NIEUWSBERICHT ECONOMISCHE ZENDING
ZENDINGEN

Nieuwsbericht
2011-7
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Imposante Belgische handelsdelegatie detecteert
aanzienlijk marktpotentieel in Rusland
De economische zending naar de Russische Federatie werd voorgezeten door ZKH Prins Filip
en geleid door de heer Steven Vanackere, Vice-premier
Vice
en Minister van Buitenlandse Zaken en
Institutionele Hervormingen. Voor het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest namen
respectievelijk Jean-Claude
Claude Marcourt, Vice-President
Vice President en Minister van Economie, KMO,
Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën en Benoît
Benoît Cerexhe, Minister van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belast met Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek en
Buitenlandse Handel deel.
Niet minder dan 216 ondernemingen en professionele organisaties namen eraan deel. Zij
vertegenwoordigden
digden liefst 330 zakenlui. In totaal -afgevaardigden
afgevaardigden van de openbare sector en
pers inbegrepen - bedroeg de delegatie liefst 400 personen.

KEUZE VOOR RUS LAND

De keuze voor Rusland is evident. Op vraag van de bedrijfswereld heeft de Raad van Bestuur
van het Agentschap voor Buitenlandse Handel beslist om op regelmatige basis de BRIC
BRIC-landen
aan te doen. De vorige prinselijke zendingen dateren van respectievelijk 2001
2001 en 2006.
De enorme belangstelling vanwege de Belgische bedrijfswereld toont aan dat het land grote
economische ambities heeft.
Diversificatie, modernisering en openheid: drie woorden die de huidige economische toestand
in Rusland treffend omschrijven.
n.
Rusland is een reus, in alle betekenissen van het woord. Het is het grootste land ter wereld
qua oppervlakte en het negende grootste qua aantal inwoners. Maar het is in de eerste plaats
een energiereus die door het ten volle benutten van zijn olievoorraden
olievoorraden is uitgegroeid tot een
wereldmacht.
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Als gevolg van de economische crisis en de ineenstorting van de vraag naar en de prijzen van
energieproducten is de afhankelijkheid van de Russische economie ten aanzien van zijn
grondstoffen echter een handicap geworden.
Daarom wil de Russische regering de andere economische sectoren in Rusland verder
ontwikkelen. Aldus worden nationale ondersteuningsprogramma’s opgezet voor onder meer
de financiële, de spitstechnologische, de gezondheidsgezondheids en de chemische
he sector, maar ook voor
de sector van de informatie- en communicatietechnologieën.
Het waren dan ook specifiek deze sectoren waaraan tijdens de economische zending speciaal
aandacht werd besteed.
De infrastructuur die het Sovjettijdperk naliet, is echter
echter sterk verouderd. Om de concurrentie
met de ingevoerde producten aan te kunnen gaan, moet de Russische industrie enorme
bedragen investeren. De bureaucratie
en de blijvende corruptie moeten worden bestreden, maar voor die modernisering is
buitenlandse hulp
p van cruciaal belang. Ook hier werd tijdens de zending handig op ingespeeld.

OFFICIE LE CONT ACTEN
De Belgische delegatie werd op het allerhoogste niveau ontvangen, waarbij het officiële
programma de volgende politieke contacten omvatte:

•

President Dmitry Medvedev,

•

Eerste Vice-Eerste
Eerste Minister Igor Shuvalov

•

Minister van Industrie en Handel Viktor Khristenko

•

Minister van Economische Ontwikkeling Elvira Nabiullina

•

Minister van regionale Ontwikkeling Viktor Basargin

•

Burgemeester van Moskou Sergei Sobyanin

•

Gouverneur
erneur van Sint Petersburg Valentina Matvienko

•

Gouverneur van Leningrad Oblast, Valery Serdyukov

Bij elke Ministeriële ontmoeting en bij de ontmoeting met de twee burgemeesters werden de
Belgische bedrijven betrokken bij de activiteiten dankzij B2B of werkvergaderingen.
wer
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SLE UTE LSECTOREN
STEDEN EN SLEUTE
De zending deed twee steden aan: Moskou en Sint-Petersburg,
Sint Petersburg, waarbij de nadruk werd gelegd
op de volgende sectoren:
•

Infrastructuur en constructie
Het infrastructuurnetwerk, een erfenis uit het Sovjettijdperk, is sterk verouderd. Er
wordt geraamd dat een bedrag tussen 830 en 1.000 miljard $ nodig is om het de
komende tien jaar te renoveren. Heel wat perspectieven dienen zich aan op het vlak
van energie-efficiëntie.
Door de toekenning van het WK Voetbal 2018 en de organisatie van de Olympische
Winterspelen 2014 in Sotchi wordt in Rusland momenteel en in de komende jaren
volop geïnvesteerd in sportinfrastructuur. Hoewel de organisatie van de Wereldbeker
pas is gestart is nu al bekend dat de regering een bedrag vvan
an 10 miljard $ heeft
voorzien om de infrastructuur in de 13 oostelijke gaststeden op peil te brengen.

