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netwerken en wet- en regelgeving.
RVO.nl streeft naar correcte en actuele informatie in dit dossier, maar kan niet
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of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de
informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. RVO.nl aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde
informatie. Binnen onze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links
opgenomen. RVO.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar
wordt verwezen.
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Korte introductie van de regio en het NBSO
Introductie provincie Sichuan
De provincie Sichuan is gelegen in het zuidwestelijke deel van China. Sichuan heeft
ruim 80 miljoen inwoners en een oppervlakte iets groter dan Duitsland. Van 2005
tot en met 2013 heeft Sichuan ieder jaar een double-digit groei gerealiseerd. In
2014 lag het groeicijfer voor het eerst onder de 10%, nl 8,5%. Dit is echter nog
steeds hoger dan de nationale gemiddelde groei van 7,5-7,7%.
Belangrijkste sectoren in Sichuan gerelateerd aan de Nederlandse top-sectoren:

Agri en tuinbouw

Life Sciences & Health

High-tech: ICT en Aerospace & Aviation

Infrastructuur en logistiek

Energie: zowel aardgas als duurzame energie.

Netherlands Business Support Office Chengdu
Het Netherlands Business Support Office (NBSO) Chengdu is gevestigd in Chengdu,
de hoofdstad van de provincie Sichuan.
Chengdu telt 14.3 miljoen inwoners en is het belangrijkste economisch centrum van
Sichuan. Het overgrote deel van de ruim 40 Nederlandse bedrijven die actief zijn in
Sichuan bevindt zich in Chengdu: Nederlandse multinationals (Shell, AkzoNobel,
Unilever, DSM, KLM, Philips) en daarnaast een groeiende groep Nederlandse MKBbedrijven/ondernemers, actief in met name de zakelijke dienstverlening en IT &
software.

Industriele en economische ontwikkelingszones in China en in de provincie
Sichuan
In China wordt vaak gesproken over industriele en/of economische
ontwikkelingszones.
In 1980, toen de Chinese economie zich begon open te stellen voor de rest van de
wereld, werden de eerste economische ontwikkelingsgebieden aangewezen, de
Special Ecomic Zones (SEZ). Tijdens de daaropvolgende jaren zijn daar
verschillende varianten bijgekomen waaronder 15 vrijhandelszones, 32
economische en technologische ontwikkelingszones op nationaal niveau en 53 hightech industriele ontwikkelingszones verspreid over het gehele land.
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Hoewel elke variant zijn eigen kenmerken heeft, geldt in alle gevallen dat iedere
zone zijn eigen preferentiele beleid kent en beschikt over een een eigen pakket aan
stimuleringsmaatregelen. De zones zijn er op gericht om een bepaalde regio en/of
een bepaalde industrie te promoten. Dit gebeurt op twee manieren:
Enerzijds wordt de economie internationaler door het exporteren van producten en
het importeren van geavanceerde (vaak buitenlandse) technologieen. Anderzijds
fungeert de zone als een katalysator voor de eigen regionale economie.
Ook de provincie Sichuan in Zuidwest China kent een groot aantal
ontwikkelingszones. Alleen al de provinciale hoofdstad Chengdu telt meerdere
ontwikkelgebieden waarvan twee de status ‘state-level’ hebben: Chengdu Economic
and Technological Development Zone en Chengdu High-Tech Industrial
Development Zone.
Tianfu New Area, het onderwerp van dit rapport, neemt binnen dit ‘development
zones’-verhaal echter een hele aparte rol in aangezien dit project gaat om meer
dan alleen een ontwikkelingsgebied.

