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essenscia promoot de Belgische chemie in Maleisië
Handel met Maleisië is laatste 10 jaar sterk toegenomen
Kuala Lumpur, 25 november 2014 – Op de prinselijke missie naar Maleisië en Singapore
heeft essenscia voor een groot publiek van Maleisische industriële spelers de troeven van de
Belgische chemische sector, kunststoffen en life sciences belicht. In samenwerking met FIT,
AWEX en BIE, heeft de federatie een succesvol Chemistry Power Breakfast georganiseerd
in aanwezigheid van prinses Astrid, en heeft ze tijdens een investeringsseminarie de
biofarma in ons land in de schijnwerpers gezet.
België en Maleisië hebben beide een zeer sterke chemische en biofarmaceutische industrie. Niet
verrassend is de handel in chemische producten, kunststoffen en biofarmaceuticals de laatste
jaren dan ook sterk toegenomen tussen beide landen.
De export van chemische en kunststofproducten naar Maleisië is de laatste 10 jaar met 50%
gestegen tot 163 miljoen euro in 2013. Voor de biofarma is dat 10% tot 57 miljoen euro. Van alle
Belgische exportproducten naar Maleisië komt 30% uit de chemie en kunststoffen en 10% uit de
biofarma.
België is per capita de nummer 1 van de chemische industrie in de wereld. Bovendien heeft
driekwart van de topbedrijven in de chemische industrie, kunststoffen en life sciences een
vestiging in ons land. België is ook een dominante speler in een ruime waaier aan chemische
producten en kunststoffen in Europa. De sector is zeer exportgericht, ongeveer 75% van de
productie gaat naar het buitenland en brengt de Belgische economie een positieve
handelsbalans van 25 miljard euro in 2013.
“Dankzij de prinselijke missie hoopt essenscia de handel met Maleisië nog een duw in de rug te
geven en nieuwe investeringen aan te trekken”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd
bestuurder van essenscia, in Kuala Lumpur. Belgische bedrijven zijn alleszins zeer actief op de
Maleisische markt, getuige de nieuwe productiesite van het Belgische bedrijf Oleon die vandaag
in het kader van de prinselijke missie officieel werd ingehuldigd. Oleon verwerkt biologische
grondstoffen tot halfafgewerkte producten en is sinds 2001 aanwezig in Maleisië.
Naast Oleon hebben ook de bedrijven Realco en Solvay hun bedrijf voorgesteld aan de
Maleisische industrie. Realco stelde zijn revolutionaire enzymen technologie voor waarmee
ingekapselde bacteriën in keukens en ziekenhuizen effectief bestreden kunnen worden. Solvay
stelde zijn duurzaam product Epicerol voor, epichlorohydrin dat uit biogebaseerde glycerine
gemaakt is.
De missie trekt morgen naar Singapore waar een bezoek aan het Research & Innovation Center
van Solvay en de site van GSK Biologicals op het programma staat.
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