•

Transport en logistiek
De Russische logistieke sector, die voornamelijk geconcentreerd is rond Moskou en
Sint-Petersburg,
Petersburg, is in volle expansie, met jaarlijkse
jaarlijkse groeipercentages van 30%.

•

Energie
Rusland is één van de belangrijkste olieproducenten en de belangrijkste
gasleverancier ter wereld. Het land plant de komende jaren grote investeringen in
deze sectoren, respectievelijk 600 en 500 miljard $.

•

Gezondheidssector
Na decennia van onderinvesteringen verkeert de Russische gezondheidssector in een
slechte staat. Om de problemen te verhelpen heeft de Russische regering een
langetermijnstrategie “Health 2020” uitgestippeld waar de Belgische ondernemingen
ondernemin
actief in de sector kunnen op inspelen. Daarnaast legt de regering de nadruk op R & D
in de farmaceutische sector met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten.
Hiertoe is een budget voorzien van 4,5 miljard $.

•

Financiële sector
De overheid will Moskou uitbouwen tot een internationaal financieel centrum tegen
2020.
Dit
biedt
eveneens
mogelijkheden
voor
informatie
informatieen
communicatietechnologieën.
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ACTIV ITEITEN
•

Briefing voor de deelnemers aan de economische zending die werd aangevuld met een
Association of European Business panel, waarbij een aantal leden kort hun zakelijke
ervaringen in Rusland uiteen zetten.

•

Een werkontbijt met Belgische ondernemingen (Solvay, Deceuninck, UCB en NMC) die
recent in Rusland investeerden en hun ervaringen op de
de Russische markt ontvouwden.

•

Een werkontbijt, georganiseerd door de Agoria Carbon Energy Club waarbij Emerson
en GDF Suez toelichting verschaften over de Russische strategie in de energiemarkt.

•

Een uitgebreide voorstelling van het Skolkovo Innovation Center,
Center, in aanwezigheid van
Viktor Vekselberg, Chairman of the Board of Directors van de Renova Group en door
President Medvedev aangewezen als de hoofdcoördinator van het centrum.
Bedoeling is een Russische Silicon Valley uit te bouwen, waarbij 5 prioriteiten
prioriteiten centraal
staan: nucleaire ontwikkeling, ruimtevaart, energie-efficiëntie,
energie efficiëntie, biotech en IT.
Aansluitend had een uitgebreide gedachtenwisseling plaats met de aanwezige
Belgische ondernemingen en federaties.

•

Werkvergadering met de Russische Voetbalfederatie
Voetbalfederatie in aanwezigheid van de heer S.
Fursenko, Voorzitter. Hier werd het ‘long term grass roots football development
programme’ toegelicht, waarbinnen de Russische organisatie van het WK 2018 kadert.

•

De organisatie (door de CCBLR) van een workshop ‘Modernisation
‘Modernisation of the Russian
Industry’, waarbij vervolgens dieper werd ingegaan op enerzijds de farma
farma- en
chemiesector en anderzijds de modernisering van de Russische transportindustrie.

•

Werkontbijt ‘Moscow as a Financial Center’, georganiseerd door de Agoria Bank
Banking
Club en SWIFT in aanwezigheid van de Vice-Gouverneur
Vice Gouverneur van de Russische Centrale
Bank, de Voorzitter van de Russische Beurs MICEX en CEO’s van Russische banken

•

Werkvergadering met Lukoil in aanwezigheid van CEO Alekperov. Na het officiële luik
waren er specifieke contacten voor de 12 Belgische bedrijven met de verschillende
afdelingen van Lukoil.

•

De organisatie door Awex, Brussels Export, FIT, Healthcare Belgium, Essenscia en
Biowin van een seminarie ‘Belgian Innovation to Save Lives’ zowel in Moskou al
als in
Sint-Petersburg.

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

2011-7

NIEUWSBERICHT ECONOMISCHE ZENDING
ZENDINGEN

•

De opening alsmede een bezoek aan de Belgische stand op Mosbuild, de grootste
internationale bouwbeurs van Rusland, waaraan meer dan 20 Belgische bedrijven aan
deelnamen.