Tianfu New Area
Tianfu New Area (TNA) is een immens project dat als doel heeft de ontwikkeling
van de regio Chengdu te versnellen voor wat betreft haar transformatie tot een
moderne, internationale en milieuvriendelijke stad, gefocussed op zowel werk als
wonen. Tianfu New Area is gelegen aan de zuidzijde van Chengdu.
Geografisch gezien omvat TNA meerdere ontwikkelingszones, bijvoorbeeld de
Chengdu High-Tech Development Zone en de Southwest Airport Economic
Development Zone. Daarnaast is het project gelegen in drie steden: Chengdu (82%
van de oppervlakte) en de aangrenzende steden Meishan (6%) en Ziyang (12%).
TNA heeft een oppervlakte van 1578 km2 en eind 2014 kreeg zij het predicaat
‘state-level new area’ toebedeeld. Er bestaan goede verbindingen naar en van
Shuangliu International Airport, en het gebied kent een uitgebreid netwerk van
metrolijnen, snelwegen en treinstations.
Tianfu New Area omvat meerdere kernzones met ieder een eigen focus en eigen
doelstellingen (zie onderstaande afbeelding). Als algemeen doel is vastgesteld dat
TNA in 2020 een industriele zusterstad moet zijn geworden van Chengdu. In 2030
dient zij zichzelf te hebben ontwikkeld tot een moderne woon- en werkstad.
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Kansen voor Nederlandse bedrijven
De economie van Tianfu New Area maakt momenteel een enorme groei door. In
2014 werden ruim 20 projecten geintroduceerd met een totale investeringswaarde
van 70 miljard RMB (ruim 10 miljard Euro). Hiervan bevinden 8 projecten zich
inmiddels in de realiseringsfase. In 2015 probeert TNA om investeringen aan te
trekken van met name Europese en Amerikaanse bedrijven. Het gaat hierbij om
buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Tianfu New Area.
Sommige van de (sub)zones binnen Tianfu New Area zijn al redelijk ver ontwikkeld.
Voorbeelden hiervan zijn Tianfu Software Park, waar oa het Nederlandse Philips en
TMF zijn gevestigd, en Longquan High-end Manufacturing Zone, de standplaats van
grote namen binnen de automotive-wereld zoals Volvo, Volkswagen en Toyota.
Andere zones bevinden zich nog in de planningsfase. Tot deze categorie behoren
ander andere de Southern Funcional Zone of Modern Agriculture Technology en
Functional Zone of ‘Two Lakes and One Mountain’ International Tourism & Culture.
Zoals hierboven reeds vermeld heeft elke zone binnen Tianfu New Area een eigen
focus en doel voor ogen. In het onderstaande overzicht vindt u een overzicht van
de individuele gebieden en welke industrieen daar een rol spelen. Op deze manier
kunt u zien, welk deel van Tianfu New Area voor u relevant kan zijn.
Naam zone

Focus industrie
New-generation IT

New Tianfu City
– Chengdu
Hightech Zone

Bio-industrie

Longquan Highend
Manufacturing
Industrial Zone
‘Two lakes and
One Mountain’
Int’l Tourism &
Culture
Southern
Functional Zone
of Modern
Agriculture
Technology
Industrial
Functional Zone
of Innovation,
Research &
Development
Functional Zone
of ChengduMeishan

High-end
Equipment
Manufacturing
Energiebesparing
en
milieubescherming
Automotive
productie

Service
Toerisme en
cultuur
Landbouw

New materials
Mechanische
industrie

Electronische
informatie
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Toelichting
Next-generation informatienetwerken,
high-end software, gaming en nieuwe
informatie services
Bio-technische medicijnen, medische
apparatuur en instrumenten, biofarmaceutische en bio-medische
engineering
Satelliet-navigatie, smart manufacturing
equipment
Energiebesparende technologieen,
inclusief R&D en services
Auto(onderdelen) productie, R&D en
design

Bouw van een international
congrescentrum
Ecologisch park voor toerisme
Moderne landbouw en veeteelt,
bijvoorbeeld graan, schapen en varkens.

Geavanceerde nieuwe materialen,
bijvoorbeeld high-molecular materiaal
Apparatuur toegepast bij aanleg van
spoorwegen, bruggen en wegen;
intelligent manufacturing, metalen
producten
Software en IT, informatieveiligheid,
smart terminals, new-type displays,
cloud computing
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Strategic
Emerging
Industries
Airport-based Hitech Industrial
Functional Zone

Bio-farmaceutische
industrie
High-end
equipment
manufacturing
Nieuwe energie

Chemische en biotech medicijnen,
moderne TCM, medische instrumenten
en apparatuur
R&D mbt middengrote en kleine
vliegtuigmotoren, onderhoud van
vliegtuigen en productie van
vliegtuigonderdelen
Zonne-energie batterijen; apparatuur
voor atoomenergie en windenergie

Het zou te ver voeren om in dit document elke industrie, haar ambities plus haar
economisch investeringsbeleid minitieus te omschrijven. Wilt u weten of Tianfu New
Area ook interessante mogelijkheden kan bieden voor uw bedrijf? Neem dan vooral
contact op met Netherlands Business Support Office in Chengdu
Een NBSO, met kennis van de lokale markt en een netwerk ter plaatse, helpt u bij
het vinden van:
zakenpartners;
marktinformatie op maat;
informatie over wet- en regelgeving in uw markt;
antwoorden op handelsvragen.

Netherlands Business Support Office Chengdu
Mevr. Bertrille Snoeijer, Chief Representative
Tel.: +86 – (0)28 – 8692 3062
E-mail: bertrille@nbsochengdu.com

Bronnen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Economic_Zones_of_China

Report Economic Overview of Sichuan Province 2015

Tianfu New Area Investment Guide

http://baike.baidu.com

www.chengduinvest.gov.cn
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