
België heeft traditioneel een open economie met een openheidsgraad van 80%. Onze handelsbalans 

bepaalt mee onze netto welvaartscreatie.  

De masterstudenten Handelsingenieur aan de Solvay Business School (verbonden aan Vrije 

Universiteit Brussel) verenigt in Inisol, bieden studenten de kans om de Belgische economie te 

vertegenwoordigen in het buitenland. Onder de vorm van een handelsmissie, stomen ze hen klaar 

om mee het verschil te maken in een sleutelaspect van onze economie.  

De handelsmissie komt op een uitdagend en enorm boeiend moment: de wereldeconomie en het 

internationaal handelsverkeer veren recht na de ongeziene impact van de COVID-19 

gezondheidscrisis. 

Door deze crisis moesten landen noodgedwongen terugplooien op zichzelf en botste de 

internationale handel op vertragingen en belemmeringen. Tegelijk liet de crisis weer het 

levensbelang voelen van die internationale handel. Mee werk maken aan de heropleving ervan is dus 

een mooie uitdaging. 

Ook de gekozen bestemmingen: Rusland, Hongarije en Griekenland getuigen van durf. Rusland wil in 

eerste instantie herlanceren vanuit eigen sterkte met enerzijds de focus op importvervanging en 

anderzijds op diversificatie van de export. Geen evidente context, maar het biedt zeker 

mogelijkheden. Wie hiervoor de juiste expertise kan inbrengen, zou zeker zaken kunnen doen, vooral 

in het kmo-segment.  

Na jaren van diepe crisis, was Griekenland sinds 2017 nog volop bezig met zijn herstel. De pandemie 

maakte hier abrupt een einde aan. Maar er zijn zeker nog opportuniteiten om het Griekse herstel 

nieuw leven in te blazen. 

De Hongaarse economie groeide dynamisch en evenwichtig voor de pandemie. Hoewel de 

gezondheidscrisis ook deze groei abrupt doorbrak, biedt Hongarije het perspectief om snel weer op 

hetzelfde groeipad te geraken. Iets waar Belgische ondernemers aan kunnen bijdragen. 

Ik zou de initiatiefnemers graag uitdrukkelijk bedanken voor hun engagement om dit aanbod uit te 

werken. De deelnemende studenten wens ik een leerrijke ervaring die ze kunnen meedragen in hun 

toekomstige carrière. Ook de deelnemende bedrijven wens ik boeiende ervaringen en interessante 

inzichten, die ze kunnen meenemen om hun exportuitdagingen succesvol aan te gaan en relevant 

kunnen zijn voor hun ontwikkeling en groei.  

Tot slot bied ik u allen mijn volle morele steun en appreciatie in deze waardevolle oefening. Op het 

terrein kan u rekenen op de ondersteuning van het netwerk van federale diplomaten en regionale 

economische vertegenwoordigers.  
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