND
(2020 – IN %)
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BELANG VAN ITALIË EN
HAAR BUURLANDEN IN DE BELGISCHE
BUITENLANDSE HANDEL

2
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2. BELANG VAN ITALIË EN HAAR BUURLANDEN
IN DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL
KLANT > BELGISCHE EXPORT
LEVERANCIER > BELGISCHE IMPORT

Frankrijk

Oostenrijk

Zwitserland

2de klant
50,8 miljard EUR

16de klant
3,7 miljard EUR

13de klant
5,0 miljard EUR

3de leverancier

20ste leverancier
3,1 miljard EUR

10de leverancier
8,4 miljard EUR

34,3 miljard EUR

Italië
6de klant
18,9 miljard EUR
7de leverancier
14,7 miljard EUR

Vaticaanstad

San Marino

Slovenië

224ste klant
13.100 EUR

151ste klant
14,6 miljoen EUR

51ste klant
609,3 miljoen EUR

192ste leverancier
46.000 EUR

172ste leverancier
0,4 miljoen EUR

61ste leverancier
325,1 miljoen EUR

INTERESSE VOOR ITALIË
Het Exporteursbestand van het Agentschap voor Buitenlandse Handel telt 4.306 Belgische ondernemingen die naar
Italië exporteren. Verder zijn er nog 3.640 bedrijven die interesse tonen voor deze markt.
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BILATERALE
HANDELSBETREKKINGEN

3
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3. BILATERALE HANDELSBETREKKINGEN

3.1. HANDELSVERKEER IN GOEDEREN
In 2020 stond Italië 6 de op de lijst van de voornaamste

Italië rangschikte zich in 2020 als 7de belangrijkste

klanten van België, na de Verenigde Staten, maar voor

leverancier van België. Hiermee plaatste het land zich

Spanje.

na Ierland, maar voor het Verenigd Koninkrijk.

De uitvoer van België naar Italië bedroeg iets meer

De

dan 18,9 miljard EUR in 2020 tegenover net geen

14,7 miljard EUR in 2020, hetzij een groei van 7,5%

19,8 miljard EUR een jaar eerder, d.i. een afname van

(+1,0 miljard EUR) in vergelijking met een jaar eerder.

4,4% (-869,9 miljoen EUR). In 2020 nam Italië 5,1% van

Het aandeel van dit land in de totale Belgische import

de totale Belgische uitvoer voor zijn rekening.

bedroeg hiermee 4,2%

Belgische

invoer

uit

Italië

bedroeg

ruim

EVOLUTIE VAN DE HANDELSBETREKKINGEN TUSSEN BELGIË EN ITALIË
IN MILJOEN €

2016

2017

2018

2019

2020

EXPORT

18.630,7

18.710,8

20.320,4

19.784,7

18.914,8

IMPORT

13.331,0

13.025,0

13.218,7

13.716,8

14.740,9

5.299,7

5.685,8

7.101,7

6.067,9

4.173,9

EXPORT: VARIATIE (IN %)

5,0

0,4

8,6

-2,6

-4,4

IMPORT: VARIATIE (IN %)

2,6

-2,3

1,5

3,8

7,5

HANDELSBALANS

De handelsbalans voor goederen van België met Italië vertoont traditioneel een surplus in het voordeel
van ons land. Het overschot, dat 5,3 miljard EUR bedroeg in 2016, nam een jaar later toe tot net geen
5,7 miljard EUR doordat de waarde van de export lichtjes steeg, terwijl die van de import in dalende lijn
evolueerde. In 2018 was de groei van de uitvoer duidelijk significanter dan die van de invoer, waardoor het
surplus met 7,1 miljard EUR haar hoogste niveau van de periode onder beschouwing bereikte. Vervolgens
was er zowel in 2019 als in 2020 een daling van de export en een groei van de import. Dit had tot gevolg
dat het overschot op de Belgische handelsbalans voor goederen met Italië de voorbij twee jaar afnam tot
achtereenvolgens 6,1 miljard EUR en 4,2 miljard EUR.
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VARIATIE VAN DE IN- EN UITVOER (IN %)
8,6%

