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Voorwoord 
De Koninklijke Metaalunie – afdeling Internationaal Ondernemen heeft aan MEYS Emerging Markets 

Research gevraagd om een marktonderzoek uit te voeren naar de belangrijkste trends en 

ontwikkelingen in de Chinese metaalindustrie, machine- en apparatenbouw en transportmiddelen over 

de afgelopen vijf jaar en de verwachtingen voor de komende twee tot drie jaar. De resultaten van dit 

onderzoek dienen als basis waarop de Metaalunie haar beleid wil gaan vormgeven voor hun achterban 

met betrekking tot de kansen en (on)mogelijkheden voor het zakendoen in China. Een tweede vraag die 

met het onderzoek dient te worden beantwoord is welke gevolgen de Chinese buitenlandse handel en 

investeringen in metaalproducten, machine- en apparatenbouw en transportmiddelen hebben op de 

metaalindustrie in Nederland. Daarbij is ook gekeken naar de Chinese buitenlandse directe 

investeringen in de Nederlandse metaalindustrie. 

 

De benodigde data voor het marktonderzoek zijn via bureauonderzoek verzameld. Daarbij heeft MEYS 

gebruik gemaakt van bestaande nationale en internationale bronnen waaronder het Nationale Bureau 

voor de Statistiek van China, de Chinese douane, Chinese brancheorganisaties, Chinese Ministeries, 

UNCTAD, UN, Wereldbank, IMF, Eurostat, en binnen- en buitenlandse kranten. Voor wat betreft de 

binnenlandse markt lag de focus van de dataverzameling op de trends en ontwikkelingen van 

metaalproducten, machine- en apparatenbouw en transportmiddelen in China. Daarbij is specifiek 

gekeken naar Chinese eindgebruikers van genoemde producten die actief zijn in de volgende 

economische sectoren: verpakkingsindustrie, scheepsbouw, bouw, infrastructuur, transport en 

landbouw. 

 

Naast dataverzameling over de Chinese binnenlandse markt is door MEYS data verzameld over trends 

en ontwikkelingen van de Chinese buitenlandse handel met Nederland, Duitsland, Verenigde Staten, 

EU en Japan. Het ging om zowel het verzamelen van informatie over totale handelsstromen als over de 

Chinese buitenlandse handel in de volgende specifieke producten:  

• Metaalproducten (HS code 73) 

• Staalproducten (o.a. draadstaal, plaatstaal) (HS code 7208 - 7229) 

• Machines en machineonderdelen (HS code 84) 

• Auto’s, aanhangwagens en opleggers (HS code 87) 

• Overige transportmiddelen (HS codes 86) 

 

Op basis van de verzamelde data en de marktanalyse heeft MEYS concrete conclusies getrokken en 

aanbevelingen gedaan voor de Koninklijke Metaalunie – afdeling Internationaal Ondernemen om zo 

een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag welke kansen en (on)mogelijkheden er 

zijn voor de Nederlandse metaalindustrie in China met betrekking tot metaalproducten, machine- en 

apparatenbouw en transportmiddelen en vervolgens welk specifiek beleid de Metaalunie voor haar 

achterban hiervoor moet voeren. Ten tweede is door MEYS antwoord geven op de vraag of en zo ja 

welke bedreigingen er zijn voor de Nederlandse metaalindustrie met betrekking tot de Chinese 

buitenlandse handel in metaalproducten, machine- en apparatenbouw en transportmiddelen.  Daarbij 

zijn ook de Chinese buitenlandse directe investeringen in de Nederlandse metaalindustrie betrokken.  

 

MEYS is de Koninklijke Metaalunie – afdeling Internationaal Ondernemen dankbaar voor de 

mogelijkheid die haar geboden is om onderhavige marktstudie te verrichten. Naar onze mening biedt 

deze marktstudie een eerste concrete aanzet voor de formulering van beleid ten aanzien van China.  

 

Marco Rensma 

Directeur  

 

 

Barendrecht,6 mei 2013 
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1. Inleiding 
Met haar 1,34 miljard inwoners is China in alle opzichten een land van de grote getallen. Het is ook een 

land die in de afgelopen dertig jaar een economische ontwikkeling heeft doorgemaakt die zijn weerga in 

de moderne wereldgeschiedenis niet kent. Onder leiding van de overal aanwezige Chinese 

Communistische Partij werd vanaf eind jaren zeventig het land en haar economie voorzichtig en stap 

voor stap opengesteld voor buitenlandse invloeden. Er zijn daarbij drie perioden te onderscheiden: 

gedurende de eerste periode van 1980 – 2000 lag de nadruk op het exporteren van goedkope 

massaproducten en het aantrekken van buitenlandse investeerders; in de tweede periode tussen 2000 – 

2008 lag de nadruk op de ‘going out’ strategie op macro-economisch niveau waarbij de Chinese regering 

zich richtte op het veiligstellen van de toestroom van ruwe grondstoffen voor de ontwikkeling van de 

nationale economie en het garanderen van buitenlandse afzetmarkten voor Chinese producten; de 

derde periode vanaf 2008 tot heden wordt deze ‘going out’ strategie voortgezet maar dan ook op 

individueel niveau. Chinese (staats)bedrijven worden gestimuleerd om te investeren in bedrijven in het 

buitenland die niet alleen van belang zijn voor de toelevering van ruwe grondstoffen maar ook de 

noodzakelijke technologische kennis in huis hebben die waarde kunnen toevoegen aan het huidige 

productieproces van de Chinese partner en vaak een sterke marktpositie hebben op hun thuismarkt. 

 

Deze ‘stap- voor-stap’- strategie van China heeft het land geen windeieren gelegd. Bedroegen de totale 

buitenlandse directe investeringen in China in 1995 nog honderd miljard dollar, in 2011 was dit 

toegenomen tot ruim zevenhonderd miljard dollar. Inclusief Hong Kong bedroeg het 

investeringsvolume 1.800 miljard dollar. Een teken aan de wand van de enorme groei die China heeft 

doorgemaakt in de afgelopen dertig jaar, is het gestegen aandeel in de wereldeconomie. Bedroeg dit 

aandeel in 1980 slechts twee procent, dertig jaar later is het aandeel toegenomen tot veertien procent en 

aan het einde van dit decennium zal het aandeel van China volgens het IMF groter zijn dan dat van de 

Verenigde Staten.      

 

  
Bron: IMF  Noot: (*) aantal handelsconflicten die werden voorgelegd aan het Dispute 

Settlement Board (DSB) van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) waarbij 

China als klager en aangeklaagde direct betrokken was  

 Bron: WTO; bewerking MEYS 

 

Met de ‘going out’ strategie van China vanaf 2000 is ook de bezorgdheid in het buitenland 

langzamerhand gegroeid. Bedrijven in de VS en Europa ondervinden in toenemende mate de 

concurrentie van Chinese bedrijven niet alleen in hun thuismarkt maar ook in opkomende markten in 

Afrika en Latijns-Amerika. Het aantal handelsconflicten van China met de rest van de wereld en dan 

vooral met de EU, Japan en de VS is in de afgelopen tien jaar eveneens toegenomen. Voorlopig 

hoogtepunt was 2012 waar in totaal zestien gevallen die door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn 

behandeld, China betrokken was als klager (6) en aangeklaagde (10). In de eerste vier maanden van 

2013 zijn er al evenveel handelsconflicten waar China direct bij betrokken is als in geheel 2008. 
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Daarmee neemt de roep door onder andere het Europese en Amerikaanse bedrijfsleven toe om 

maatregelen te nemen tegen in hun ogen vaak oneerlijke concurrentie door Chinese bedrijven.  

 

Voor Nederland is China vooralsnog een relatief beperkte handels- en investeringspartner. Van oudsher 

zijn de buitenlandse betrekkingen van Nederlandse bedrijven vooral gericht op de direct omliggende 

landen zoals België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Door de tegenvallende economische groei 

in deze landen en de rest van de eurozone is het voor steeds meer Nederlandse exporteurs moeilijker 

geworden om het hoofd boven water te houden. China biedt potentiële kansen als nieuwe afzetmarkt. 

Na de zeer hoge economische groeicijfers van dit land over de afgelopen tien jaar van gemiddeld tien 

procent per jaar is de verwachting van het IMF voor de komende drie jaar dat de Chinese groei wat zal 

temperen maar met gemiddeld acht procent per jaar nog altijd fors is te noemen.  

 

De importen uit China zijn in de afgelopen jaren fors toegenomen en hadden in 2012 een aandeel van 

negen procent in de totale Nederlandse invoer. Dit percentage is echter inclusief wederuitvoer – 

goederen die Nederland binnenkomen en meteen weer worden uitgevoerd zonder verdere verwerking - 

waardoor de Chinese importen die uiteindelijk op de Nederlandse markt terechtkomen lager zullen 

liggen. Desalniettemin wordt Nederland door Chinese gezien als een aantrekkelijke vestigingsplaats 

vanwege het fiscale klimaat, een stabiele politieke situatie en de sterke positie als logistiek draaipunt 

van (West-)Europa.  

 

De Chinese directe investeringen in Nederland zijn nog gering en richten zich voornamelijk op een 

beperkt aantal sectoren zoals distributie, logistiek, onderzoek, marketing en sales. Gezamenlijk 

bedroegen de Chinese directe investeringen in Nederland eind 2011 ongeveer 168 miljoen euro, slechts 

0,04 procent van het volume aan totale buitenlandse directe investeringen in Nederland van bijna 44o 

miljard euro. Daarentegen bedroegen de Nederlandse directe investeringen in China eind 2012 ruim zes 

miljard euro, een aandeel van bijna één procent van de totale waarde aan Nederlandse directe 

investeringen in het buitenland van bijna 740 miljard euro. Hiermee behoort Nederland tot één van de 

grotere niet-Aziatische investeerders in China.  

