Vlaamse buitenlandse handel 07/2021
uitvoer: +29,62% ; invoer +23,33%
Na exportdalingen in januari (-9,97%) en februari (-5,30%) volgde in maart uiteindelijk een kanteling met de
eerste exportstijging van het lopende jaar (+21,11%). Maart luidde meteen ook het begin in van een reeks –
ononderbroken – maandstijgingen, met in april een (jaar-op-jaar)klim van liefst 52,75%, in mei ruim de helft
erbij (+50,46%). Ook in juni bleef uitvoertoename bijzonder krachtig (+38,92%), net als juli 2021, want ook in die
maand ging de Vlaamse uitvoer — 30,95 miljard euro — 29,62% hoger dan in juli 2020 (23,9 miljard euro).
Terloops mag ook gezegd dat de juli-uitvoer in 2021 ook 10,67% hoger lag dan die in juli 2019, een precovidmaand).
Daarnaast kleurde in juli ook de invoer (27,8 miljard euro) felgroen met 23,33% stijging t.o.v. de juli-invoer in
2020 (22,9 miljard euro).
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Cumuleren we de eerste zeven maanden van 2021, dan oogt de situatie almaar positiever met intussen al voor
209,4 miljard euro aan Vlaamse export, 38,8 miljard euro meer of 22,75% hoger dan na 7 maanden in 2020, toen
de echte “covidmaanden” maart, april en zeker ook mei de Vlaamse export onderuit haalden, het begin van een

reeks gitzwarte maanden met dieprode exportcijfers die 11 maanden lang — zo goed als continu — bleven
nazinderen tot februari 2021 (op december 2020 na toen de export een – extreem kortstondige — toename
mocht noteren, mede o.a. door pre-brexitvoorraadopbouw bij Britse importeurs…).
Aan de invoerzijde waren 7 maanden import in 2021 goed voor 195,31 miljard euro of 21,31% meer dan de
161 miljard euro in de gelijknamige periode van 2020.
Op basis van zeven maanden cijfers — en 5 maandstijgingen na een — kunnen we toch al op zijn minst een
positieve exporttrend ontwaren doorheen 2021, waarbij de uitvoer zich danig blijkt te herpakken na de
coronaellende die de al sinds maart-april 2020 de wereldhandel in een houdgreep neemt.
Voor België gaf de NBB in een persbericht ook al algemene voorlopige raming voor augustus 2021 vrij en die
houdt nog altijd een positieve toon aan:
“In augustus 2021 blijven de uitvoer (+31,5 %) en de invoer (+29 %) zeer sterk groeien in vergelijking met de overeenstemmende
periode van 2020. Hun driemaands voortschrijdende gemiddelde nam op zijn beurt toe met 29,6 % voor de uitvoer en met 27,0 %
voor de invoer, ietwat minder snel dan het kwartaalgemiddelde opgetekend de maand voordien (juli 2021).
Naar land bleef de handel met de Europese landen, en in het bijzonder met Duitsland en Nederland, de belangrijkste motor van de
groei in de maanden juni tot augustus 2021. Net als in juli, deed ook de uitvoer naar Azië het goed, en voornamelijk naar Japan en
India. De groei van de uitvoer naar Japan is hoofdzakelijk te verklaren door de uitvoer van COVID vaccins, terwijl diamant aan de
basis ligt van de toename van de uitvoer naar India.
Naar product droegen de uitvoer van chemische en farmaceutische producten en de invoer van minerale producten het sterkst bij
aan de groei, met respectievelijk 11,7 en 9,9 %. De sterkste stijgingen worden enerzijds opgetekend bij de minerale producten
(+117,8 % voor de invoer en +92,2 % voor de uitvoer) ingevolge de stijging in de olieprijs. Anderzijds hebben ze betrekking op de
handel in edelmetalen en -stenen, waarvan de invoer met 65,9 % steeg en de uitvoer met 72,2 %.
Daarentegen vertonen de internationale transacties in vervoersmateriaal een bijzonder apathische evolutie (+0,2 % voor de uitvoer
et – 2,2 % voor de invoer), die zich deels laat verklaren door de wereldwijde vertraging in de autoproductie ten gevolge van
schaarste van bepaalde componenten.”