•

De organisatie door Awex, Brussels Export, FIT de Confederatie Bouw en Essenscia van
het seminarie ‘Belgian
Belgian expertise in sustainable construction’ tijdens Mosbuild.

•

Werkvergadering bij Gapzromneft, georganiseerd door de Carbon Energy Club waarbij
de geplande investeringen voor de komende jaren (ten bedrage van 1,5 miljard €)
werden toegelicht.

•

De organisatie van een workshop door Brussels Export ‘Showcase Brussels’ waaraan
een vijftigtal Russische reisagentschappen, gespecialiseerd in meetings, incentives,
conferences en exhibitions aan deelnamen.

•

De organisatie door Awex, Brussels Export en FIT van investeringsseminaries zowel in
Moskou als in Sint-Petersburg.
Petersburg.

•

Een werkvergadering met de Burgemeester van Moskou waarin de thema’s
gezondheidszorg en verkeer & mobiliteit speciaal in het daglicht werden
werden gesteld via de
deelneming van de Moskouse gespecialiseerde diensten aan het Belgische
“Healthcare” seminarie en een specifieke vergadering omtrent de
mobiliteitsproblemen.

•

De organisatie door de FOD Buitenlandse Zaken van een CEO diner op de residentie
van de Belgische ambassadeur.

•

Een werkvergadering met Gazprom, in aanwezigheid van CEO Alexei Miller.

•

De organisatie van een netwerkingseminarie ‘diamant’ georganiseerd door de AWDC
en Alrosa.

•

Een werkbezoek voor gespecialiseerde Belgische bedrijven aan Rusnano, Russian
Corporation of Nanotechnologies, georganiseerd door FIT, waarbij de mogelijkheden
op het vlak van zonne-energie,
energie, energie
energie-efficiëntie, biotech en opto-electronics
electronics aan bod
kwamen.

•

Een werkvergadering met de hevenautoriteiten van de nieuwe diepzeehaven die
momenteel in Ust-Luga
Luga (110 km van Sint-Petersburg)
Sint Petersburg) wordt gebouwd en eenmaal
operationeel de belangrijkste haven in de Baltische zee wordt.
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ONDERTEKEN INGEN
Tijdens het verblijf in Moskou ondertekenden niet minder dan 19
1 Belgische organisaties en
ondernemingen een samenwerking of contract met een Russische partner :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABS Belgium - Master Cleaning,
Cleaning
Brasserie d’Ecaussinnes - Russian Tradition Group,
Dermo Expert Group - Confidence LLC,
Glorieux Exhibitions - Nizhegorodskaya Yarmarka,
Ion Beam Applications (IBA) - Joint Institute for Nuclear Research (JINR),,
Koramic Holding - Lamifil – SimRoss,
Liebrecht & wood - Fashion House-Retailer
House
NO ONE,
Lhoist Group - TMK,
Mitra Innovations - Sberbank leasing
leasing,
Prayon - Phosagro,
Sitra - Sitra Iprus,
UCB Pharma Russia - Binnopharm,
Wabco Europe - Wabco Rus
Rus.

In Sint- Petersburg werden dan weer 6 contracten ondertekend
•
•
•
•
•
•

Dermo Expert Group - Confidence LLC,
e-Xstream
Xstream engineering - Computational Mechanics Laboratory (CompMechLab)
CompMechLab),
Ion Beam Applications (IBA) - Federal center of nuclear medicine projects design
designdevelopment (FSUE)
(FSUE),
ProsPer - NGO Uuskasutus
Uuskasutus-Tramel Oy,
Samtech -The
The National Research University of Information Technologies,
Mechanics-Optics
Optics (University ITMO),
ITMO)
VK Group - AM 0,618.
0,618
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VOOR VERDERE INFORMATIE
DIENST COMMUNICATIE
Christelle Charlier – Communication manager - +32 2 206 35 76 –
Christelle.Charlier@abh-ace.be
DIENST HANDELSMISSIES
Rosemary Donck - Coördinator economische zendingen - +32 2 206 35 05 Rosemary.Donck@abh-ace.be
Nele Demeulemeester - Coördinator economische zendingen - +32 2 206 35 74 Nele.Demeulemeester@abh-ace.be
ace.be

WEBSITE
www.abh-ace.be

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 Export (BE) 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
va een up-to-date
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
bevoegdheid inzake internationale
betrekkingen en de gewestelijke bevoegdheid inzake internationale handel verenigd worden.
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