 

Voor de Nederlandse metaalindustrie liggen aanzienlijke mogelijkheden om te profiteren van de 

economische groei in China. Vooral bedrijven die actief zijn in de productie van hoogwaardige 

(precisie)technologie in de sub-sectoren machinebouw, basismetaal en transportmiddelen biedt China 

concrete marktkansen. Om de kans op succes te verhogen is het van belang om inzicht te krijgen in deze 

marktkansen. Onderhavige marktstudie biedt een concreet overzicht van de belangrijkste trends en 

ontwikkelingen in genoemde sub-sectoren in China. Tevens biedt het inzicht in de handels- en 

investeringsstromen van China met haar buitenlandse partners Japan, Verenigde Staten, Duitsland, EU 

en Nederland in het algemeen en de metaalsector in het bijzonder. Tenslotte worden op basis van deze 

overzichten concrete conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de Nederlandse metaalsector 

over de (on)mogelijkheden voor het zakendoen met China.                      
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2. Buitenlandse betrekkingen China 
2.1 Toename buitenlandse directe investeringen 
Met de groeiende economie van China neemt ook het aantal Chinese bedrijven dat in het buitenland 

investeringen doet, sterk toe. Sinds 2005 verzesvoudigde de Chinese directe buitenlandse investeringen 

tot bijna tachtig miljard dollar in 2012. Deze investeringen zijn exclusief financiële transacties door 

Chinese financiële instellingen in bedrijven. Het zijn de (netto) investeringen in de oprichting van een 

bedrijf in het buitenland en deelnemingen van c.q. overnames door Chinese bedrijven in bestaande 

buitenlandse bedrijven. De volgende belangrijke kanttekening moet echter bij deze cijfers geplaatst 

worden. Van de totale Chinese buitenlandse investeringen kwam in de afgelopen jaren bijna de helft via 

Hong Kong en Macau, die beiden onderdeel uitmaken van China maar een speciale administratieve en 

economische status hebben binnen het land. Ook verlopen aanzienlijke investeringsstromen via de twee 

‘belastingparadijzen’ Kaaimaneilanden en Britse Virgin eilanden. In 2011 ging het officieel om 4,9 

miljard dollar respectievelijk 6,2 miljard dollar. De uiteindelijke bestemming van deze Chinese 

investeringsstromen is onbekend. De officieel geregistreerde Chinese buitenlandse investeringen in 

Nederland kunnen daardoor lager liggen dan de feitelijke investeringen die via financiële tussenstops 

zoals de Kaaimaneilanden ook in Nederland terecht kunnen komen.  

 

Wanneer alleen in ogenschouw worden genomen de Chinese buitenlandse investeringen via 

kapitaaldeelnames en of fusies & overnames van bedrijven in landen buiten Hong Kong en Macau, dan 

was de belangrijkste regio in 2012 met een aandeel van vijfenveertig procent Noord-Amerika gevolgd 

door Europa (inclusief Rusland) met zeventien procent. Binnen Europa waren in 2012 enkele grote 

Chinese investeringen te zien in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Hongarije. In het laatste geval 

ging het om een investering van 1,5 miljard dollar door de Chinese telecom gigant Huawei voor de bouw 

van een logistiek centrum. Door haar ligging in het hart van Europa is Hongarije in de afgelopen jaren 

uitgegroeid tot China’s grootste investeringspartner in Centraal- en Oost-Europa.  

 

  
Bron: NBS, MOFCOM; bewerking MEYS   Bron: The Heritage Foundation 

 

Wanneer China’s buitenlandse investeringen naar sector worden opgesplitst dan blijken de volgende 

voorkeuren te gelden: in Noord-Amerika gaat het vooral om investeringen in energie, vastgoed en 

transport; in Afrika om de mijnbouwsector; in Europa met name in de sectoren vastgoed, bouw en 

energie (olie, gas, water); in Latijns-Amerika in de groeiende automobielindustrie, energie en de 

financiële sector; en in Azië in ruwe grondstoffen voor de zware industrie zoals staal, ijzererts en kolen 

en de maritieme sector (scheepsbouw, zeetransport). 

 

2.2 China en Nederland 
2.2.1 Kerncijfers Nederlandse metaalsector 
In 2012 waren ruim dertienduizend bedrijven actief in de drie sub-sectoren van de Nederlandse 

metaalindustrie metaalproducten, machinebouw en transportmiddelen. Samen leveren deze bedrijven 
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aan bijna tweehonderdtwintig duizend mensen werk en bedroeg de gezamenlijke netto-omzet in 2010 

ruim vijfenveertig miljard. Naar aantallen bedrijven en werkzame personen is de grootste van 

genoemde sub-sectoren die van de metaalproductie.  

 

Kerncijfers 

Sub-sector Aantal bedrijven 

2012 

Werkgelegenheid 2010 

(1.000 werkz. pers.) 

Bedrijfsresultaten 2010 

(miljoen euro) 

Metaalproducten 9.985 104,5 17.753 

Machinebouw 2.945 88,1 20.706 

Transportmiddelen 940 26 7.446 

Totaal 13.870 218,6 45.905 

Bron: CBS; bewerking MEYS 

 

Een belangrijk kenmerk van de bedrijven die actief zijn in deze drie sub-sectoren is dat het veel kleine 

bedrijven zijn gemeten naar personeelsomvang. Van de bijna veertienduizend bedrijven heeft tachtig 

procent tien of minder mensen in dienst. Eén op de twee bedrijven heeft zelfs niet meer dan één 

werkzame persoon in dienst. Een meerderheid van deze kleine bedrijven is vooral actief in de eigen 

regio en doet niet of nauwelijks aan exporteren dan wel het opzetten van een nieuwe vestiging in het 

buitenland zoals China. Wat wel vaker voorkomt is dat kleinere metaalbedrijven hun grotere klanten 

volgen wanneer deze naar het buitenland gaat. Dit vindt dan voornamelijk plaats in de vorm van het 

exporteren van hun product naar de klant in het buitenland.  

 

2.2.2 Buitenlandse directe investeringen China in Nederland 
In acht nemende de eerder gemaakte opmerkingen over de financiële tussenstops van Chinese 

buitenlandse kapitaalstromen, namen de Chinese investeringen in Nederland in de afgelopen tien jaar 

jaarlijks toe. Volgens cijfers van De Nederlandse Bank (DNB)1 bedroeg in 2011 de omvang van Chinese 

directe investeringen in Nederlandse bedrijven en organisaties 168 miljoen euro. De waarde van alle 

buitenlandse directe investeringen in Nederland bedroeg eind 2011 439 miljard euro. Het Chinese 

aandeel was dus slechts 0,04 procent. Ter vergelijking, het aandeel van bijvoorbeeld Duitsland bedroeg 

in datzelfde jaar negen procent en van België bijna tien procent. In 2011 was tegelijkertijd sprake van 

een netto uitstroom van Chinees kapitaal als gevolg van desinvesteringen en of kapitaalonttrekkingen 

van totaal bijna 150 miljoen euro. In 2012 was weer sprake van een netto instroom van Chinese 

kapitaalinvesteringen in Nederland van ruim vierhonderd miljoen euro, het hoogste bedrag in meer dan 

tien jaar. Hierdoor zal de waarde van alle Chinese directe investeringen in Nederland eind 2012 naar 

schatting rond de 500 miljoen uitkomen.  

 

Uit gegevens van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) waren in 2012 eenendertig 

nieuwe investeringsprojecten in Nederland (mede-)gefinancierd door Chinezen. In 2006 waren het nog 

13 projecten. Deze projecten omvatten de oprichting en of aanpassing van met name 

dochtermaatschappijen van Chinese multinationals in Nederland. Dit zijn zogenaamde ‘greenfield’ 

(nieuw) of ‘brownfield ‘(aanpassing bestaand) projecten. De Nederlandse Bank registreert ook fusies en 

overnames van en kapitaaldeelnames door Chinese bedrijven in Nederlandse bedrijven, waardoor er 

verschillen zijn in de statistieken van de NFIA en DNB. De berekeningen van DNB zijn dus breder dan 

die van de NFIA. 

 

                                                           
1 De Nederlandsche Bank (DNB) registreert alle directe buitenlandse investeringen in Nederland. Tot deze directe investeringen worden 
de transacties gerekend die samenhangen met de verwerving van aandelenkapitaal door buitenlandse ondernemingen in Nederlandse 
ondernemingen (door oprichting, fusie of overname) met als doel zeggenschap in het bestuur van de onderneming te verkrijgen. Verder 
behoren daartoe alle overige financiële transacties tussen gelieerde ondernemingen (leningen, ingehouden winsten, mutaties in 
onderlinge rekeningen-courant), alsmede de aan- en verkopen van onroerend goed (Bron: NFIA). 
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Noot: (s) schatting MEYS      Bron: NFIA 

Bron: DNB       

 

In de afgelopen zes jaar vestigden zich jaarlijks twintig tot dertig Chinese bedrijven in Nederland. Eind 

2012 telt Nederland ruim driehonderd vestigingen van Chinese bedrijven, goed voor meer dan 

zesduizend werknemers. De bedrijven die voor Nederland kiezen laten zich onder meer overtuigen door 

het gunstige belastingklimaat en de nabijheid van Schiphol en de Rotterdamse haven. China ziet 

Nederland vooralsnog als één van Europa’s belangrijkste logistieke centra en veel minder als een 

belangrijke afzetmarkt voor Chinese producten en of als productielocatie. Zo werd in 2001 een 

prominente positie veroverd in de Rotterdamse haven met de aankoop door het Hong Kongse bedrijf 

Hutchison Port Holding Group (HPH) van het grootste containeroverslagbedrijf in de haven European 

Container Terminals (ECT); nam in 2007 het Chinese bedrijf China International Marine Containers 

(CIMC) een tachtig procent belang (140 miljoen dollar) in het Nederlandse bedrijf Burg Industries wat 

onder meer tankwagens en trailers bouwt; kwam via een acquisitie door de Chinese 

kapitaalinvesteerder Unitas Capital in 2011 de producent van hydraulische laad- en lossystemen voor 

vrachtwagens en trailers Hyva in Chinese handen; en werd vrachtwagenfabrikant Ginaf uit Veenendaal 

door het Chinese China Hi-Tech Group Company (CHTC) van een faillissement gered. Naast 

overnames en deelnemingen zetten Chinese bedrijven ook distributiecentra op in Nederland. Zo 

vestigde de Chinese multinational van machineonderdelen Yingliu Group in 2008 haar Europees 

distributiecentrum (2.000 vierkante meter) in het Limburgse Born en in 2012 opende de Chinese 

producent van onder meer graafmachines de LiuGong Group in Almere haar Europese hoofdkantoor en 

distributiecentrum inclusief trainingsfaciliteiten van in totaal 8.000 vierkante meter. Behalve voor 

activiteiten in de handel en logistiek is Nederland Europees koploper als vestigingsplaats van Chinese 

verkoopafdelingen, holdings en hoofdkantoren. De groeiende Chinese investeringen in Nederland heeft 

ertoe geleid dat in 2011 de grootste bank ter wereld (in marktwaarde) - de Industrial and Commercial 

Bank of China (ICBC) - een kantoor opende in Amsterdam.  