7,5%

5,0%
3,8%
2,6%
1,5%
0,4%

-2,3%

-2,6%
-4,4%

2016

2017

2018

Export

2019

2020

Import

Nadat de totale Belgische export van goederen

De Belgische import van goederen uit Italië,

naar Italië in 2016 met 5,0% was gestegen

die in 2016 nog met 2,6% was toegenomen,

vanwege de toename in de uitvoer van o.a.

verminderde een jaar later met 2,3% als gevolg

chemische producten, machines en toestellen en

van de lagere waarde voor onder meer chemische

transportmaterieel, was het groeipercentage een

producten. Onder impuls van de secties machines

jaar later beperkt tot slechts 0,4%. Vervolgens lag

en toestellen en transportmaterieel werd in

de gestegen uitvoer van de drie hierboven reeds

2018 opnieuw aangeknoopt met een groei van

vermelde rubrieken in 2018 wederom mee aan de

1,5%, waarna de hogere waarde voor de rubriek

basis van de groei in de totale export met 8,6%.

chemische producten

In 2019 en 2020 werd er tenslotte een daling van

was waarom de totale Belgische import van

de Belgische export van goederen naar Italië van

goederen uit Italië in 2019 en 2020 verder steeg

achtereenvolgens 2,6% en 4,4% opgetekend. De

met achtereenvolgens 3,8% en 7,5%.

de voornaamste reden

verminderde uitvoer van kunststoffen, onedele
metalen en vooral transportmaterieel had hier
een belangrijk aandeel in.
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3.1. HANDELSVERKEER IN GOEDEREN

3.1.1. EXPORT
Ook in 2020 bezetten chemische producten nog steeds

Kunststoffen (belangrijkste sub-secties: ‘polyethyleen’,

de koppositie in de Belgische export van goederen

‘copolymeren van propyleen’ en ‘polypropyleen’)

naar Italië. Met een bedrag van ruim 8,1 miljard EUR

vervolledigden de top drie met een aandeel van 9,6% en

vertegenwoordigde deze groep van producten een

een exportwaarde van iets meer dan 1,8 miljard EUR.

aandeel van 43,1% in de totale export. Deze sectie
was hoofdzakelijk samengesteld uit ‘geneesmiddelen

De enige overige productgroepen met een aandeel

bestaande uit al dan niet vermengde producten voor

van meer dan 5,0% in de totale Belgische uitvoer van

therapeutisch of profylactisch gebruik’, ‘lactamen’ en

goederen naar Italië waren:

‘immunologische producten’.

 onedele metalen: 1,5 miljard EUR,

hetgeen overeenkomt met een aandeel van 8,0%
en

De uitvoer van machines en toestellen (belangrijkste
sub-secties:

‘telefoontoestellen

voor

cellulaire

 transportmaterieel: 1,2 miljard EUR,

netwerken of voor andere draadloze netwerken’ en

hetgeen overeenkomt met een aandeel van 6,5%.

‘machines waarvan de bovenbouw 360° kan draaien’)
bedroeg bijna 2,0 miljard EUR, hetgeen overeenkomt
met een aandeel van 10,3%.

BELGISCHE UITVOER NAAR ITALIË GERANGSCHIKT
VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN
(2020 - IN %)

2020
18












43,1% - Chemische producten
10,3% - Machines en toestellen
9,6% - Kunststoffen
8,0% - Onedele metalen
6,5% - Transportmaterieel
4,1% - Optische instrumenten
3,7% - Textiel
2,8% - Voedingsproducten
2,6% - Schoeisel, hoofddeksels,…
9,3% - Andere productgroepen

VARIATIE VAN DE UITVOER GERANGSCHIKT
VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN – BELGIË – ITALIË
2020/2019 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID)
Waarde
Hoeveelheid

13,8%
-7,1%
-10,9%

Chemische producten
Machines en toestellen
Kunststoffen

-13,3%

Onedele metalen

-38,3%

Transportmaterieel
Optische instrumenten

-9,9%

Textiel

-17,4%
-7,7%
-4,5%
-13,2%

Voedingsproducten
Schoeisel, hoofddeksels,…
Dierlijke producten

Bovenstaande grafiek toont aan dat van de tien

Dat de totale Belgische export van goederen naar Italië

belangrijkste productgroepen in de Belgische uitvoer van

er in 2020 met 4,4% op achteruit ging, lag ook mede

goederen naar Italië enkel die van chemische producten

aan de gedaalde uitvoer van de overige secties uit de

een stijging liet optekenen in 2020. De uitvoer hiervan

top tien. Deze lieten een achteruitgang optekenen die

ging er onder impuls van de sub-secties ‘lactamen’ en

varieerde van 4,5% (schoeisel, hoofddeksels,…) tot 17,4%

‘geneesmiddelen’ met 987,0 miljoen EUR (+13,8%) op

(textiel). De daling van deze laatste groep producten met

vooruit.

