Voor verdere ontwikkeling Chinees-Nederlands industriepark

Provincie Fujian zoekt investeringen
in scheepsbouw en voedselverwerking
Scheepsbouw en voedselverwerkende industrie. Dat zijn twee belangrijke sectoren
waarvoor vijf vertegenwoordigers van de Zuidoost-Chinese provincie Fujian tijdens een
bezoek aan Nederland speuren naar investeerders. Delegatieleider Yang Biao: “Dichtbij
de haven van de stad Xiamen is een Chinees-Nederlands Industriepark in ontwikkeling.
Wij proberen meer Nederlandse bedrijven te interesseren om zich in het industriepark te
vestigen. Het gaat met name om investeringen in de logistiek in het havengebied,
scheepsbouwmachines en in de voedselverwerkende industrie.”
De kustprovincie Fujian - 35 miljoen inwoners en drie keer zo groot als Nederland, heeft in 2003 een economische samenwerkingsovereenkomst getekend met de
Vereniging FME-CWM. Een logische keuze volgens Yang Biao, vice-directeur van het
provinciaal bureau van buitenlandse handel en economische samenwerking in Fujian,
omdat machinebouw, auto-onderdelen productie, petrochemische industrie en IT een
sleutelrol spelen in de economie van de provincie.
“Nederlandse bedrijven zouden in die sectoren goed kunnen zakendoen. Fujian heeft
voordelige regelingen voor buitenlandse bedrijven, bijvoorbeeld belastingvoordelen. Vorig
jaar hebben we veel Nederlandse bedrijven ontvangen die de markt kwamen verkennen.
We hopen nu contracten te kunnen afronden”, aldus vice-directeur Yang die voor de
negende keer in Nederland is.
Fujian, dat tegenover het eiland Taiwan ligt, is een belangrijke voedselproducent in
China. Veel aanplant is gedaan door Taiwanezen. Tropische vruchten, pinda’s, vlees en
vis bieden volgens de delegatieleider mogelijkheden in de verwerkende industrie. Yang:
“Maar ook bijvoorbeeld kippen. Fuijian levert de helft van het kippenvlees die
fastfood-keten McDonalds in China verkoopt.”
De gunstige ligging heeft ervoor gezorgd dat Fujian in de jaren tachtig al heel snel van
het door Deng Xiaoping ingezette ‘open deur’-beleid heeft kunnen profiteren. “Wij
hebben erg veel ervaring met buitenlandse investeringen. Al vroeg kwamen
investeerders uit Taiwan. Nu spreekt in het voordeel van Fujian ook dat het in het
midden ligt van twee economisch welvarende grote steden, Shanghai en Hongkong. De
economische activiteiten daar betekenen ook meer welvaart voor zuidelijke
kustprovincies. De koopkracht van de bevolking is relatief hoog. Dat alles maakt Fujian
voor buitenlandse investeerders aantrekkelijk.”
Directeur Yang maakt van de gelegenheid gebruik Nederlandse bedrijven uit te nodigen
deel te nemen aan de derde Fujian Technology and Projects Fair die van 18 tot 20 juni
2005 in de provinciehoofdstad Fuzhou wordt gehouden. “Tijdens die beurs kunnen kleine
en middelgrote bedrijven zelf zien welke mogelijkheden er zijn om zaken te doen in een
groot aantal industriële sectoren, zoals machines, scheepsbouw, milieutechnologie, lichte
textiel en voedselverwerking. Voor de stands op de beurs hoeven buitenlandse
ondernemers niet te betalen.”
In Nederland is informatie (in het Engels) over de The 3rd Fujian Technology and Projects
Fair en een inschrijfformulier beschikbaar bij de heer Zhu Wangzhao van het Sino-Europe
Technology Promotion Center, Delftechpark 26, 2628 XH Delft. Tel: 015 2600458 – Fax:
015 2600487 – E-mail:zhu@setpc.org – Website: www.setpc.org
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