 

2.2.3 Buitenlandse directe investeringen metaalindustrie 
Na een aanvankelijke daling van de buitenlandse investeringen in de Nederlandse metaalindustrie 

tussen 2005 en 2007, zijn deze investeringen sindsdien verdubbeld tot bijna veertig miljard euro in 

2012. Grootste buitenlandse investeerders in de Nederlandse metaalindustrie zijn afkomstig uit ons 

omringende EU-landen waarbij het vooral gaat om kapitaalinvesteringen door bedrijven die 

ingeschreven staan in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Gezamenlijk waren zij in 2012 goed voor 

vijfentwintig miljard euro aan investeringen in de Nederlandse metaalindustrie.  
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Bron: DNB 

 

De omvang van Chinese investeringen in de Nederlandse metaalindustrie is onduidelijk. Zoals gezegd is 

het huidige beleid van het internationale Chinese bedrijfsleven in Nederland vooral gericht op een 

aantal specifieke sectoren en strategische locaties. Wat betreft sectoren zijn het vooral transport, 

logistiek en distributie met aanvullende activiteiten op het gebied van sales en marketing en R&D 

activiteiten. In het laatste geval gaat het om de oprichting in Nederland van dochterbedrijven en 

verkoopkantoren van Chinese multinationals. Specifieke locaties zijn de haven van Rotterdam als 

belangrijkste logistieke centrum van Europa, Den Haag als (inter)nationale bestuurlijke hoofdstad, 

Delft vanwege de aanwezigheid van de Technische Universiteit, Amsterdam als hoofdstad van 

Nederland met toonaangevende internationaal opererende organisaties uit de zakelijke en financiële 

dienstverlening en de twee ‘transportassen’ langs de A58-A67 in Noord-Brabant en langs de A2 vanaf 

Amsterdam via Utrecht naar het Zuiden. In de Nederlandse metaalindustrie zijn Chinese bedrijven en 

of investeerders momenteel dus nog nauwelijks actief.  

 

2.2.4 Buitenlandse handel China met Nederland 
De totale buitenlandse handel (import en export) van Nederland met China bedroeg in 2012 bijna 

veertig miljard euro. Op een totale waarde voor de buitenlandse handel van Nederland van ruim 

achthonderd miljard euro betekent dit een aandeel van China van bijna vijf procent. In 2005 bedroeg 

dit aandeel nog vier procent. De Nederlandse handelsrelatie met China wordt al jaren gekenmerkt door 

een tekort. Nederland importeert zes maal zoveel uit China dan dat zij exporteert naar dit land. In 2012 

ging het om bijna 32 miljard euro aan importen en 8 miljard euro aan exporten. De belangrijkste 

exportproducten van Nederland voor China zijn machines en transportmiddelen, geraffineerde 

olieproducten, papierstof, papierafval en metaalafval. De belangrijkste importproducten zijn machines, 

speelgoed, kleding en kledingtoebehoren. Wanneer enkel wordt gekeken naar de gezamenlijke waarde 

van de importen van machines, metaalproducten en transportmiddelen uit China2, dan valt op te maken 

dat het handelsvolume sinds 2008 met bijna vijftig procent is toegenomen tot ruim twintig miljard euro 

in 2012. De waarde van de Nederlandse export van deze producten naar China ligt vele malen lager. Zo 

bedroeg de totale waarde van de exporten van de drie genoemde productgroepen in 2012 ‘slechts’ 1,6 

miljard euro. In 2008 was dit 1,4 miljard euro. 

 

Gemeten naar de waarde van de importen en exporten is binnen de drie sub-sectoren de buitenlandse 

handel in machines en machineonderdelen veruit het belangrijkste. In 2012 werd  voor 19,6 miljard 

euro aan machines en machineonderdelen geïmporteerd uit China en voor 1,5 miljard euro 

geëxporteerd. De import van metaalproducten bedroeg ruim 990 miljoen euro, terwijl de Nederlandse 

export hiervan een waarde had van 80 miljoen euro. Voor wat betreft de buitenlandse handel in 

                                                           
2 Voor de handelscijfers van de drie sub-sectoren metaalproducten, machines en transportmiddelen is in deze marktstudie gebruik 
gemaakt van de volgende HS-codes: 7208 – 7229, 73, 83, 84, 86, 87.   
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transportmiddelen bedroeg de import uit China in 2012 bijna 470 miljoen euro en de export 100 

miljoen euro.  

 

  
Noot: (*) voorlopige cijfers     Bron: Eurostat; bewerking MEYS    

Bron: CBS; bewerking MEYS 

 

Een belangrijke kanttekening dient echter te worden geplaatst bij deze cijfers over de buitenlandse 

handel met China. Een derde deel van de Nederlandse export naar China bestaat uit wederuitvoer. Dit 

zijn goederen die vanuit andere Europese landen via Nederland naar China worden geëxporteerd. Hier 

komt dus nauwelijks een Nederlands bedrijf aan te pas. Dit geldt ook in tegenovergestelde richting. Het 

grote handelstekort met China duidt op een substantieel aandeel van wederuitvoer van Chinese 

geïmporteerde producten die via Nederland naar de andere landen van de EU worden geëxporteerd. Dit 

aandeel ligt aanzienlijk hoger dan voor de wederuitvoer van goederen vanuit de EU via Nederland naar 

China. In de afgelopen tien jaar is Nederland voor China een steeds belangrijker logistiek draaipunt 

voor de handel met Europa geworden. Een reden voor de Hong Kongse multinational Hutchison Port 

Holdings Group (HPH) om in 2001 European Container Terminals (ECT) over te nemen. In 2010 werd 

ook een samenwerkingsverband tussen ECT/HPH en de haven van Moerdijk opgericht genaamd 

Moerdijk Container Terminals (MCT), waarmee de Chinezen een verdere grip krijgen op de overslag 

van containers via het grootste havencomplex in Europa.  

 

2.3 China en Duitsland 
2.3.1 Buitenlandse handel China met Duitsland 
Europa’s grootste economie Duitsland heeft al jarenlang een sterk groeiende handelsrelatie met China. 

Bedroeg de Duitse export naar China in 2005 nog 21 miljard euro, in 2012 was dit verdrievoudigd tot 

ruim zestig miljard euro. De import vanuit China naar Duitsland gedurende dezelfde periode 

verdubbelde tot bijna tachtig miljard euro in 2012. Daarmee is de handelsbalans van Duitsland met 

China veel meer in evenwicht dan in Nederland. Er is dan ook veel minder sprake van wederuitvoer met 

Duitsland. Eerder wordt Duitsland vanwege haar omvang gezien als een belangrijke afzetmarkt voor 

Chinese producten en vice versa. Het aandeel van de Chinese export in de totale export van Duitsland is 

met zes procent verhoudingsgewijs groter dan in Nederland (vijf procent), echter in het geval van 

Nederland speelt de wederuitvoer nog een belangrijke rol in de handel met China.  
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Bron: Duitse Bureau voor de Statistiek; bewerking MEYS  Bron: Eurostat; bewerking MEYS 

 

Duitsland heeft van oudsher een maakindustrie die internationaal sterk concurrerend is. ‘Made in 

Germany’ staat bij veel consumenten wereldwijd bekend als degelijk, betrouwbaar en van goede 

kwaliteit. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de Duitse automobielindustrie met internationale 

topmerken als BMW, Porsche, VW, Audi en Mercedes. Ook de Duitse machinebouwindustrie heeft een 

dergelijke reputatie. In dat kader is Duitsland in staat om als Europees land met een relatief hoge 

kostenstructuur toch meer metaalproducten, machines en machineonderdelen en transportmiddelen te 

exporteren naar China dan dat Chinese importen uit deze sectoren op de Duitse markt komen. In 2008 

exporteerde Duitse bedrijven nog voor krap twintig miljard aan producten uit deze drie sectoren, in 

2012 was dit verdubbeld tot ruim veertig miljard. Het aandeel van de sector machinebouw was met 46 

procent in de totale export van genoemde sub-sectoren het grootste, op de voet gevolgd door de 

transportsector  met 44 procent. In het laatste geval ging het vooral om de Duitse export van auto’s en 

auto onderdelen naar China ter waarde van 18,9 miljard euro, een verdrievoudiging ten opzichte van 

2008.  

 

De importen uit China namen gedurende dezelfde periode met ‘slechts’ dertien procent toe tot bijna 

zestien miljard euro in 2012. Daarbij ging het voor tachtig procent om de import van machines en 

machineonderdelen. Sinds 2010 zijn de importen voor de drie sub-sectoren echter nauwelijks 

toegenomen, waardoor de handelsbalans voor deze drie sub-sectoren positief uitvalt voor het Duitse 

bedrijfsleven. Duitse bedrijven uit de metaalindustrie, machinebouw en transportmiddelen worden dus 

niet weggeconcurreerd op hun eigen markt door (goedkopere) Chinese importen. 

 

2.3.2 Buitenlandse directe investeringen China in Duitsland 
Wat betreft de directe buitenlandse investeringen door Chinese bedrijven in Duitsland, is in de 

afgelopen jaren sprake van een duidelijk stijgende lijn. Bedroegen deze investeringen in 2005 nog 235 

miljoen euro, in 2010 waren zij vervijfvoudigd tot ruim één miljard euro. Deze relatief forse stijging 

heeft te maken met het feit dat Duitsland een bijzonder aantrekkelijke markt is voor Chinese producten 

door haar omvang, de aanwezigheid van hoogwaardige kennis, de centrale ligging in het hart van 

Europa en een stabiele politiek die niet vijandig staat tegenover Chinese investeerders. De focus van de 

Chinese investeerders ligt daarbij op het Duitse MKB (< 250 werknemers), waarvan veel 

familiebedrijven zijn, in plaats van op de grotere multinationals. Hoeveel van deze investeringen in de 

Duitse metaalindustrie terechtkomen is onduidelijk. Wel is bekend dat buitenlandse investeerders in 

2010 gezamenlijk rond de dertig miljard euro hadden geïnvesteerd in de Duitse industrie van de metaal, 

machinebouw en transportmiddelen. Vooral de Duitse machinebouw is een aantrekkelijke sector voor 

veel buitenlandse investeerders. Enkele grote fusies en overnames door Chinese investeerders van 

Duitse bedrijven uit de metaal- en machinebouwindustrie in de afgelopen twee jaar waren Shandong 

Heavy die een aandeel van 25 procent nam (waarde 738 miljoen euro) in de Kion Group, een bedrijf dat 

vorkheftrucks bouwt; Wuhan Iron and Steel die een dochter van staalfabrikant ThyssenKrupp in 
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september 2012 overnam voor een bedrag van 450 miljoen dollar; Sany Heavy wat begin 2012 

pompenfabrikant Putzmeister voor 360 miljoen euro kocht; en Shenyang Machine Tool Co. Ltd. 