145,8 miljoen EUR was onder meer het resultaat van de
verminderde uitvoer van ‘T-shirts van katoen’ en ‘truien

Van de tien voornaamste secties uit de Belgische

van synthetische of kunstmatige vezels’.

export van goederen naar Italië registreerde die van
transportmaterieel de sterkste achteruitgang. De waarde
hiervan verminderde met 38,3% (-757,4 miljoen EUR)
vanwege de verminderde uitvoer van o.a. ‘benzine- en
dieselwagens’.
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3.1. HANDELSVERKEER IN GOEDEREN

3.1.2. IMPORT
De Belgische import van goederen uit Italië werd

De

rubriek

in 2020 net als de export aangevoerd door de

sub-secties:

rubriek chemische producten en meer specifiek

‘automobielen voor goederenvervoer met een motor

‘geneesmiddelen’. De invoer hiervan bedroeg bijna

met zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmotor)’)

6,7 miljard EUR, waarmee deze groep van producten

vervolledigde de top drie van belangrijkste Belgische

een aandeel van 45,1% vertegenwoordigde.

importsecties. De waarde hiervan was goed voor iets

transportmaterieel
‘benzine-

en

(belangrijkste

dieselwagens’

en

minder dan 1,4 miljard EUR, hetgeen overeenkomt met
Machines en toestellen (belangrijkste sub-secties:

een aandeel van 9,2%.

‘delen van machines en toestellen voor het oogsten
of voor het dorsen van landbouwproducten’, ‘delen

Slechts twee andere rubrieken vertegenwoordigden

van luchtpompen, vacuümpompen en compressoren

eveneens een aandeel van meer dan 5,0% in de

voor lucht of voor andere gassen’ en ‘draad, kabels

Belgische invoer van goederen uit Italië. Het gaat

en andere geleiders van elektriciteit’) namen met een

hierbij meer bepaald om:

totaal van ongeveer 2,1 miljard EUR een aandeel van
14,0% in de totale invoer voor zich.

 voedingsproducten: 788,0 miljoen EUR,

hetgeen overeenkomt met een aandeel van 5,3%
en;
 onedele metalen: 768,4 miljoen EUR,

hetgeen overeenkomt met een aandeel van 5,2%.

BELGISCHE INVOER UIT ITALIË GERANGSCHIKT
VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN (2020 - IN %)

2020
20












45,1% - Chemische producten
14,0% - Machines en toestellen
9,2% - Transportmaterieel
5,3% - Voedingsproducten
5,2% - Onedele metalen
4,4% - Kunststoffen
2,9% - Textiel
2,0% - Minerale producten
1,8% - Plantaardige producten
10,1% - Andere productgroepen

VARIATIE VAN DE INVOER GERANGSCHIKT
VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN – BELGIË – ITALIË
2020/2019 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID)
Waarde
Hoeveelheid

20,7%

Chemische producten

-5,5%

Machines en toestellen
0,0%

Transportmaterieel

4,0%

Voedingsproducten

-7,9%

Onedele metalen
Kunststoffen

-12,5%

Textiel

-9,9%
55,4%
7,9%
9,3%

Minerale producten
Plantaardige producten
Dierlijke producten

Dat de totale Belgische import van goederen uit Italië

(dierlijke producten). De stijging van deze laatste

er in 2020 met 7,5% op vooruit ging, lag vooral aan de

rubriek met 20,9 miljoen EUR was onder meer vanwege

gestegen invoer van chemische producten. De groei

de hogere waarde voor de sub-sectie ‘verse kaas’. De

hiervan met ruim 1,1 miljard EUR (+20,7%) was vooral

ingevoerde hoeveelheid dierlijke producten ging er

vanwege de toename in de import van ‘geneesmiddelen’.

aanzienlijk sterker op vooruit dan de waarde. Dit lag
vooral aan de sub-sectie ‘varkensvlees’, maar deze

