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Volksrepubliek China: een alsmaar dominantere rol in de
wereldeconomie, waarop heel wat Belgische bedrijven
kunnen inspelen!
De economische zending naar de Volksrepubliek China werd voorgezeten door ZKH Prins Filip
en in Beijing geleid door Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse
Zaken en Institutionele Hervormingen. In Chongqing, Guangzhou, Shenzhen en Shanghai werd
die taak overgenomen door mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, Minister van Staat en
Europees Parlementslid.
Ook regionale ministers waren aanwezig. Kris Peeters, Minister-President van de Vlaamse
regering en Vlaams Minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
gaf present te Beijing, Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse hoofdstedelijke regering,
bevoegd voor Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek
vervoegde de zending in Beijing, Guangzhou en Shenzhen en Jean-Luc Vanraes, Minister van
de Brusselse hoofdstedelijke regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken
en Externe Betrekkingen was aanwezig voor het luik Beijing.
Niet minder dan 229 ondernemingen en professionele organisaties namen deel aan de
zending. Zij vertegenwoordigden liefst 393 zakenlui. In totaal – afgevaardigden van de
openbare sector en pers inbegrepen – bedroeg de delegatie 473 personen.

KEUZE VOOR CHINA

China speelt een almaar dominantere rol in de wereldeconomie en het is nu al de tweede
belangrijkste economische wereldmarkt geworden, door Japan voorbij te steken. Bovendien
verwachten marktexperts dat het tussen 2020 en 2025 de VS van de eerste plaats zal
verdringen.
In een periode van dertig jaar is de economie van het communistische land negentig keer
groter geworden. Terwijl de Europese economie flirt met een recessie, groeide de Chinese
economie dit jaar (eerste negen maanden van 2011) met 9,4%. Met een BNP van bijna 6.000
miljard dollar is China nog een heel eind verwijderd van de 14.000 miljard dollar van de
Verenigde Staten, maar de Aziatische grootmacht is intussen wel al 's werelds grootste
autoconstructeur en auto-exporteur. China is de belangrijkste afnemer van staal en koper en
de tweede grootste importeur van ruwe olie. Vier van de tien belangrijkste wereldbedrijven
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zijn Chinees. Inmiddels telt het land al een middenklasse van ca. 350 miljoen personen die het
geld gemakkelijk laat rollen en daarvan willen Belgische bedrijven een graantje meepikken.
Deze evolutie houdt echter in dat onze bedrijven naar de toekomst toe een keuze zullen
moeten maken: hetzij kiezen voor de volumemarkt of zich consequent profileren als ‘premium
brand’ in een beperkte niche. Afkooksels van westerse industriële producten op de Chinese
markt brengen is uit den boze, er dient ook ter plaatse onderzoekscapaciteit opgebouwd te
worden, knowhow dient gedeeld te worden en de producten moeten voldoen aan de
specifieke vereisten van de lokale klanten.
Voorts is het alleen maar een kwestie van tijd alvorens ook in ons land Chinese bedrijven op
overnamepad trekken. Die beweging is in ieder geval ingezet en ook hierop dienen onze
bedrijven in te spelen.
Al deze elementen maken dat China van nabij gevolgd wordt door onze ondernemingen. Het
betreft dan ook de vijfde economische zending die ZKH Prins Filip voorzit. De vorige hadden
plaats in 1996, 2000, 2004 en 2007.

OFFICIELE CONTACTEN

De Belgische delegatie werd op het hoogste niveau ontvangen. Hierbij een greep uit het groot
aantal officiële contacten:
HE Xi Jinping, Vice-President
HE Wang Qishan, Deputy Prime Minister
HE Wan Gang, Minister of Science & Technology
HE Wang Gong, Chairman of the State-owned Assets Supervision and Administration
Commission of the state Council (SASAC)
HE Bo Xilai, Secretary of the Chongqing Municipal CPC Committee
HE Huang Qifan, Mayor of Chongqing
HE Wang Yang, Party Secretary of Guangdong Province
HE Wan Qingliang, Mayor of Guangzhou
HE Wang Rong, Part Secretary of Shenzhen
HE Han Zheng, Mayor of Shanghai