(SMTCL) dat in 2011 één van de grotere Duitse machinebouwers SCHIESS overnam. Volgens gegevens 

van de Duitse organisatie ter promotie van investeringen in Duitsland GTAI werden in 2011 159 nieuwe 

investeringsprojecten door Chinese bedrijven opgericht. Naar schatting zijn momenteel meer dan 

achthonderd Chinese bedrijven actief in Duitsland. 

 

   
Bron: Deutsche Bank 

 

2.4 China en de EU 
2.4.1 Buitenlandse directe investeringen China in EU 
Met vijfhonderd miljoen koopkrachtige consumenten is de Europese Unie (EU) voor China in de 

afgelopen jaren een steeds belangrijker handelspartner en afzetmarkt geworden. Bedroegen de Chinese 

buitenlandse directe investeringen in de EU in 2005 nog geen twintig miljard euro, in 2011 was dit 

bedrag verviervoudigd tot bijna tachtig miljard euro. Daarin hebben de investeringen door bedrijven uit 

Hong Kong veruit het grootste aandeel. Maar liefst tachtig procent van de totale Chinese buitenlandse 

investeringen in 2011 waren afkomstig van in Hong Kong gevestigde bedrijven. Het aandeel van Chinese 

investeerders van het vasteland neemt echter snel toe. In zes jaar tijd steeg het investeringsvolume van 

1,2 miljard euro in 2005 naar ruim vijftien miljard euro in 2011. Ondanks deze snelle stijging is het 

aandeel van de Chinese buitenlandse investeringen (exclusief Hong Kong) in het totaal aan directe 

buitenlandse investeringen in de EU in 2011 slechts 0,4 procent. Inclusief Hong Kong is dit percentage 

2 procent. 

 

  
Bron: Eurostat; bewerking MEYS    Bron: Eurostat; bewerking MEYS 

 

De grootste ontvanger van Chinese buitenlandse investeringen in 2011 was de eurozone. Maar liefst 

driekwart van de vijftien miljard euro aan Chinese investeringen (exclusief Hong Kong) ging naar de 
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Het Chinese bedrijf Sany Heavy  koopt in 2012 het Duitse 

familiebedrijf Putzmeister, wereldmarktleider in pompsystemen voor 
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landen in de eurozone. Binnen de eurozone waren het vooral de economieën van Duitsland, Oostenrijk, 

Frankrijk en Italië die het merendeel van de investeringen mochten ontvangen. Buiten het eurogebied 

werd door Chinese bedrijven in 2011 vooral geïnvesteerd in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en 

Polen. 

 

Wat betreft de Chinese investeringen naar economische sectoren zijn er per land grote verschillen. In 

het algemeen kan gesteld worden dat de sectoren (groot)handel, maakindustrie en in toenemende mate 

de financiële dienstverlening voor Chinese bedrijven aantrekkelijke sectoren zijn om in te investeren via 

fusies en overnames maar ook door het oprichten van nieuwe zelfstandige bedrijven. 

 
2.4.2 Buitenlandse handel China met EU 
De totale buitenlandse handel (import en export) tussen de EU en China is in de afgelopen jaren sterk 

toegenomen. Bedroeg het totale handelsvolume in 2008 nog 360 miljard euro, in 2012 was dit met 

dertig procent toegenomen tot 477 miljard euro. Daarbij stegen de importen uit China naar Europa 

minder snel dan de exporten vanuit de EU naar China. Bedroeg het handelstekort met China in 2008 

nog iets meer dan 160 miljard euro, in 2012 was het tekort gedaald tot 123 miljard euro. Belangrijke 

reden voor de daling in het handelstekort was dat door de financiële crisis in Europa de vraag naar 

Chinese producten minder snel toenam en Europese bedrijven in staat waren om meer producten af te 

zetten in China waar de economie nog sterk groeide. Het feit dat ondanks de financiële crisis in de EU 

de importen uit China nauwelijks daalden toont aan dat de investeringen die Chinese bedrijven in de 

afgelopen jaren hebben gedaan in het verbeteren van de kwaliteit van hun producten zich momenteel 

uitkeert. Vaak (in)direct ondersteund door de eigen overheid zijn Chinese bedrijven steeds meer in staat 

om te concurreren met Europese bedrijven op hun thuismarkt. Daarbij wordt vooral geconcurreerd op 

prijs en in de huidige situatie waarin nauwelijks sprake is van economische groei in veel Europese 

landen, zijn consumenten nog prijsgevoeliger geworden in hun bestedingsgedrag.    

 

Ondanks de relatief sterke groeicijfers in de buitenlandse handel met China, is het aandeel van dit land 

in de totale buitenlandse handel van de EU nog beperkt maar neemt wel verhoudingsgewijs snel toe. De 

landen van de Europese Unie handelen vooral onderling. Van de totale importen en exporten door de 27 

landen van de EU is zestig procent afkomstig uit de EU zelf. In 2012 ging het om een bedrag van ruim 

5.500 miljard euro aan onderlinge handel. Van de overige 3.477 miljard euro aan buitenlandse handel 

door de EU met de rest van de wereld, heeft China een aandeel van zestien procent in de import en acht 

procent in de export van de EU. In 2005 bedroegen deze percentages nog veertien procent 

respectievelijk vijf procent. 

 

   
Bron: Eurostat; bewerking MEYS    Bron: Eurostat; bewerking MEYS 

 

De buitenlandse handel van de Europese industrie van metaal, machines en transportmiddelen met 

China volgt nagenoeg dezelfde trend als het totale handelsvolume van de EU met China. Een sterke 
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toename van zowel de export als de import over de afgelopen jaren waarbij de EU wederom een 

handelstekort heeft in deze drie sub-sectoren. Verhoudingsgewijs is het handelstekort van deze drie 

sub-sectoren echter kleiner dan het totale handelstekort van de EU met China. In 2008 bedroeg het 

handelstekort nog ruim dertig miljard euro, terwijl dit in 2012 door een snellere groei in de export was 

afgenomen tot bijna tien miljard euro. Het belang van de buitenlandse handel in deze drie 

productgroepen in de totale handel van de EU met China is aanzienlijk. Zij vertegenwoordigen een 

kwart van de totale waarde voor de import en veertig procent van de export met China.  

 

Van de drie genoemde sub-sectoren is het aandeel van machines en machineonderdelen in de totale 

import uit China met bijna tachtig procent (63,5 miljard euro) veruit het grootste. De importen van 

metaalproducten (15 procent) en transportmiddelen (6 procent) zijn relatief gezien veel beperkter in 

omvang. Voor wat betreft de EU export van goederen uit de drie sub-sectoren naar China valt het 

relatief hoge aandeel van transportmiddelen op. Weliswaar is wederom het aandeel van machines en 

machineonderdelen met 53 procent in 2012 het hoogste van de drie sub-sectoren, maar met een aandeel 

van 41 procent (dertig miljard euro) exporteert de EU verhoudingsgewijs veel transportmiddelen (met 

name auto’s en auto onderdelen) naar China. Dit is opmerkelijk omdat in de afgelopen jaren de Duitse 

en Franse auto-industrie juist joint-ventures hebben opgezet in China voor de productie van 

personenauto’s ten behoeve van de binnen- en buitenlandse markt. Bekend is echter dat voor de 

productie van onder andere personenauto’s in China, de autofabrikanten grotendeels afhankelijk zijn 

van de import van auto onderdelen. Lokaal kunnen deze onderdelen niet tot nauwelijks worden 

geleverd. In 2012 exporteerde Europese fabrikanten van onderdelen voor auto’s en tractoren voor 7,5 

miljard euro naar China, een verdrievoudiging ten opzichte van 2008. 

 

2.5 China en de Verenigde Staten 
2.5.1 Buitenlandse handel China met de Verenigde Staten 
De buitenlandse handel van China met de Verenigde Staten wordt vooral gekenmerkt door een groot 

handelstekort voor Amerika. China exporteert al jaren veel meer producten naar de Verenigde Staten 

dan dat het land importeert. In 2012 exporteerden de Verenigde Staten voor 148 miljard dollar (115 

miljard euro) naar China3, terwijl zij voor een recordbedrag van ruim 431 miljard dollar4 (335 miljard 

euro) importeerde. De Verenigde Staten is voor de Chinese industrie dan ook de grootste buitenlandse 

afzetmarkt geworden terwijl dit in omgekeerde richting veel minder het geval is. 

 

  
Bron: US Department of Commerce; bewerking MEYS   Bron: US Department of Commerce; bewerking MEYS 

 

Voor wat betreft de handelsbalans van de Verenigde Staten met China voor metaalproducten, machines 

en transportmiddelen, importeert Amerika vijf maal zoveel uit China dan dat zij naar dit land 

exporteert. In 2012 importeerde de Verenigde Staten uit China voor 124 miljard dollar (97 miljard euro) 

                                                           
3 Dit is circa negen procent van de totale Amerikaanse export van goederen van 1.546 miljard dollar in 2012. 
4 Dit komt overeen met een aandeel van negentien procent in de totale importen van goederen van 2.275 miljard dollar in 2012. 
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aan goederen uit deze drie sub-sectoren, een stijging met vijf procent ten opzichte van 2011. 

Daartegenover stond een volume in de export van ‘slechts’ 23 miljard dollar (18 miljard euro), een 

daling met twee procent ten opzichte van 2011.  

 

De Verenigde Staten importeren met name ‘automatic data processing’ machines uit China. In 2012 

ging het om 55 miljard dollar (43 miljard euro), een verdubbeling ten opzichte van 2008. Deze 

machines worden onder meer gebruikt voor digitale salarisverwerking en personeelsadministratie. 

Daarnaast importeerde Amerikaanse bedrijven voor 6,5 miljard dollar (5,1 miljard euro) aan auto 

onderdelen uit China. In 2008 was dit nog 3,7 miljard dollar (2,9 miljard euro). 

 

Ondanks de aanwezigheid van joint-ventures tussen Amerikaanse autofabrikanten en Chinese partners 

voor de autoproductie in China (o.a. GM), exporteerde Amerikaanse autobedrijven in 2012 voor 5,7 

miljard euro aan personenwagens naar China. Dit is een vervijfvoudiging ten opzichte van 2008.  