Minerale producten registreerden een stijging van 55,4%

groep van producten had echter slechts een beperkte

(+105,9 miljoen EUR) door toedoen van de hogere waarde

impact op de evolutie van de waarde.

voor ‘halfzware oliën’, ‘keistenen, grind en steenslag, van
de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van

De vier productgroepen uit de top tien waarvan de import

beton’ en ‘lichte oliën’. Dat de ingevoerde hoeveelheid

in 2020 afnam, waren machines en toestellen (-5,5%,

aanzienlijk sterker toenam dan de waarde geeft aan dat

hetzij -119,2 miljoen EUR), onedele metalen (-7,9%, hetzij

de eenheidsprijs voor dit type van goederen het voorbije

-66,2 miljoen EUR), textiel (-9,9%, hetzij -46,6 miljoen

jaar onder het niveau van 2019 lag.

EUR) en kunststoffen (-12,5%, hetzij -92,2 miljoen EUR).
De daling van deze laatste sectie was vooral het resultaat

De overige productgroepen uit de top tien waarvan

van de verminderde invoer van ‘nieuwe luchtbanden van

de import in 2020 toenam, lieten een groei optekenen

rubber van de soort gebruikt voor personenauto’s’ en

die varieerde van 0,0% (transportmaterieel) tot 9,3%

‘polymeren van propyleen’
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3.1. HANDELSVERKEER IN GOEDEREN

3.1.3. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN GOEDEREN
NA DE EERSTE ZES MAANDEN VAN 2021

EXPORT
De Belgische export van goederen naar

de totale export naar Italië dankzij het feit

Italië bedroeg bijna 10,8 miljard EUR na

dat tijdens deze periode de waarde van de

afloop van de eerste zes maanden van 2021.

uitvoer met 383,8 miljoen EUR (+40,9%)

Dit is een stijging van 8,4% (+837,4 miljoen

was gestegen in vergelijking met exact

EUR) vergeleken met de overeenkomstige

een jaar eerder. Deze groep van producten

periode van 2020.

vertegenwoordigde een bedrag van ruim
1,3 miljard EUR, hetgeen overeenkomt met

De rubriek chemische producten had de

een aandeel van 12,3% in de totale export.

eerste plaats in de uitvoer behouden met
een aandeel van 35,2%. De waarde van deze

Met een bedrag van iets meer dan

sectie in de uitvoer naar Italië is weliswaar

1,2 miljard EUR vervolledigden machines

met 19,8% (-937,5 miljoen EUR) afgenomen

en toestellen de top drie van Belgische

tot ongeveer 3,8 miljard EUR.

goederen naar Italië. Deze rubriek behaalde
met dank aan een groei van de uitvoer van

22

Na de eerste helft van 2021 bezette de

34,0% (+311,1 miljoen EUR) na de eerste zes

sectie kunststoffen de tweede plaats in

maanden een aandeel van 11,4%

IMPORT
De Belgische import van goederen uit

De reden voor de groei van de totale

Italië bedroeg net geen 8,5 miljard EUR

Belgische invoer van goederen uit Italië

na de eerste zes maanden van 2021. Dit is

lag vooral bij machines en toestellen en

een toename van 17,8% (+1,3 miljard EUR)

transportmaterieel.

in vergelijking met dezelfde periode van

van de eerste sectie is met 31,2%

2020, toen de invoer goed was voor 7,2

(+307,8 miljoen EUR) toegenomen tot net

miljard EUR.

geen 1,3 miljard EUR, terwijl de invoer van de

De

importwaarde

laatstgenoemde groep producten met 45,1%
Na afloop van de eerste jaarhelft van 2021

(+246,5 miljoen EUR) steeg tot 793,3 miljoen

nam de sectie chemische producten met

EUR.

37,6% en een bedrag van bijna 3,2 miljard

deze twee rubrieken een aandeel van

EUR nog steeds autoritair de eerste plaats

respectievelijk 15,3% en 9,3%.