STEDEN EN SLEUTELSECTOREN

Belangrijk te noteren is dat door het economisch aspect van de zending eveneens grote
aandacht werd besteed aan de 40ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen
beide landen. Hiertoe werden specifieke imago-activiteiten op het getouw gezet.
Qua steden werd gekozen voor enerzijds centra waar de Belgische ondernemingen al geruime
tijd actief zijn, zoals Beijing, Tianjin - grootste concentratie van Belgische ondernemingen actief
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in het noorden van het land - Guangzhou en Shenzhen (belangrijke groeipolen in het zuiden
van China) en anderzijds werd ingespeeld op de Go West policy van China via het aandoen van
Chongqing. In Shanghai lag de nadruk vooral op de activiteiten in het kader van de 40ste
verjaardag van de diplomatieke betrekkingen alsook contacten met ter plaatse gevestigde
Belgische ondernemingen.
In het licht van de prioriteiten van het twaalfde Vijfjarenplan en de mogelijkheden waarover
onze bedrijven beschikken om hierop in te spelen, werd tijdens de zending de nadruk gelegd
op de volgende thema’s:
Transport en logistiek. Specifiek in het kader van de ontwikkeling en openstelling van
het Westen van China (Go West Policy) bieden zich op het vlak van de logistiek heel
wat mogelijkheden en opportuniteiten.
Gezondheidszorg. Door de stijgende levensstandaard en de opkomst van een steeds
grotere middenklasse krijgt de bevolking langzaam maar zeker toegang tot de
nieuwste geneesmiddelen en hoogstaande gezondheidszorg. De markt van de
farmaceutische producten is de derde grootste ter wereld en blijft sterk groeien.
Clean & green technologie. In het jongste Vijfjarenplan worden ambitieuze
milieudoelen vooropgesteld. Ongetwijfeld heeft de Chinese industrie hulp nodig van
buitenlandse innovatieve bedrijven om die doelstellingen te realiseren. Tijdens de
zending werd de Belgische kennis op het gebied van groene en schone technologie
speciaal in de verf gezet.
Technologie in specifieke niches en op het vlak van ICT. Ook hier liggen er voor de
Belgische bedrijven die specifieke componenten of software aanbieden kansen te
grijpen.
Tot slot werd eveneens via specifieke activiteiten het belang van de diamantsector en van de
autotoelevering in het daglicht gesteld.
ACTIVITEITEN
In Beijing:
Een werkontbijt met als thema ‘Insight in the 12th Five-Year Plan from the outside’,
door David Hoffman, Vice-President and Managing Director of the Conference Board’s
Centre.
Een seminarie “IPR Protection in China”, een thema dat nog steeds up-to-date blijft
voor wie zaken wenst te doen met de Volksrepubliek China.
De organisatie van een “China-Belgium Education Forum” in Peking University en met
de medewerking van de Belgische universiteiten met het oog op het aantrekken van
Chinese studenten naar ons land en de samenwerking tussen Belgische en Chinese
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universiteiten te ondersteunen.
Een high-level diner in aanwezigheid van Chen Feng, Voorzitter van de HNA Group en
van het topmanagement en een selectie van Belgische ondernemers.
Een werkontbijt met als thema “Innovation Cooperation”, gevolgd door een seminarie
‘Low carbon Energy’, waarbij de Belgische technologie ter zake naar voren werd
gebracht.
Een werksessie met Voorzitter Li Shufu van Zhejiang Geely Holding Group in het kader
van de “automotive track” met een vijftiental Belgische ondernemingen uit de
automobielsector die deelnamen aan een rondreis in China langs de belangrijkste
Chinese autoproducenten.
Een seminarie “The Province of Hebei: an excellent location for Belgian investments
and trade cooperation”.
Een werklunch met een beperkt aantal geselecteerde belangrijke Chinese
staatsbedrijven en Belgische CEO’s met de actieve deelname van de Voorzitter en het
topmanagement van SASAC (State Owned Assets Supervision and Administration
Commission).
De lancering van de “Diamond Road Show” door het AWDC in samenwerking met ICBC
en Chinese Arts & Crafts. De “road show” startte officieel in Beijing en deed
vervolgens verschillende andere Chinese steden aan.
Een werkvergadering met de State Food and Drug Administration (SFDA), in
aanwezigheid van Commissionner Shao Mingli, waarbij de Belgische biofarmacie en
zijn bijdrage aan de Chinese farmasector aan bod kwam.
In het kader van de 40ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen werden twee
specifieke activiteiten op het getouw gezet:
o Een culturele activiteit in het CAFA (China Central Academy for Fine Arts)
Museum met een optreden van het Jin Xing Dance Theatre Shanghai “Rosas
danst Rosas”, choreografie van Anne Teresa de Keersmaeker en een Belgische
kunsttentoonstelling binnen de eerste “CAFAM” Biënnale.
o Een wervelende voorstelling van de Franco Dragone Entertainement Group
tijdens de officiële receptie.
In Chongqing:
Een seminarie over “The Go west policy & Opportunities in Chongqing”.
Montoyerstraat 3
1000 Brussel

T + 32 2 206 35 78
F + 32 2 203 18 12

Christelle.Charlier@abh-ace.be
www.abh-ace.be

2011-9

NIEUWSBERICHT ECONOMISCHE ZENDINGEN

Een seminarie “Antwerp-Chongqing Logistic Connection”.
Een “Belgium-China Business Forum” waarbij tijdens een werkontbijt Chinese en
Belgische CEO van gedachten konden wisselen.
Werkbezoek aan de “New Development Zone Two Rivers”.
In Guangzhou:
Het logistieke seminarie: “Belgium, your gateway to the European Market”.
Seminarie: “Doing business in the Pearl River Delta”.
Piano recital door Shen Wenyu, Queen Elisabeth Competition Laureate in het Opera
House in het kader van de 40ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen
België en China.