 

2.5.2 Buitenlandse directe investeringen China in de Verenigde Staten 
De Verenigde Staten is voor China de belangrijkste markt voor buitenlandse investeringen. Sinds 2005 

stegen de buitenlandse directe investeringen van China (exclusief Hong Kong) in de Verenigde Staten 

met een factor zeven tot 3,8 miljard dollar in 2011. Samen met de investeringen vanuit Hong Kong 

bedroegen de totale directe investeringen in 2011 ruim zes miljard euro. Ondanks deze explosief 

stijgende investeringsstroom, is de positie van China als investeerder in Amerikaanse bedrijven relatief 

beperkt. In 2011 was het aandeel van China (inclusief Hong Kong) in het totale volume van buitenlandse 

directe investeringen in de Verenigde Staten slechts 0,3 procent. Dit is echter zonder de positie die 

China inneemt als grootste buitenlandse opkoper van schuldpapier van de Amerikaanse overheid. Van 

de totale schuld van de Amerikaanse overheid van 16.000 miljard dollar (12.500 miljard euro) heeft 

China ongeveer acht procent (1.222 miljard dollar) in handen, gevolgd door Japan met 1.097 miljard 

dollar. 

 

Belangrijkste sector waar Chinese bedrijven in de Verenigde Staten actief is, is de (groot)handel. Van de 

3,8 miljard dollar aan directe investeringen in 2011 ging een kwart naar deze sector. Investeringen in de 

metaalsector, machinebouw en transportmiddelen zijn (nog) beperkt. Nog geen 200 miljoen dollar (156 

miljoen euro) werd door Chinese bedrijven in deze sectoren geïnvesteerd. 

 

 
Bron: BEA; bewerking MEYS 

 

In 2012 werden een aantal grote investeringen gedaan door Chinese bedrijven en instellingen in 

Amerika die duiden op groeiende interesse van China in de VS. Zo nam staatsoliemaatschappij 

SINOPEC een belang van 33 procent in het Amerikaanse offshorebedrijf Devon Energy ter waarde van 

2,2 miljard dollar (1,7 miljard euro); kocht New China Trust een belang van 80 procent in AIG 

(leasemaatschappij van vliegtuigen) ter waarde van 4,2 miljard dollar; en werd in mei 2012 AMC 
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Entertainment – het op één na grootste entertainment bedrijf ter wereld - overgenomen door het 

Chinese Dalian Wanda voor 2,6 miljard dollar (2,0 miljard euro). Bedrijven als Dalian Wanda zijn 

representatief voor de Chinese bedrijven die dergelijke grote overnames kunnen doen in het buitenland 

en waar tot voor kort nog weinig mensen van hadden gehoord. Groot geworden in hun thuismarkt – 

Dalian Wanda bezit in China commercieel vastgoed (hotels, winkelcentra, kantoren) met een waarde 

van 40 miljard dollar (31 miljard euro) – en actief ondersteunt door de Chinese overheid zijn zij in staat 

dergelijke megadeals in het buitenland te sluiten. Daarbij gaan zij selectief te werk. In de afgelopen drie 

jaar werden door Chinese bedrijven vooral belangen genomen in de Amerikaanse transportsector 

(luchtvaart, scheepvaart), energie, vastgoed en financiële dienstverlening.  

 

2.6 China en Japan 
2.6.1 Buitenlandse handel China met Japan 
Ondanks de historische rivaliteit om de (militaire) macht in Zuidoost Azië, is Japan al jarenlang één van 

China’s belangrijkste handelspartners. In 2012 bedroeg het aandeel van China in de totale importen van 

Japan ruim twintig procent en had China een aandeel van achttien procent in de Japanse exporten. 

Daarbij importeert Japan meer goederen uit China dan dat het land naar China exporteert. Door het 

hoogopgelopen conflict met China rondom een eilandengroep in de Oost-Chinese zee en de 

daaropvolgende boycot door Chinese consumenten van Japanse producten in 2012, daalden de Japanse 

exporten naar China (inclusief Hong Kong) in 2012 met tien procent ten opzichte van 2011 tot circa 145 

miljard euro. Daarmee kwam de totale export beneden het niveau van 2010 te liggen. De importen van 

China naar Japan hadden minder te leiden onder de spanningen en oorlogsretoriek tussen beide 

landen. In 2012 bedroeg de import 148 miljard euro, een toename met drie procent ten opzichte van 

2011. 

 

  
Bron: JETRO; bewerking MEYS    Noot: (p) prognose MEYS 

       Bron: Ministerie van Financiën Japan; bewerking MEYS 

 

Japan exporteerde in de afgelopen jaren meer metaalproducten, machines, machineonderdelen en 

transportmiddelen naar China dan dat zij importeerde. In 2012 ging het om bijna 45 miljard euro aan 

exporten en bedroegen de importen circa 33 miljard euro. Daarmee lieten de exporten een daling zien 

van twintig procent ten opzichte van 2011. Deze relatief forse daling werd met name veroorzaakt door 

een scherpe teruggang in de Chinese vraag naar Japanse machines en machineonderdelen (minus 22 

procent), het belangrijkste exportproduct van Japan binnen de drie productgroepen. Bijna zestig 

procent van de Japanse export van de drie productgroepen bestond in 2012 uit machines en 

machineonderdelen (26 miljard euro). De daling in de vraag werd mede veroorzaakt door de Chinese 

boycot van Japanse producten van onder andere auto’s en de teruggang in Chinese overheids-

investeringen in de bouw en infrastructuur.  
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Een groot deel van de Japanse export naar China is bestemd voor de Chinees-Japanse fabrieken in 

China. In de afgelopen 10 – 15 jaar heeft Japan een groot deel van haar industrie verplaatst naar 

lagelonenland China zoals de auto-industrie. Japanse merken als Toyota, Honda en Nissan worden in 

China geproduceerd voor zowel de lokale als de buitenlandse markt. Een aanzienlijk deel van de 

onderdelen die deze fabrieken gebruiken worden geïmporteerd uit thuisland Japan.  

 

Voor 2013 verwacht het Japan External Trade Organization (JETRO) een stijging van de Japanse 

export naar China door een herstel van de groei van de Chinese economie, het effect van de miljarden 

investeringen van de Chinese overheid in de binnenlandse infrastructuur wat de vraag naar machines 

en machineonderdelen zal stimuleren en normalisering van de diplomatieke banden tussen beide 

landen rondom de eigendomssituatie van de betwiste eilandengroep in de Oost-Chinese zee. Vooral de 

Japanse auto-industrie in China zal kunnen profiteren van de normalisering van de bilaterale 

betrekkingen en de groeiende vraag naar luxere (Japanse) auto’s in China.  

 

2.6.2 Buitenlandse directe investeringen China in Japan 
De buitenlandse directe investeringen van China in Japan vallen in het niets vergeleken met de 

buitenlandse investeringen van Japan in China en de handel tussen beide landen. Na een dieptepunt in 

2009 herstelden de buitenlandse directe investeringen van China in Japan zich weer maar blijven 

verhoudingsgewijs laag. Eind 2011 bedroeg de totale waarde van Chinese investeringen in Japan 

(exclusief Hong Kong) slechts vierhonderd miljoen euro. De waarde van de investeringen door 

bedrijven uit Hong Kong bedroegen in datzelfde jaar ruim 1,5 miljard euro. De Japanse buitenlandse 

directe investeringen in China (exclusief Hong Kong) daarentegen bedroegen eind 2011 circa zestig 

miljard euro, een verdrievoudiging ten opzichte van 2005. Japan is dan ook één van de grootste 

buitenlandse investeerders in China.  

 

  
Bron: JETRO; bewerking MEYS 

 

Deze officiële cijfers over China’s investeringspositie in Japan weergeven echter niet de financiële 

belangen die diverse Chinese staatsbanken en fondsen in Japanse bedrijven hebben. Volgens 

verschillende analisten hadden Chinese financiële instellingen in 2010 naar schatting voor vijftien 

miljard euro aandelen gekocht in diverse Japanse bedrijven waaronder Canon, Sony en Mitsubishi. 

 

China heeft buitenlandse reserves eind 2012 ter waarde van ruim 3.311 miljard dollar (2.580 miljard 

euro) die in toenemende mate door China worden geïnvesteerd in niet alleen buitenlandse 

(Amerikaanse) staatsobligaties maar ook in aandelen en obligaties van buitenlandse bedrijven. 

 

Eén van de Chinese investeringsmaatschappijen die de opdracht heeft meegekregen om te investeren in 

buitenlandse ondernemingen is het in 2007 opgerichte staatsbedrijf China Investment Corporation 

(CIC). Eind 2011 had deze financiële instelling 482 miljard dollar (347 miljard euro) aan activa waarvan 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Buitenlandse directe investeringen
China in Japan (miljoen euro)

China Hongkong

 
Chinese investeringsmaatschappijen in Japan 

opereren vooral achter de schermen. 



Marktstudie metaalsector Nederland - China 

 

18 | P a g i n a  

 

305 miljard dollar (219 miljard euro) belegd in aandelen en obligaties. CIC is daarmee één van de 

grootste investeringsfondsen ter wereld. Het fonds belegt in honderd landen waaronder Japan. Zo heeft 

CIC belangen in onder meer het nutsbedrijf van Tokyo, Shiseido en Toshiba. 

 

De State Administration of Foreign Exchange (SAFE) is het staatsorgaan dat de verantwoordelijkheid 

draagt om de ruim  2.500 miljard euro aan China’s buitenlandse reserves te beheren. Daartoe investeert 

SAFE in zowel binnen- als buitenland waaronder in Japan.  
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3. Marktkansen Nederlandse metaalsector in China 
3.1 Nieuwe economische grootmacht 
In de afgelopen dertig jaar is China van een economische dwerg in een reus veranderd. In 1978 

exporteerde het land evenveel in twaalf maanden als vandaag in één dag. In absolute zin is de 

verwachting van het IMF dat de Chinese economie aan het eind van dit decennium de economie van de 

Eurozone qua omvang voorbij streeft en rond 2030 de Verenigde Staten. Wanneer gemeten naar het 

gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking heeft China nog een lange weg te gaan alvorens zij de 

Verenigde Staten en de Eurozone voorbij streeft. In 2012 bedroeg het gemiddelde inkomen per hoofd 

van de bevolking in China ongeveer zesduizend dollar ten opzichte van de Verenigde Staten van bijna 

vijftigduizend dollar en de Eurozone van rond de vierendertig duizend dollar. Er zijn echter binnen 

China grote inkomensverschillen. Volgens officiële cijfers van het Chinese Nationaal Bureau voor de 

Statistiek (NBS) liggen de gemiddeld hoogste inkomens per hoofd van de bevolking (exclusief Hong 

Kong en Macau) in de oostelijke regio’s van China. Zo zijn de gemiddelde inkomens per hoofd van de 

bevolking in de provincies Tianjin, Shanghai en Beijing ruim het dubbele van het landelijk gemiddelde. 