Hiermee

vertegenwoordigden

in. Wel was de waarde van de invoer
na de periode onder beschouwing met
5,4% (-183,5 miljoen EUR) verminderd in
vergelijking met een jaar eerder.
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3. BILATERALE HANDELSBETREKKINGEN
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3.2. HANDELSVERKEER IN DIENSTEN
In 2020 nam de waarde van de Belgische export van

De

Belgische

diensten naar Italië met 0,9% (+24,5 miljoen EUR) toe

vertegenwoordigde in 2020 een waarde van bijna

tot net geen 2,8 miljard EUR. Dit maakte van het land

4,0 miljard EUR, hetzij een afname van 8,2%

de 9 de belangrijkste klant van België in de totale uitvoer

(-355,1 miljoen EUR) in vergelijking met het jaar

van diensten, na Ierland, maar voor Spanje. De uitvoer

voordien. Italië was in 2020 de 8 ste belangrijkste

naar Italië was afgelopen jaar goed voor een aandeel

leverancier van diensten aan België, wederom na

van 2,6% in de totale Belgische export van diensten.

Ierland, maar voor Zwitserland. De invoer uit Italië

import

van

diensten

uit

Italië

vertegenwoordigde het voorbije jaar een aandeel van
3,8% in de totale Belgische import van diensten.

EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE HANDEL IN DIENSTEN MET ITALIË
IN MILJOEN €

2018

2019

2020

EXPORT

2.652,2

2.759,3

2.783,7

IMPORT

3.952,6

4.324,3

3.969,2

-1.300,4

-1.565,0

-1.185,4

EXPORT: VARIATIE (IN %)

-4,0

4,0

0,9

IMPORT: VARIATIE (IN %)

0,6

9,4

-8,2

HANDELSBALANS

Aangezien de invoer van diensten uit Italië van

de uitvoer. Vervolgens daalde de import in 2020,

2018 tot 2020 telkens groter was dan de uitvoer

terwijl de export zijn opmars voortzette. Hierdoor

ervan, vertoonde de dienstenbalans met dit land

liep het deficit op de balans afgelopen jaar terug

de voorbije drie jaar een deficit in het nadeel van

tot iets minder dan 1,2 miljard EUR.

België.
De balans voor diensten stond de voorbije drie jaar
Het tekort op de Belgische dienstenbalans met

in contrast met de goederenbalans, aangezien

Italië, dat 1,3 miljard EUR bedroeg in 2018, steeg

deze laatste traditioneel in het voordeel van ons

een jaar later tot bijna 1,6 miljard EUR doordat de

land is.

waarde van de invoer sterker toenam dan die van
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3.2. HANDELSVERKEER IN DIENSTEN

3.2.1. EXPORT
In 2020 leidde de sectie andere commerciële diensten
de Belgische export van diensten naar Italië met
een waarde van 913,0 miljoen EUR en een aandeel
van 32,8%. 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’. Vervoer
bezette plaats twee met 22,7% en communicatie
nam de derde plaats in met een aandeel van 19,9%.

steeg in 2020. De waarde van de eerste sectie
is het voorbije jaar met 4,5% (+23,9 miljoen EUR)
toegenomen tot 553,1 miljoen EUR, terwijl de
laatstgenoemde groep van diensten een groei van
5,3% (+6,4 miljoen EUR) liet optekenen, waardoor de
uitvoer hiervan opliep tot 127,1 miljoen EUR.
Dat de groei van de uitvoer naar Italië beperkt bleef
tot 0,9% was enerzijds het gevolg van de lagere
waarde voor vervoer (-9,8%, hetzij -68,9 miljoen EUR),
maar ook vanwege de terugval van het reisverkeer.
Doordat de landsgrenzen tijdens de eerste lockdown
(maart-mei 2020) gesloten bleven en ook daarna
nog steeds beperkingen bleven gelden, hebben
het afgelopen jaar heel wat minder Italiaanse
toeristen en zakenreizigers ons land bezocht. De
bezettingsgraad in de hotels lag op een lager niveau
en Italianen gaven tijdens hun verblijf ook minder
uit aan maaltijden en souvenirs. Hierdoor daalde de
waarde van reisverkeer in de Belgische export van
diensten naar Italië met 45,6% (-74,0 miljoen EUR),
hetgeen tot gevolg had dat deze groep van diensten
uit de top vijf verdween.