Laten we ook voor de Vlaamse export even vergelijken met de eerste 7 maanden van 2019, toch wel een
onverdachte pre-pandemieperiode, dan lag de tussentijdse uitvoer tot juli 2021 ook al 8,16% hoger en stak ook
de invoer 3,93% uit boven het peil van 2019 na 7 maanden.
Uiteraard waren – ook zeven maanden ver in 2021 — begrippen als “covid” als “brexit” niet van de lucht, alleen
al doordat vaccins uitzonderlijk hoog blijven scoren in de uitvoertabellen: tot juli 2021 was de totale
wereldwijde Vlaamse vaccinuitvoer al opgelopen tot 13,5 miljard euro, ruim 5 maal meer dan tijdens de eerste 7
maanden van 2020 (+410%).
In die periode heeft Vlaanderen al voor 11,2 miljard euro aan covidvaccins geëxporteerd, een subtype dat zonder
meer de hoofdmoot uitmaakt van de totale tussentijdse Vlaamse vaccinuitvoer wereldwijd (82,95% ervan).
Inmiddels staat Vlaanderen nog altijd in voor zowat de volledige Belgische uitvoer (99,22%) van die
coronavariëteit. Naar welke markten die vaccins vooral vertrekken, leest u af uit de tabel hieronder.
Maar ook de export van andere vaccins gaat door: met 2,3 miljard euro aan export bleven ook nietcoronavaccins voor Vlaanderen een exportpost van formaat, nog altijd goed voor 17,05% van de vaccinuitvoer
van januari tot juli 2021. Van deze non-covidvaccins neemt Vlaanderen 48,2% van de Belgische totaaluitvoer
voor zijn rekening, iets minder dan Wallonië (tekent ook voor 51,6% ervan).
Mede door die torenhoge vaccinexport doorheen 2021 haalden farmaceutica met 14,05% het hoogste aandeel
ooit in de Vlaamse totaaluitvoer en werden ze meteen ook de belangrijkste Vlaamse exportbranche, een
ereplaats die ze pas sinds april 2020 mag inneemt.

Zeven maanden post-Brexit lijkt de Vlaamse handel met het Verenigd Koninkrijk nog enigszins de juiste kant uit
te gaan. Tijdens het eerste kwartaal van 2021 had de Vlaamse uitvoer erheen nog een ferme tik gekregen
(-21,19%).
Veel Britse bedrijven hadden in november en december 2020 – door het uitblijven van een akkoord – nog snel
een importvoorraad aangelegd, met een forse uitvoerboost tot gevolg (en dus ook enigszins vertekende cijfers
tijdens Q1-2021). Dank zij de exportpiek in het tweede kwartaal (+39,44%) was onze export naar het VK tijdens
het eerste semester van 2021 al iets hoger uit (+2,22%) dan tijdens S1-2020.
Op een nog felrood eerste kwartaal (Q1-2021: -21,19%), volgde een ongemeen sterk tweede kwartaal
(Q2-2021: +39,44%), waardoor medio 2021 de Vlaamse export naar het VK zich voor het eerst uit de rode cijfers
wist te hijsen (+2,22%). Ook de juli-export in 2021 dikte nog 10,68% aan, waardoor de tussentijdse export naar
het VK na 7 maanden 12,96 miljard euro liet noteren, 3,45% meer dan in 2020 tot juli.
Had zeker de hand in die toename, een sector als farmaceutica, waarvan de export liefst 152,9% hoger ging dan
na 7 maanden in 2020. Het gros ervan – een kleine 48% — ging op aan coronavaccins, waarvoor het VK onze
derde markt was (zie hoger in tabel “Vlaamse export coronavaccins), maar ook die van minerale brandstoffen
(+130,6%, in het bijzonder van aardgas (uitvoerwaarde tot juli 2021 x 110 ! t.o.v. 2020), een uitvloeisel van de
exploderende wereldmarktprijzen voor aardgas in het bijzonder.
Ook de uitvoer van diamant en (industriële) edelmetalen ging erop vooruit (+42% voor sector in zijn geheel).

Richting het VK bleven de exportverliezen bij de meeste types personenwagen hardnekkig aanhouden (1,86
miljard euro minder of 56,32% lager dan tot juli 2020), behalve dan de afzet van niet-plug-in-hybride benzines
(+303% !). Maar de slotsom bleef vrij positief en het totaalverloop van de export naar het V.K. tot juli 2021
kleurde nog een tikje groener (+3,45%) dan tijdens het eerste semester al het geval was geweest (+2,22%).
Lag in 2021 onze halfjaarexport nog 15,68% achter bij die van het eerste semester van 2019 (pre-pandemie én
pre-brexit), dan was dat na 7 maanden niet anders, want ook toen lag die nog altijd 14,39% onder het
7-maandenpeil van 2019.