De relatief hoge positie van de provincie Inner Mongolia is te danken aan de aanwezigheid van grote 

hoeveelheden grondstoffen voor de industrie waaronder kolen, ijzererts en aardgas en bezit de provincie 

tevens grote voorraden aan zeldzame aardmetalen die in allerlei technologisch hoogwaardige producten 

wereldwijd worden gebruikt zoals mobiele telefoons, pc’s en elektrische auto’s. De meer (zuid-)westelijk 

gelegen provincies waaronder Guizhou, Yunnan en Gansu zijn in hun economische groei achtergebleven 

ten opzichte van de rest van het land. Het bergachtige gebied, het ontbreken aan een goede 

infrastructuur en grondstoffen zijn hier onder meer debet aan.  

 

 
Noot: (*) exclusief Hong Kong en Macau 

Bron: NBS; bewerking MEYS 

 

Het terugdringen van de grote inkomensongelijkheid in China – één van de grootste ter wereld – is  

voor de Chinese Communistische Partij één van de belangrijkste uitdagingen in de komende jaren. 

Naast corruptie onder ambtenaren en politici is dit punt namelijk voor veel Chinezen een belangrijke 

zorg en kan leiden tot grote binnenlandse spanningen wanneer de regering van president Xi Jinping 

hier onvoldoende aandacht aan besteed.  
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3.2 Economische groei onder druk 
De economische groei in China bedroeg in de periode 2005 – 2011 gemiddeld elf procent. Het streven 

van de Chinese overheid is om een jaarlijkse groei te hebben van acht procent. De daling in de 

wereldhandel, aanhoudende economische problemen in Europa en een moeizaam herstel in de 

Verenigde Staten zorgden ervoor dat in 2012 de groei in China terugviel naar 7,8 procent, het laagste 

niveau in jaren. Vooral de groei in de landbouw (4,5 procent) en het vastgoed (3,8 procent) liepen sterk 

terug ten opzichte van voorgaande jaren. In het eerste kwartaal van 2013 bedroeg de economische groei 

‘slechts’ 7,7 procent. Voor de periode 2013 – 2015 verwacht het IMF dat de economische groei in China 

zich zal herstellen met minimaal acht procent per jaar. 

 

  
Bron: NBS, IMF  Bron:  China Logistics and Purchasing Federation 

 

Volgens verschillende analisten hangt er echter een grote schaduw boven deze optimistische 

groeiverwachtingen en dat is de financiële situatie van lokale overheden in China. In 2008 had China de 

geldkraan opengedraaid om de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis in het binnenland op te 

vangen. Sindsdien hebben lokale overheden voor miljarden geleend bij staatsbanken voor investeringen 

in met name grootschalige projecten in de bouw en infrastructuur. Tegelijkertijd namen de inkomsten 

van lokale overheden minder snel toe waardoor zij het steeds moeilijker kregen om de afgesloten 

leningen terug te betalen. Uit officiële cijfers blijkt dat de totale uitstaande schuld van lokale overheden 

eind 2010 10.700 miljard yuan (1.300 miljard euro) bedroeg. Volgens sommige schattingen is dit 

bedrag inmiddels verdubbeld tot 20.000 miljard yuan wat overeenkomt met veertig procent van het 

Chinese bruto binnenlands product (bbp). De slechte financiële situatie van lokale overheden zorgt 

ervoor dat de centrale overheid het steeds moeilijker krijgt om de financiering van grote 

investeringsprojecten rond te krijgen. Met een lagere economische groei in het vooruitzicht is het voor 

de centrale overheid zelf ook lastiger geworden om deze schuldenlast over te nemen. Om te voorkomen 

dat de economische groei verder terugvalt zal zij echter worden gedwongen om in het ontstane gat te 

springen. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat de belastingen de komende maanden worden verhoogd 

om deze extra overheidsuitgaven te financieren. 

 

De Purchasing Managers Index5 (PMI) voor de Chinese maakindustrie ligt sinds oktober 2012 weer 

boven de belangrijke grens van 50. Dit betekent dat voor de komende maanden de vraag vanuit de 

Chinese industrie zal toenemen wat een positief effect heeft op de binnenlandse economische groei. 

Desalniettemin ligt het niveau in april 2013 nog ver beneden de stand van een jaar geleden wat duidt op 

een langzaam economisch herstel in China. 

 

                                                           
5 Inkoopmanagers index wordt samengesteld op basis van interviews met inkoopmanagers uit de Chinese industrie. Bij een waarde 

>50 is sprake van een groeiende vraag vanuit de industrie; bij een waarde van < 50 een afname in de vraag vanuit de industrie en bij 
een waarde van 50 neutraal. De PMI is dan ook een goede indicator voor de ontwikkeling van de economie in de komende zes 
maanden. 
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3.3 Concentratie industrie in de oostelijke provincies 
De industrialisatie van China in de afgelopen decennia heeft zich vooral afgespeeld in de oostelijke 

provincies gelegen aan de Oost-Chinese Zee. In deze provincies mocht voor het eerst geëxperimenteerd 

worden met een vorm van vrije markteconomie en ontwikkelde de Chinese overheid exportzones met 

gerichte fiscale prikkels waardoor ze aantrekkelijk werden voor buitenlandse investeerders en 

multinationals om hun productieprocessen hier naar toe te verplaatsen. Vooral de drie provincies 

Jiangsu, Shangdong en Guangdong profiteerden van de investeringsboom van de afgelopen jaren. 

Samen zijn zij goed voor een-derde van de totale industriële productie in China. In Jiangsu gaat het 

vooral om de productie van huishoudelijke apparaten en elektronica (computers, mobiele telefoons, 

e.d.), in Shangdong zijn grote industriële clusters aanwezig in de petrochemie, papier, drank en tabak 

en in Guangdong in de productie van elektronica, papier, glas en plastic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.4 Twaalfde Vijfjarenplan 2011 – 2015 
In maart 2011 nam het Chinese Partijcongres het ‘Twaalfde Vijfjarenplan 2011 – 2015’ aan. In de 

vijfjarenplannen staan de ambities en doelstellingen van de Chinese overheid op allerlei terreinen 

geformuleerd. Belangrijke macro-economische doelstellingen die de Chinese regering tot en met 2015 

wilt realiseren zijn onder meer: 

• een jaarlijkse economische groei van gemiddeld zeven procent; 

• jaarlijkse groei met minimaal zeven procent van het gemiddelde inkomen per hoofd van de 

stedelijke bevolking ofwel van 19.109 yuan (ca. 2.390 euro) in 2010 naar 26.810 yuan (ca. 3.350 

euro) in 2015. Voor de plattelandsbevolking is de doelstelling een toename van gemiddeld 5.919 

yuan (ca. 740 euro) per hoofd van de bevolking in 2010 naar 8.310 yuan (ca. 1.040 euro) per hoofd 

van de bevolking in 2015;  

• 45 miljoen nieuwe banen in de stedelijke gebieden; 

• stabiele inflatie; 

• landelijke werkloosheidspercentage niet hoger dan vijf procent; 

• stimuleren van de binnenlandse consumptieve bestedingen. 

 

Vooral het laatste punt is een fundamentele verandering in het macro-economische beleid van China. In 

de afgelopen jaren lag de nadruk op het stimuleren van de Chinese export van technologisch 

laagwaardige producten (‘made in China’) en kapitaalinvesteringen in de arbeidsintensieve (zware) 

industrie. Door oplopende productiekosten als gevolg van stijgende lonen is het voor China steeds 

moeilijker om internationaal concurrerend te blijven in de export van producten met een dergelijke lage 

toegevoegde waarde. Het streven van de Chinese regering is dan ook om de binnenlandse consumptie te 

stimuleren om zo de groeidoelstelling van gemiddeld zeven procent per jaar te realiseren en dient de 

industrie op te schalen naar het produceren van meer hoogwaardige technologische producten.  
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Naast algemene doelstellingen zijn er ook voor de verschillende economische sectoren, waaronder de 

maakindustrie, specifiekere doelstellingen geformuleerd. Binnen de maakindustrie zijn er ook ambities 

geformuleerd voor diverse sub-sectoren zoals de machinebouw. Daarbij gaat het om het verhogen van 

de investeringen in R&D, meer focus op kwaliteitsverbetering en productvariëteit. Ten aanzien van de 

verpakkingsindustrie is de ambitie om meer geavanceerde verpakkingsmachines te (laten) ontwikkelen 

voor nieuwe type verpakkingsmaterialen. Ook voor de scheepsbouwindustrie is de ambitie om 

technologisch hoogwaardiger producten te ontwikkelingen met toeleveranciers die voldoen aan 

internationaal geldende standaarden in de scheepsbouw. Voor alle industriële sectoren geldt dat er 

meer aandacht moet worden besteed aan duurzame (‘groene’) technologieën, producten en processen 

die de milieubelasting in China kunnen verlagen.  

 

Naast het stimuleren en ondersteunen van de maakindustrie is het doel om in de periode 2011 - 2015 

fors te investeren in de binnenlandse infrastructuur. Daarbij zijn de volgende prioriteiten benoemd: 

• 45.000 kilometer aan nieuwe spoorlijnen die steden met meer dan 500.000 inwoners moeten gaan 

verbinden; 

• nieuwe spoornetwerken binnen de verschillende grote miljoenensteden 

zoals Beijing, Shanghai, Guangzhou en Shenzhen; 

• uitbreiding bestaande spoornetwerken binnen steden zoals  

Tianjin, Chongqing, Shenyang, Changchun, Wuhan, Xi’an, Hangzhou, 

Fuzhou, Nanchang en Kunming; 

• 83.000 kilometer aan nieuwe snelwegen die steden moeten gaan 

verbinden met 200.000 inwoners en meer. 