Dat de totale Belgische uitvoer van diensten naar Italië
in 2020 met 0,9% steeg, was onder meer vanwege
de productie gerelateerde diensten. Deze sectie
vertegenwoordigde het voorbije jaar een waarde van
128,3 miljoen EUR. Dit is 259,0% (+92,5 miljoen EUR)
meer dan een jaar eerder.
De groei van andere commerciële diensten, de
voornaamste rubriek in de Belgische uitvoer naar
Italië, bedroeg 4,3% (+37,9 miljoen EUR).
Communicatie en verzekeringen waren de overige
dienstengroepen uit de top vijf waarvan de uitvoer

BELGISCHE EXPORT NAAR ITALIË VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES
IN MILJOEN €

2019

2020

VARIATIE (IN %)

AANDEEL (IN %)

ANDERE COMMERCIËLE DIENSTEN

875,1

913,0

4,3

32,8

VERVOER

699,8

630,9

-9,8

22,7

COMMUNICATIE

529,2

553,1

4,5

19,9

35,7

128,3

259,0

4,6

VERZEKERINGEN

120,7

127,1

5,3

4,6

ANDERE DIENSTEN

498,8

431,3

-13,5

15,4

2.759,3

2.783,7

0,9

100,0

PRODUCTIE GERELATEERDE DIENSTEN

TOTAAL
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3.2.2. IMPORT
De eerste plaats in de Belgische invoer van diensten uit
Italië werd in 2020 net zoals bij de uitvoer ingenomen
door de sectie andere commerciële diensten met een
bedrag van net geen 1,9 miljard EUR en een aandeel
van 47,7%. Vervoer, dat o.a. bestaat uit zeevervoer,
luchtvervoer, spoorvervoer, vervoer over de weg en
vervoer over de binnenwateren, nam plaats twee in
met een aandeel van 19,1%, terwijl de sectie productie
gerelateerde diensten de top drie vervolledigde met
een aandeel van 12,5%.

de lagere waarde voor reisverkeer (-40,4%, hetzij
-321,4 miljoen EUR). Aangezien de grenzen tijdens de
eerste lockdown (maart-mei 2020) gesloten bleven
en ook daarna nog steeds beperkingen van kracht
waren, gingen er veel minder Belgische toeristen en
zakenreizigers naar Italië. De bezettingsgraad in de
hotels lag op een lager niveau en Belgen gaven tijdens
hun verblijf ook minder uit aan maaltijden en souvenirs.
De achteruitgang van andere commerciële diensten,
de voornaamste rubriek in de Belgische invoer uit Italië,
bedroeg 3,7% (-72,7 miljoen EUR).

Productie gerelateerde diensten waren de enige groep
van diensten uit de top vijf waarvan de invoer steeg in
2020. De waarde hiervan, die in 2019 goed was voor
294,1 miljoen EUR, is het voorbije jaar met 68,1% (+200,3
miljoen EUR) toegenomen tot 494,4 miljoen EUR.

Verder was er ook nog een daling in de waarde van
vervoer (-7,7%, hetzij -63,7 miljoen EUR), communicatie
(-22,6%, hetzij -34,7 miljoen EUR) en de andere diensten
(-21,5%, hetzij -62,9 miljoen EUR).

Dat de totale Belgische invoer van diensten uit Italië
ondanks de groei van de voorgaande rubriek toch met
8,2% verminderde in 2020 was vooral het gevolg van

BELGISCHE IMPORT UIT ITALIË VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES
IN MILJOEN €

2019

2020

VARIATIE (IN %)

AANDEEL (IN %)

1.966,8

1.894,1

-3,7

47,7

VERVOER

822,4

758,7

-7,7

19,1

PRODUCTIE GERELATEERDE DIENSTEN

294,1

494,4

68,1

12,5

REISVERKEER

795,7

474,3

-40,4

11,9

COMMUNICATIE

153,3

118,6

-22,6

3,0

ANDERE DIENSTEN

292,0

229,1

-21,5

5,8

4.324,3

3.969,2

-8,2

100,0

ANDERE COMMERCIËLE DIENSTEN

TOTAAL
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3.2. HANDELSVERKEER IN DIENSTEN

3.2.3. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN DIENSTEN
NA DE EERSTE ZES MAANDEN VAN 2021

EXPORT
Volgens de beschikbare gegevens voor 2021

De rubriek communicatie vervolledigde na

bedroeg de Belgische export van diensten

de eerste zes maanden van 2021 de top drie

naar Italië iets meer dan 1,4 miljard EUR na

van belangrijkste secties in de Belgische

de eerste zes maanden. Dit is een groei van

uitvoer van diensten naar Italië met een

1,9% (+26,5 miljoen EUR) in vergelijking met

aandeel van 20,2%. De waarde hiervan is

dezelfde periode van 2020.

met 1,4% (-4,1 miljoen EUR) gedaald tot
284,0 miljoen EUR.

