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Focus op rusland (2) 
Modernisering biedt kansen! 
Welke sector biedt kansen in Rusland? Welke sector niet! Rusland heeft een van 

de snelst in ontwikkeling zijnde markten. Alleen al zijn oppervlakte en populatie 

bieden enorme potentie. Rusland is qua oppervlakte het grootste land ter wereld 

en meet 17 miljoen vierkante kilometer. Het is zo groot dat het land 9 tijdzones 

kent. Rusland heeft een bevolking van 142 miljoen mensen. De economische groei 

heeft geresulteerd in een snel groeiende middenklasse. De vraag naar services en 

een Westerse lifestyle komt nu niet meer alleen uit Moskou en St Petersburg maar 

neemt ook exceptioneel toe in de overige regio’s. Rusland biedt dan ook enorme 

kansen in de traditionele sectoren zoals retail- en consumentengoederen, 

agribusiness en voedselverwerkende industrie etc. In dit artikel zal echter nader 

worden ingegaan op een drietal nieuwe opkomende danwel minder bekende 

sectoren.

It eN e-COMMerCe

De groei van het consumentenvertrou-
wen heeft onder consumenten geleid 
tot een toenemende vraag naar IT. 
Maar ook de traditionele industrie wil 
moderniseren en investeren in IT. 
Daarnaast maakt de overheid plannen 
voor grote IT projecten zoals onder 
andere de ontwikkeling van e-overheid. 
Dit alles resulteert in een groeiende 
vraag naar IT hardware en licenties 
voor software, maar ook naar IT 
consulting diensten.
Rusland biedt ook kansen voor de 
outsourcing van software ontwikkeling. 
De kosten van software ontwikkeling 
liggen hier relatief laag tegenover een 
hoog niveau van Russische specialis-
ten. Momenteel houden rond de 8000 
hoogopgeleide specialisten zich al 
bezig met het ontwikkelen van software 
voor Westerse bedrijven zoals Micro-
soft, Boeing, Intel etc.
E-commerce is op dit moment de snelst 
groeiende retail format en biedt een 
enorm groeipotentieel. De internetpene-

tratie, het aantal Russen met toegang 
tot internet, bedraagt 40% en blijft 
stijgen. Russen brengen gemiddeld 9.8 
uur per bezoeker per week door op het 
internet; twee keer zoveel als in de rest 
van de wereld. Het vertrouwen van de 
Russische consument stijgt en een 
hoog percentage van de internetgebrui-
kers (83%) heeft ten minste één keer 
online goederen aangeschaft. Maar 
denk ook aan B2B diensten. De 
populariteit van e-marketing neemt toe 
en er zijn kansen voor de ontwikkeling 
van online markten voor industriële 
grondstoffen en groothandels als ook 

online professionele dienstverlening. 
Knelpunt voor e-commerce is momen-
teel nog de logistieke- en betalingsinfra-
structuur. Maar dit biedt juist ook 
kansen; vraag naar ontwikkeling van de 
infrastructuur, netwerk integrators en 
adequate beveiliging. Er is behoefte aan 
verbetering van de levertijden, het 
goederenvervoer, aangepaste procedu-
res en informatieve diensten. Op dit 
moment wordt ook nog nauwelijks 
gebruik gemaakt van elektronisch 
betaalsystemen. Betaling vindt pas 
plaats bij daadwerkelijke aflevering.

GeZONDheIDSZOrG

De gezondheidszorg in Rusland biedt 
voor lange termijn groei potentieel. 
Gezien de grootte van de populatie, en 
de ook hier optredende vergrijzing zal 
het in Europa de grootste markt worden 
voor medische benodigdheden en 
geneesmiddelen. Rusland heeft reeds 
een groot netwerk van ziekenhuizen 
door het gehele land. Momenteel zijn 
de uitgaven voor medische apparatuur 
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per hoofd van de bevolking nog laag 
maar deze bevindt zich wel in een 
opwaartse trend. 80% van de huidige 
medische apparatuur is afgeschreven 
en in combinatie met de vraag naar 
modernisering zal dit de vraag naar 
nieuwe apparatuur alleen maar doen 
toenemen. Daarnaast wordt verwacht 
dan de vraag naar medische diensten 
in privé klinieken in omvang zal 
verdubbelen.
De aanschaf van medische hulpmidde-
len wordt voornamelijk gedaan door de 
Russische overheid. Onder het natio-
nale gezondheidsprogramma zal in de 
komende 2 jaar 28 miljard dollar 
worden geïnvesteerd in de grootscha-
lige modernisering en herinrichting van 
ziekenhuizen alsook besteed aan 
loonsverhoging voor medisch perso-
neel. 
In Rusland ontbreekt het aan lokaal 
vervaardigde innovatieve farmaceuti-
sche en high tech medisch apparatuur. 

Rusland is zeer afhankelijk van 
buitenlandse producenten, echter 
beschikt wel over een groot netwerk 
van professionele distributeurs en 
agenten.

MAChINebOUW eN AppArAtUUr

Rusland kent een groeiende vraag naar 
moderne machines en apparatuur in 
diverse sectoren. Momenteel is 70% 
van de bestaande machines en 
apparatuur verouderd en moet hoogno-
dig worden vervangen. De Russische 
machinebouw sector is gericht op 
militaire machine bouw; zware machi-
nes en elektrische apparatuur. Het 
ontbreekt er aan voldoende fabrikanten 
van moderne voedselverwerkende 
machines, bouwmaterieel, landbouw-
machines en werktuigbouw machines.
Het herstel van de woning- en utiliteis-
bouw en de overheidsplannen voor 
grootschalige bouwprojecten zullen 

impuls geven aan de vraag naar 
bouwmaterieel. De verwachte groei in 
de chemische/petrochemische sector 
zal leiden tot een toenemende vraag 
naar machines voor de chemische en 
kunststofverwerkende industrie. Men wil 
ook de moeilijker aan te boren minerale 
afzettingen gaan ontginnen echter deze 
vragen moderne apparatuur en high 
tech installaties. Daarnaast is het 
huidige installatiepark in de sectoren 
voor mijnbouw en gas- en oliewinning 
afgeschreven en sterk verouderd. En de 
snelle groei van de voedselverwerken-
de markt alsook de ontwikkelingen in 
de landbouwsector genereren een 
vraag naar moderne high tech appara-
tuur.
Op dit moment wordt de huidige vraag 
naar machines en apparatuur voor 90% 
vervuld middels import. Echter de 
concurrentie is groot en de markt 
vereist agressieve marketing. De prijs is 
een belangrijke beslissingsfactor. 
Daarnaast verwachten Russen een 
hoge mate van service en ingenieurs-
diensten, zowel bij aanschaf als after 
sales. 

Naast Moskou en St Petersburg heeft 
Rusland nog 11 steden met een popula-
tie van meer dan 1 miljoen inwoners. 
Ook deze andere steden beginnen 
steeds meer van de economische 
vooruitgang te profiteren. Er is sprake 
van toenemend vertrouwen en steeds 
meer buitenlandse bedrijven zijn 
geïnteresseerd om in het land te 
investeren. Niet alleen in de sectoren 
hierboven beschreven. Wellicht biedt de 
modernisering van Rusland ook kansen 
aan u!
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