 

Op het gebied van buitenlandse investeringen in China en Chinese investeringen in het buitenland 

wordt de strategie van ‘bringing in’ en ‘going out’ gevolgd. Dat wil zeggen de Chinese regering zal zowel 

inzetten op het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen als het promoten onder het Chinese 

bedrijfsleven om in het buitenland te gaan investeren. Wat betreft de buitenlandse investeringen in 

China is de doelstelling van de Chinese regering om kapitaal aan te trekken voor de ontwikkeling van de 

navolgende industrieën: 

• moderne landbouw 

• hoogwaardige technologie 

• geavanceerde maakindustrie 

• nieuwe energiebronnen (wind, zon, biomassa) 

• zakelijke en financiële dienstverlening 

 

Verder zal de Chinese overheid buitenlandse investeerders aanmoedigen c.q. ondersteunen die 

investeren in de economische achtergebleven centrale en westelijke provincies van China. Buitenlandse 

investeerders worden tevens aangemoedigd om deel te nemen aan overnames en fusies van lokale 

bedrijven door bijvoorbeeld het kopen van aandelen, aangaan van joint-ventures, e.d. Buitenlandse 

bedrijven die R&D-centra willen opzetten in China worden door de overheid ondersteund zodat Chinese 

bedrijven en werknemers kunnen leren van internationale management concepten en systemen.  

 

3.5 Nederlandse investeringen in China 
De sterke groei en omvang van de Chinese economie heeft er onder andere toe geleid dat steeds meer 

Nederlandse bedrijven handel drijven met of investeren in deze opkomende markt. Sinds 2005 is het 

volume aan directe investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven in China verdrievoudigd tot 

ongeveer zes miljard euro eind 2011. Vooral vanaf 2007 is het relatief hard gegaan met de buitenlandse 

investeringen door Nederland. In 2012 alleen al werd door Nederlandse bedrijven voor 1,144 miljard 

dollar (bijna één miljard euro) geïnvesteerd in China via kapitaaldeelnemingen, fusies en de oprichting 

van nieuwe JVs. Daarmee behoorde Nederland in 2012 tot de Top tien van grootste buitenlandse 

investeerders in China. Volgens een enquête van de Nederlandse ambassade in China, die in 2012 werd 
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gehouden onder het Nederlandse bedrijfsleven, zijn naar schatting ruim vijfhonderd Nederlandse 

bedrijven actief in China die aan circa 125.000 mensen werk bieden. 

 

In de afgelopen vier jaar startte jaarlijks meer dan 20.000 nieuwe bedrijven met buitenlands kapitaal in 

China. De belangrijkste investeerders van deze nieuwe oprichtingen komen uit de regio (tachtig 

procent) waaronder uit Taiwan, Japan, Filippijnen, Thailand, Maleisië, Singapore, Indonesië en Zuid 

Korea. Het aantal nieuwe buitenlandse bedrijven uit de Verenigde Staten ligt rond de vijftienhonderd en 

uit de EU is het in de afgelopen drie jaar licht toegenomen tot ruim zeventienhonderd bedrijven in 2011. 

In 2012 is echter het aantal nieuw gevestigde ondernemingen gedaald met tien procent ten opzichte van 

2011 tot circa 25.000 die gezamenlijk voor ruim 111 miljard dollar (87 miljard euro) investeerden in 

China6. Deze daling werd met name veroorzaakt door een relatief sterke terugval van nieuwe bedrijven 

uit Azië (minus tien procent) en in mindere mate door lagere nieuwe bedrijfsvestigingen uit de EU 

(minus drie procent) en de VS (minus acht procent). Belangrijkste redenen voor deze daling is een 

afname in de economische groei in China in 2012, de aanhoudende financiële crisis in Europa waardoor 

het voor bedrijven moeilijker is om aan de juiste financiering te komen en de onzekerheden in de 

buitenlandse betrekkingen tussen China en de VS wat onder meer werd veroorzaakt door wisselingen 

aan de top van de Chinese Communistische Partij. Veel bedrijven stelden hun investeringen uit om eerst 

te kijken wat de nieuwe president van China Xi Jinping zou gaan doen. Aanvullend zijn de oplopende 

loonkosten en toenemende inflatie bronnen van zorg voor veel bedrijven zowel binnen als buiten China 

waardoor multinationals uitwijken naar buurlanden zoals Birma, Cambodja, Laos en Indonesië. 

 

  
Bron: DNB      Bron: MOFCOM; bewerking MEYS 

 

Uit de eerder genoemde enquête van de Nederlandse ambassade blijkt dat Nederlandse bedrijven actief 

zijn in nagenoeg alle economische sectoren. In de sectoren Landbouw, Zakelijke dienstverlening en 

Consumentengoederen opereren verhoudingsgewijs de meeste bedrijven. Tien procent is actief in de 

maakindustrie. Driekwart van de Nederlandse bedrijven zijn al meer dan vijf jaar actief in China, 

waardoor velen meer dan één vestiging hebben in dit land. Meer dan de helft van de Nederlandse 

bedrijven in China hebben wereldwijd meer dan honderd mensen in dienst. Met andere woorden, het 

MKB blijft achter ondanks het feit dat 99 procent van het bedrijfsleven in Nederland tot deze categorie 

behoort. Deze trend van verhoudingsgewijs beperkte buitenlandse activiteiten door het Nederlandse 

MKB is ook in veel andere landen te zien. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

blijkt dat slechts één op de tien MKB-bedrijven buiten Nederland actief zijn ten opzichte van één op 

zeven voor grotere bedrijven. Van de MKB-bedrijven die over de grens actief zijn doet een ruime 

meerderheid dit binnen de EU. 

 

 

                                                           
6 Dit bedrag is exclusief investeringen door financiële instellingen 
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3.6 Ontwikkelingen basismetaal, machinebouw en transportmiddelen 
3.6.1 Basis metaalproducten 
De totale productiewaarde van de industrie voor basismetaalproducten in China bedroeg in 2012 1558,8 

miljard yuan (195 miljard euro), een groei met zestien procent ten opzichte van 2011. De omzet in 2012 

bedroeg circa 1.525 miljard yuan (190 miljard euro), een stijging met zestien procent ten opzichte van 

het voorgaande jaar. 

 

In het ‘Twaalfde Vijfjarenplan 2011 – 2015’ zijn elf sub-sectoren binnen de basismetaalindustrie 

aangewezen waar China op wilt inzetten. Twee van de belangrijkste sub-sectoren zijn die van 

mechanische onderdelen en bevestigingsmiddelen. 

 

Mechanische onderdelen 

Mechanische onderdelen zoals lagers, tandwielen, hydraulische onderdelen, afdichtingen, 

pneumatische componenten, etc. zijn onmisbare onderdelen in de maakindustrie en direct bepalend 

voor de prestaties van allerhande industriële apparatuur. Mechanische onderdelen worden uiteindelijk 

gebruikt in uiteenlopende economische sectoren zoals de lucht- en ruimtevaart, bouw, machinebouw, 

transport, mijnbouw, petrochemie, etc. In China zijn rond de tweeduizend grotere bedrijven actief die 

70.000 verschillende type mechanische onderdelen kunnen produceren.  

 

Met de enorme expansie van de Chinese industrie in het afgelopen decennium maakte ook de 

industriële sub-sector voor mechanische onderdelen een snelle groei door. De jaarlijkse groei in 

productie bedroeg gemiddeld twintig procent tot 210 miljoen eenheden in 2012. De omzet bedroeg in 

2005 nog 62 miljard yuan (7,8 miljard euro), in 2012 was dit ruim verdubbeld tot naar schatting 158 

miljard yuan (19,8 miljard euro). Daarmee is China de grootste producent van mechanische onderdelen 

ter wereld. De grootste afzetmarkt voor mechanische onderdelen is echter de Verenigde Staten met een 

aandeel van 23 procent, gevolgd door de EU (21 procent) en Japan (19 procent). China heeft ‘slechts’ 

een aandeel van 10 procent in de wereldwijde marktvraag. De verwachting van de Chinese 

brancheorganisatie voor mechanische onderdelen CBIA is dat in 2015 de productie zal toenemen tot 

220 miljoen stuks en een omzet van circa 222 miljard yuan (circa 28 miljard euro). Dit zou een stijging 

zijn met veertig procent ten opzichte van het huidige niveau. 

 

  
Noot: (s) schatting, (p) prognose    Noot: (*) schatting 

Bron: CBIA; bewerking MEYS    Bron: CBIA; bewerking MEYS 

 

Van de 180 miljoen stuks die in 2011 werden geproduceerd werd circa een kwart (49 miljoen stuks) 

geëxporteerd met een waarde van 4,5 miljard dollar (3,2 miljard euro). Dit is een stijging van 

vijfendertig procent ten opzichte van 2010. In 2012 zal volgens brancheorganisatie CBIA de export 

stijgen met vijftien procent tot ruim vijf miljard dollar (vier miljard euro). Ondanks de grote 

productieaantallen importeren Chinese bedrijven nog altijd aanzienlijke hoeveelheden aan mechanische 

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12
s

2
0

13
p

2
0

14
p

2
0

15
p

Omzet industrie mechanische onderdelen 
(miljard euro)

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2008 2009 2010 2011 2012*

Buitenlandse handel mechanische onderdelen
(miljard euro)

Export Import



Marktstudie metaalsector Nederland - China 

 

25 | P a g i n a  

 

onderdelen. In 2011 werden 18,8 miljoen stuks geïmporteerd met een waarde van 3,2 miljard dollar 

(drie miljard euro), een stijging met dertig procent ten opzichte van 2010. Als gevolg van de lagere 

economische groei in China in 2012 is de schatting dat de importen van mechanische onderdelen 

uiteindelijk circa tien procent lager komen te liggen ten opzichte van 2011. 

 

De industrie voor mechanische onderdelen heeft in China een aantal sterke geografische clusters 

waarbij de stad Wafangdian gelegen in de zuidelijke provincie Liaoning wordt gezien als de nationale 

hoofdstad van deze industrietak. In deze stad van ruim één miljoen mensen zijn zeshonderd bedrijven 

actief in de productie van mechanische onderdelen. Bekende marktpartijen zijn het beursgenoteerde 

Wafangdian Bearing Group (ZWZ) de nummer één in China en nummer 13 wereldwijd met een omzet 

in 2012 van 2,35 miljard yuan (ruim 290 miljoen euro); Ruigu (Dalian) Technology Co. Ltd. (RGKJ) die 

technische ondersteunende werkzaamheden verricht voor wereldmarktleider SKF; en Wafangdian 

Yuandong Bearing Group met een jaarproductie van 180 miljoen yuan (circa 23 miljoen euro) en 600 

werknemers in dienst. In de provincies Zheijang en Jiangsu zijn twee andere sterke industriële clusters 

te vinden. 