Maken we dezelfde vergelijking voor enkele andere — grote — EU-leveranciers van goederen richting het V.K.,
dan blijkt trouwens dat in de periode tot juli 2021 ook die hun export erheen niet altijd hebben weten te
heropkrikken tot datzelfde 7-maandenniveau van 2019: binnen de top tien van EU-leveranciers zat nummer één,
Duitsland, nog 17,68% onder dat pre-pandemie- én pre-brexitpeil. Nederland noteerde -27,03%, Frankrijk
-25,39%, Italië -10,54% en Spanje -10,72%. Enkel de Ierse export naar het V.K. ging al 7,58% hoger dan die in 2021
na 7 maanden.
In de marge geven we nog mee dat het VK in 2020 53,2% van zijn goederenimport betrekt uit de EU en 46,8%
erbuiten. Van de Britse jaarexport had dan weer 47,5% de EU als bestemming en meer dan de helft (52,5%)
erbuiten.

In haar meest recente prognose voor augustus 2021 raamt de NBB het kwartaalgemiddelde van de Belgische
export (in juni, juli en augustus 2021) naar het VK intussen 4,4% hoger dan in de overeenstemmende periode in
2020. Dat is uiteraard wel enige groei, maar wel een die doorheen 2021 is gaan vertragen én bovendien ver
achterblijft bij de equivalente exportgroeipercentages richting Duitsland (+39,5%), Frankrijk (24%), Nederland
(32,6%).
Afgaand op betalingsbalanscijfers van het Britse Office for National Statistics, ging de Britse import uit België in
juli 2021 alweer 20,12% hoger dan in juli 2020, meteen ook de vierde maandstijging op rij sinds april 2021, toen
de Britse import uit ons land voor het eerst dit jaar hernam (voor augustus 2021 raamt het ONS de
importstijging uit ons land trouwens ook op 5,29%).
Bij de Britse maanduitvoer naar ons land kwam er in juli zelfs zowat de helft bij (+45,25%) tegenover de juliuitvoer van 2020 (in augustus zou daar alweer 52,4% bijkomen).
De Britse handelsrelaties met ons land, gecumuleerd voor de eerste zeven maanden van 2021, zou het volgende
tussentijdse beeld opleveren: Britse import uit België (+4,77%); Britse export naar België (+56,85%).

.

Niet alleen de Vlaamse export ging behoorlijk goed vooruit na 7 maanden in 2021 (+22,75%), ook de
meeste EU-lidstaten konden uitpakken met fraaie exportcijfers over die periode.
Tussentijds presteerde onze export in 2021 zelfs iets beter dan het globale EU-gemiddelde (+18,06%).
Qua exportverloop lag Vlaanderen in 2021 na 7 maanden ook vóór op Duitsland (+16,31%), Nederland
(+16,47%), Frankrijk (+16,93%), Zweden (+16,92%) en Oostenrijk (+15,11%), maar ook op Denemarken
(+9,06%), Ierland (-2,26%) én het Verenigd Koninkrijk (+1,62%, dat we terloops toch ook nog willen
blijven opnemen in de cijfermatige vergelijking.
Daarnaast wist de Vlaamse uitvoer ook zowat gelijke tred te houden met die Italië (22,75%), Spanje
(+21,04%), Polen (+23,65%) en Tsjechië (+21,15%).

Blikken we ook hier terug op de eerste 7 maanden van 2019, dan haalde in 22 EU-lidstaten de export
tot juli 2021 alweer het pre-pandemiepeil of gaat er zelfs boven.
Ook in deze liga presteert het Belgische / Vlaamse exportverloop (resp. +7,17% en +8,16% tegenover
2019) trouwens niet min, beter zelfs dan Duitsland (-1,07%), Nederland (+7,10%) Italië (+4,40%),
Spanje (+3,44%), Denemarken (+6,09%), Tsjechië (+6,97%) en Oostenrijk (+3,65%) maar ook Frankrijk (7,42%), dat tot juli 2021 nog altijd minder exporteerde dan tot juli 2019, net als Finland (-3,47%),
Luxemburg (-14,28%), Malta (-6,64%) en Cyprus (-16,94%).