De sectie andere commerciële diensten had
de eerste plaats in de uitvoer behouden met

Dat de waarde van de uitvoer naar Italië

een bedrag van 445,1 miljoen EUR en een

ondanks de negatieve evolutie van de drie

aandeel van 31,6%, ondanks dat de waarde

voornaamste dienstengroepen na de eerste

hiervan met 2,4% (-10,9 miljoen EUR) was

zes maanden is toegenomen, was onder

verminderd.

meer te danken aan de gestegen waarde
van verzekeringen. Deze rubriek, die na de

De waarde van vervoer is er met 0,4%

eerste jaarhelft van 2020 goed was voor

(-1,2 miljoen EUR) op achteruit gegaan na

63,7 miljoen EUR, vertegenwoordigde na

de eerste jaarhelft van 2021. De export

dezelfde periode van 2021 een bedrag van

hiervan bedroeg 307,7 miljoen EUR, hetgeen

139,7 miljoen EUR.

overeenkomt met een aandeel van 21,8%.
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IMPORT
De Belgische import van diensten uit Italië

De positieve evolutie van de rubriek vervoer

bedroeg bijna 1,8 miljard EUR na afloop van

is echter de voornaamste reden waarom

de eerste zes maanden van 2021. Dit is een

de totale Belgische invoer van diensten uit

lichte toename van 1,0% (+16,7 miljoen EUR)

Italië na de eerste jaarhelft van 2021 boven

in vergelijking met dezelfde periode van

het niveau van een jaar eerder lag. De invoer

2020, toen de invoer goed was voor ruim

hiervan is met 21,5% (+80,5 miljoen EUR)

1,7 miljard EUR.

gestegen tot 455,1 miljoen EUR. Hiermee
vertegenwoordigde deze groep van diensten

De rubriek andere commerciële diensten

een aandeel van 25,8%.

bezette nog steeds onbedreigd de eerste
plaats in de invoer met een aandeel van

Productie

46,8% en een bedrag van 824,3 miljoen EUR

vervolledigden de top drie van belangrijkste

en dit vanwege het feit dat de waarde

rubrieken in de Belgische invoer van

hiervan met 22,5 miljoen EUR (+2,8%) is

diensten uit Italië. De waarde hiervan is na

toegenomen.

de periode onder beschouwing echter met

gerelateerde

diensten

132,1 miljoen EUR (-51,0%) afgenomen tot
127,1 miljoen EUR. Hiermee was deze sectie
nog goed voor een aandeel van 7,2%.
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ECONOMISCHE STRUCTUUR (2020 - SCHATTINGEN):
BBP

1.653,6 miljard EUR

GROEIPERCENTAGE VAN HET BBP

-8,9%

INFLATIE

-0,2%

UITVOER VAN GOEDEREN (FOB)

433,6 miljard EUR

INVOER VAN GOEDEREN (FOB)

370,0 miljard EUR

HANDELSBALANS

63,6 miljard EUR

BEVOLKING

60,5 miljoen

WERKLOOSHEIDSGRAAD

9,3%

VOORNAAMSTE KLANTEN:
IN % VAN HET TOTAAL (2020)

VOORNAAMSTE LEVERANCIERS:
IN % VAN HET TOTAAL (2020)

DUITSLAND

12,8

DUITSLAND

16,3

FRANKRIJK

10,3

CHINA

8,7

VERENIGDE STATEN

9,8

FRANKRIJK

8,5

ZWITSERLAND

5,8

NEDERLAND

5,9

VOORNAAMSTE UITGEVOERDE PRODUCTEN:

VOORNAAMSTE INGEVOERDE PRODUCTEN:

IN % VAN HET TOTAAL (2020)

IN % VAN HET TOTAAL (2020)