In Shenzhen:
Investment Power Luncheon.

In Shanghai:
Een werkvergadering met de Shanghai International Port Group (SIPG), in
aanwezigheid vanChen Xuyuan, Chairman.
De organisatie van een Shanghai-Belgium High Level Diner met Chinese bedrijfsleiders
en CEO’s van Belgische bedrijven gevestigd in de regio van Shanghai.
Een activiteit rond de samenwerking in Antarctica (in het kader van de 40ste
verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen België en China) met o.m. een
bezoek aan de Chinese ijsbreker “Xue Long” en gesprekken met de top van de State
Oceanic Administration en het the Polar Research Institute of China.

ONDERTEKENINGEN

Tijdens het verblijf in China werden niet minder dan 48 akkoorden ondertekend: 26 in Beijing,
12 in Chongqing, 6 in Shenzhen, 3 in Shanghai en 1 in Guangzhou.
Het merendeel had vanzelfsprekend een commercieel karakter, maar er waren er ook met een
culturele (CAFA en VUB, Koninklijke Academie van Schone Kunsten in Antwerpen en de
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Guangzhou Academy of Fine Arts), academische (Vlerick Management School en de National
School of Development of Peking University, de Universiteit van Antwerpen met Chongqing
University, de Antwerp Management School en Chongqing University School of Economics and
Business Administration, VUB en LIAMA) en wetenschappelijke (akkoorden in Shanghai over
poolonderzoek) inslag, wat een extra dimensie gaf aan deze economische zending.
Ook tussen overheidssectoren kwamen akkoorden tot stand, meer specifiek tussen de
douanediensten van beide landen, maar ook tussen overheidsactoren en private partners
(akkoorden over het venture capital fund en het spiegelfonds).
Aan Belgische zijde werden er commerciële akkoorden ondertekend, o.m. door: Agoria, A-law,
APEC, AppliTek, AWDC, AWEX, BECI, BIE, Bpost, Corsendonck, De Wille, de Wolf & Partners,
Good!D, Horsepower Europe, Egemin, Hamon Thermal Europe, Havenbedrijf Antwerpen,
Lapauw International, Liège Airport, LMS International, Logistics in Wallonia, Mobile Controle
Systems, POM-Antwerpen, Rsscan, SCK , Solvay, Solvitec, Tractebel, UCB, VLM.
Vermelden wij tot slot ook de ondertekening van een zusterakkoord tussen de Provincie
Antwerpen en Chongqing Municipality en de ondertekening in de loop van november van een
megacontract tussen de Franco Dragone Group met de Chinese vastgoedgigant Dalian Wanda
Group voor de bouw van vijf nieuwe theaters. De eerste zal in Wuhan komen en zou eind 2013
de deuren openen.
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Rosemary Donck - Coördinator economische zendingen - +32 2 206 35 45 Rosemary.Donck@abh-ace.be
Nele Demeulemeester - Coördinator economische zendingen - +32 2 206 35 74 Nele.Demeulemeester@abh-ace.be
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ABH PROFIEL
België bestaat uit drie autonome gewesten die zelf instaan voor de ondersteuning van hun
internationale economische ontwikkeling. Het Agence Wallonne à l'Exportation & aux
Investissements Etrangers (AWEX) vervult die rol voor Wallonië, Flanders Investment & Trade
(FIT) voor Vlaanderen en Brussel Invest & Export (BIE) voor onze hoofdstedelijke regio.
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel stelt zich ten dienste van deze drie gewestelijke
exportbevorderende instellingen en werkt samen met de Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken.
Dit gebeurt via twee grote pijlers: enerzijds door het mee organiseren van de gezamenlijke
economische zendingen, anderzijds als informatiecentrum voor uiteenlopende aspecten van
buitenlandse handel. Van het creëren en verspreiden van een up-to-date exporteursbestand,
over het verwerken van handelsstatistieken, het publiceren van studies en het geven van
advies over internationale handelsreglementering en -wetgeving.
Zo biedt het Agentschap een forum aan waarin de federale bevoegdheid inzake internationale
betrekkingen en de gewestelijke bevoegdheid inzake internationale handel verenigd worden.
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