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Bij deze zending, samengesteld uit 90 zakenmensen die een zeventigtal bedrijven en
professionele federaties vertegenwoordigden, werd Z.K.H. Prins Filip vergezeld door de heer
Vincent van Quickenborne, federaal minister voor Economie, en mevrouw Patricia Ceysens,
Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid.
De keuze voor Egypte
Niet alleen heeft Egypte een strategische ligging in het Midden-Oosten, ook heeft dit land een
sterk economisch potentieel. De economische remonte is het resultaat van een aantal
hervormingen, op poten gezet door de huidige regering van Eerste Minister Ahmed Nazif. Nazifs
regering is sinds 2004 actief en deed een frisse wind door de Egyptische economie waaien via:
> een door privatiseringen ondersteund programma;
> een hervorming van de banksector;
> een vermindering van douanerechten op meer dan 1000 producten;
> een harmonisering van de douanewetgeving.
Al deze ontwikkelingen werden samengevat in een rapport van de Wereldbank dat Egypte
voorstelde als ‘kampioen in de hervormingen’. Mede omwille van dit nieuwe elan tekende het
land de laatste jaren groeicijfers op van bijna 7%. Ondernemingen die de Egyptische markt
wilden verkennen, werden bijgestaan door enkele Belgische bedrijven die reeds ervaring hadden
in dat land. Wij denken hierbij aan:
> Besix, dat bevoorrechte bindingen heeft met Orascom, één van de belangrijkste firma’s actief in
de bouw, telecommunicatie (vandaar de aanwezigheid van Belgacom tijdens de zending);
> het hotelwezen en de toeristische sector die $ 20 miljard vertegenwoordigen;
> de groep Schréder, reeds 30 jaar aanwezig op deze markt;
> Suez-Tractebel, betrokken bij de ontwikkeling van het gascomplex in de haven van Damiette;
> Vigan, actief in havenuitrustingen.
Officiële contacten
De zending werd op het hoogste niveau ontvangen door middel van een onderhoud met
President Moebarak. Ook stonden concrete werkvergaderingen op het programma met enkele
belangrijke regeringsleden:
> Werkvergadering gevolgd door een officieel ontbijt aangeboden door Ammed Nazif, Eerste
Minister, waarop zakenmensen werden uitgenodigd;
> werkvergadering met Mohamed Lotfi Mansour, minister van Transport;
> werkvergadering met Sameh Fahmy, minister van Petroleum, voorafgegaan door een
informatieve sessie over energie, georganiseerd door Agoria/BOG met Brussel Export;
> werkvergadering met Rachid Mohamed Rachid, minister van Handel en Industrie, gevolgd door
een diner dat aan de Belgische zakenwereld toeliet verder informele contacten te leggen met
hun Egyptische partners;
> werkvergadering met Mahmoud Mohieldin, minister van Investeringen, gevolgd door een
briefing georganiseerd door de General Authority for Investment (GAFI).
> Onderhouden met de Voorzitters van de havens van Alexandrië, Port Said en Sokhna, gevolgd
door een seminarie ‘Ports & Logistics’ georganiseerd door FIT.

> Werkontbijt met de handelsdelegatie van Alexandrië, georganiseerd in de Bibliotheca
Alexandrina door de Council of Egyptian European Business Association (CEEBA).
Sleutelsectoren
Ook in Egypte werden enkele sectoren extra belicht: infrastructuur,openbaar vervoer (met
mogelijkheden in zowel Cairo, Heliopolis als Alexandrië), logistieke activiteiten, havenactiviteiten
en de energiesector (belangrijke aanwezigheid van bedrijven gegroepeerd in Belgian Oil & Gas).
Activiteiten
Voor het eerst werd het accent gelegd op de actieve promotie van ecologische producten en
spitstechnologieën binnen dit domein: waterbehandeling, hernieuwbare energie en
afvalverwerking & recyclage. Dit alles werd onderstreept door een middenkatern die op 25 mei
gepubliceerd werd in de toonaangevende Egyptische zakenkrant Al Alam El Youm. Daarnaast
werden nog enkele activiteiten op poten gezet, waaronder:
> Bezoek aan het filiaal van Schréder in Alexandrië.
> Werkontbijt georganiseerd door de Egyptian Belgian Business Association (EBBA) in Heliopolis.
Na afloop van de zending sloten verschillende bedrijven ter plaatse al contracten af.