GENEESMIDDELEN

5,4

AUTOMOBIELEN EN ANDERE MOTORVOERTUIGEN HOOFDZAKELIJK
ONTWORPEN VOOR PERSONENVERVOER

5,4

AUTOMOBIELEN EN ANDERE
MOTORVOERTUIGEN HOOFDZAKELIJK ONTWORPEN VOOR
PERSONENVERVOER

3,0

GENEESMIDDELEN

4,3

DELEN EN TOEBEHOREN
VAN MOTORVOERTUIGEN

2,5

RUWE AARDOLIE EN RUWE OLIE
UIT BITUMINEUZE MINERALEN

3,8

Bronnen: : Eurostat + TrendEconomy
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5. METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN

5.1. CONCEPT
Twee concepten kunnen gebruikt worden voor het bepalen van de statistieken betreffende de buitenlandse
handel van goederen: het communautair concept of het nationaal concept.
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel maakt gebruik van de gegevens volgens het communautair concept,
aangezien deze ook door Eurostat aangewend worden. De statistieken die hier geleverd worden, zijn vergelijkbaar
met de gegevens van de andere Europese landen alsook diegene die gebruikt worden in de publicaties van de
Europese Unie. De definitie van beide concepten wordt hieronder gegeven:

HET NATIONAAL CONCEPT

HET COMMUNAUTAIR CONCEPT

Met onder meer het oog op de coherentie tussen

De

extracommunautaire

enerzijds de cijfers van de buitenlandse handel en

munautaire verzendingen omvatten alle goederen

anderzijds de cijfers van de betalingsbalans en van

die België verlaten met definitieve bestemming, met

de nationale rekeningen, wordt het merendeel van

inbegrip van de voor consumptie bestemde goederen

de statistieken van de buitenlandse handel volgens

die tevoren in het vrije verkeer gebracht werden en

het nationaal concept berekend. Dat concept wijkt

daarna verzonden worden naar een andere lidstaat;

op verschillende vlakken af van het communautair

voorts worden ook alle goederen met betrekking tot

concept. Een van de belangrijkste verschilpunten

het actieve en passieve veredelingsverkeer (tijdelijke

bestaat erin dat in de gegevens volgens het

uitvoer en wederuitvoer) in aanmerking genomen. De

nationaal concept geen rekening wordt gehouden

extracommunautaire invoer en intracommunautaire

met de in- en uitvoertransacties van nietingezetenen

aankomsten

die in België BTW-plichtig zijn en waarbij geen

bestemde goederen die België binnenkomen alsook

ingezetenen betrokken zijn. Ook zendingen gevolgd

die welke alleen in het vrije verkeer gebracht worden;

door terugzendingen worden niet in aanmerking

voorts worden ook alle goederen met betrekking tot

genomen.

het actieve en passieve veredelingsverkeer (tijdelijke

omvatten

uitvoer

alle

en

voor

intracom-

consumptie

invoer en wederinvoer) met inbegrip van de uitslag
uit entrepot voor invoer (maar uitgezonderd de inslag
in entrepot) in aanmerking genomen.
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5.2. INDEX VAN DE EENHEIDSPRIJS IN DE IN- EN UITVOER

De tabel aan de rechterkant geeft een
overzicht van de evolutie van de index
van de eenheidsprijs van goederen in de

INDEX VAN DE EENHEIDSWAARDE
VAN DE TOTALE EXPORT EN IMPORT
VAN BELGIË (2015=100)

import en de export voor België (met de
wereld).
Dankzij deze index kan de algemene
evolutie van de prijs van goederen

EXPORT

IMPORT

2010

91,6

94,2

2011

95,3

98,1

2012

94,6

96,6

2013

96,8

97,1

2014

98,7

99,2

2015

100,0

100,0

2016

103,4

105,3

2017

104,1

105,0

2018

105,3

106,5

2019

105,3

105,9

2020

98,4

98,8

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 100 EUR in 2015, dan heeft dit
product gemiddeld een exportwaarde
van 98,4 EUR in 2020. Hetzelfde principe
geldt ook voor de import. Als een product
een importwaarde had van 100 EUR in
2015, heeft ditzelfde product gemiddeld
een importwaarde van 98,8 EUR in 2020.
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Eurostat, Europese Commissie
https://ec.europa.eu/eurostat
Directorate-General Commerce,
European Commission
https://ec.europa.eu/trade
Nationale Bank van België
www.nbb.be
CIA World Factbook
www.cia.gov
Wereldhandelsorganisatie
www.wto.org
Wereldbank
www.worldbank.org
Credendo Group
www.credendogroup.com
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