 

Bevestigingsmiddelen 

De markt voor bevestigingsmiddelen (bouten, schroeven en moeren) is substantieel. Naar schatting zijn 

er 40.000 types van dergelijke bevestigingsmiddelen in omloop die op miljoenen verschillende 

manieren worden gebruikt in uiteenlopende sectoren. De totale binnenlandse productie van 

bevestigingsmiddelen in China is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Bedroeg in 2002 de productie 

nog 2,5 miljoen ton, in 2012 was dit bijna verdrievoudigd tot 6,6 miljoen ton. Daarmee is China de 

grootste producent van bevestigingsmiddelen ter wereld. De drie belangrijkste afnemers van 

bevestigingsmiddelen in China naar marktaandeel zijn de automobielindustrie (23 procent), bouw en 

machinebouw (20 procent) en de elektronica industrie (17 procent). Voor 2013 is de verwachting dat de 

productie zal stijgen naar ruim zeven miljoen ton. Met een aandeel van 34 procent in de nationale 

productie is de provincie Zheijang in het oosten van China het industriële centrum voor 

bevestigingsmiddelen met de grootste concentraties in de drie steden Jiaxing, Ningbo en Wenzhou. De 

provincie Hebei is met een aandeel van zeventien procent de tweede cluster voor deze industrietak en de 

centraal gelegen provincie Sichuan derde met negen procent. 

 

 
Noot: (*) prognose 

Bron: CMIF; bewerking MEYS 

 

Volgens schattingen van het Chinese Ministerie van Industrie en Technologie (MIIT) zal de omzet voor 

de industrietak van bevestigingsmiddelen in 2015 ongeveer 200 miljard yuan bedragen (25 miljard 

euro). Ter vergelijking, de Amerikaanse markt bedraagt rond de dertien miljard dollar (tien miljard 

euro). De prognose van verschillende analisten voor de wereldwijde vraag naar bevestigingsmiddelen is 

dat deze in de periode tot en met 2016 jaarlijks met vijf procent groeit tot ruim tachtig miljard dollar 
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(circa zestig miljard euro). Hiervan zal veertig procent afkomstig zijn uit Azië en dan vooral uit de 

snelgroeiende economieën van India en China.  

 

De positieve groeiverwachting van het MIIT is gebaseerd op het feit dat deze industrietak zal profiteren 

van de ontwikkelingen in de automobielindustrie, energiesector, maakindustrie, bouw en infrastructuur 

in China. Met de nadruk van de Chinese overheid in haar ‘Twaalfde Vijfjarenplan 2011 – 2015’ op het 

stimuleren van investeringen in technologisch hoogwaardige productie (bijvoorbeeld HSL-treinstellen, 

elektrische auto’s, energiezuinige motoren, etc.) , moeten echter ook de bedrijven in 

bevestigingsmiddelen financiële middelen vrijmaken om te kunnen investeren in vernieuwende 

producten en productieprocessen om aan deze veranderende vraag te kunnen voldoen.  

 

Belangrijke Chinese producenten van bevestigingsmiddelen zijn: Shanghai Biaowu High Strength 

Fasteners Co., een volle dochtermaatschappij van het beursgenoteerde Shanghai Prime Machinery Co., 

met een omzet van 3,2 miljard yuan (400 miljoen euro) in 2012 de grootste producent van 

bevestigingsmiddelen in China; het eveneens beursgenoteerde Gem-Year Industrial Company Ltd., met 

een omzet in 2012 van 2,6 miljard yuan (325 miljoen euro) behoort dit bedrijf tot de vijfhonderd 

grootste producenten van China; Zheijang Dongming Stainless Steel Products, onderdeel van de in 

Taiwan gevestigde Tong Ming Enterprise Group, heeft een omzet van 1,2 miljard yuan (150 miljoen 

euro); Chun Yu (Dong Guan) Metal Products Co. Ltd. onderdeel van de in Taiwan gevestigde Chun Yu 

Group; en Zheijang New Oriental Fasteners met een omzet van circa 400 miljoen yuan (50 miljoen 

euro). 

 

Door de forse groei in productiecapaciteit tussen 2000 – 2011 is volgens sommige Chinese analisten het 

gevaar ontstaan van overcapaciteit op de markt van bevestigingsmiddelen. Het deels wegvallen van de 

vraag vanuit buitenlandse afzetmarkten zoals de VS en Europa en de lagere binnenlandse economische 

groei in 2012 zorgden voor de negatieve productiegroei en verslechterde de financiële situatie voor veel 

bedrijven in deze industrietak. Prijzen staan onder druk en bij veel bedrijven daalden de verkopen 

tussen de dertig tot vijftig procent. Het herstel van de Chinese markt voor bevestigingsmiddelen in de 

tweede helft van het huidige Vijfjarenplan moet dan ook komen van een stevige vraagtoename uit met 

name de automobielindustrie, bouw en infrastructuur.  

 

 
Bron: Douane China, CMIF; bewerking MEYS 

 

De handelsbalans van de Chinese industrie in bevestigingsmaterialen laat over de afgelopen vier jaar 

een stijgend overschot zien. Bedroeg de export van bevestigingsmaterialen in 2009 nog 2,4 miljard 

dollar (1,7  miljard euro), vier jaar later is de export verdubbeld tot 4,5 miljard dollar (3,5 miljard euro) 

ofwel 2,5 miljoen ton aan materialen. Als gevolg van een terugval in de buitenlandse vraag kromp de 

export in 2012 met 3 procent terwijl in 2011 deze nog met 35 procent groeide. Een belangrijke oorzaak 

voor de terugval in 2012 lag in het feit dat de EU een handelsconflict had met China over de Chinese 
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export van bevestigingsmaterialen naar de EU. De EU beschuldigde China van het beneden kostprijs 

verkopen (dumpen) van bevestigingsmaterialen van Chinese makelij op de Europese markt, waarop zij 

in 2009 anti-dumping maatregelen nam voor een periode van vijf jaar. Het import tarief voor 

bevestigingsmaterialen lag sindsdien tussen de 26,5 en 85 procent. China ging vervolgens in beroep bij 

de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen deze anti-dumping maatregelen en won in het najaar van 

2012 het dispuut met de EU. De EU verlaagde daarop het import tarief op Chinese 

bevestigingsmaterialen en ligt nu tussen de 22,6 en 74,1 procent. De verwachting is dat met de oplossing 

van het conflict de exportgroei in 2013 hoger zal uitkomen in vergelijking met 2012. De import van 

bevestigingsmaterialen nam minder snel toe. In 2009 werd voor 1,5 miljard euro geïmporteerd, in 2012 

was dit toegenomen tot 2,3 miljard euro ofwel bijna 252.000 ton.  

 

De buitenlandse handel in bevestigingsmaterialen van China met Nederland laat eenzelfde trend zien 

als de totale handelsbalans van Chinese bevestigingsmaterialen. Bedroeg de waarde van de export van 

China naar Nederland in 2009 nog 28,6 miljoen euro, in 2011 was dit toegenomen tot 41,5 miljoen euro 

waarna het licht terugviel naar 36,6 miljoen euro in 2012. De Chinese import van Nederlandse 

bevestigingsmaterialen is een fractie tien kleiner dan de export. In 2009 bedroeg de invoerwaarde 3,3 

miljoen euro, in 2012 was het 3,5 miljoen euro.  

 

Duitse bedrijven die bevestigingsmaterialen produceren waren ondanks het handelsconflict in staat om 

hun export naar China flink te laten toenemen. Bedroeg de import van Duitse bevestigingsmaterialen in 

China in 2009 nog 172 miljoen euro, in 2012 was dit verdubbeld tot 390 miljoen euro. De Chinese 

export naar Duitsland bedroeg in 2012 bijna 129 miljoen euro. In tegenstelling met Nederland heeft 

China met Duitsland al enkele jaren een handelstekort in bevestigingsmaterialen.  

 

3.6.2 Machine- en apparatenbouw 
Gedurende de periode van het ‘Elfde Vijfjarenplan 2007 – 2011’ werd de machinebouwindustrie door de 

Chinese regering sterk ondersteund Dit betekende een stimulans voor de ontwikkeling van de 

machinebouw. Bedroeg de totale productiewaarde van de Chinese machinebouwsector in 2005 nog 

rond de 500 miljard euro, in 2012 was dit toegenomen tot ruim 2.200 miljard euro. China behoort 

inmiddels tot de wereldtop van landen waar het gaat om productievolume, -capaciteit en exportvolume 

van machines en machineonderdelen. 

 

 
Bron: CMIF; bewerking MEYS 

 

 

Gekeken naar de waarde van het productievolume in de verschillende sub-sectoren binnen de 

machinebouwindustrie, dan zijn de petrochemie en mijnbouw verhoudingsgewijs de grootste sub-

sectoren. Dit heeft grotendeels te maken met de complexiteit en omvang van de machines die gebruikt 

worden in deze sectoren. Het is dan ook niet verrassend dat de aandelen van landbouwmachines en 
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machines voor de productie van kantoorbenodigdheden relatief gezien het kleinste zijn. De 

productiewaarden van tractoren zijn nu eenmaal vele malen lager dan dat van complexere 

graafmachines die worden gebruikt in de mijnbouw of infrastructuur.  

 

Landbouwmachines 

Als gevolg van kapitaalinvesteringen door de overheid en het bedrijfsleven, belastingverlagingen, 

subsidies en verbeteringen in R&D-faciliteiten nam in de afgelopen zes jaar het jaarlijkse 

productievolume van landbouwmachines met gemiddeld twintig procent toe tot ruim 338 miljard yuan 

(42 miljard euro) in 2012. Hiermee is China naar eigen zeggen de grootste producent van 

landbouwmachines ter wereld geworden. Er zijn bijna drieduizend bedrijven binnen deze sub-sector 

actief waarvan per eind 2012 177 met buitenlands kapitaal. De drie Chinese provincies waar momenteel 

de grootste concentratie van bedrijven – gemeten naar het volume in machineproductie - in deze sub-

sector gevestigd zijn, zijn Shandong (19,0 procent), Henan (17,2 procent) en Jiangsu (12,7 procent). De 

sterkste volumegroei in machineproductie in 2012 vond eveneens plaats in deze drie provincies.  

 

 
Bron: CAAMM, CMIF 

 

De twee belangrijkste marktproducten die de landbouwmachine industrie voortbrengt zijn tractoren en 

oogstmachines. In de periode 2008 – 2011 nam de totale productie van tractoren in China sterk toe van 

284.000 in 2008 naar 400.000 in 2011. Voor geheel 2012 is de schatting dat dit aantal is gestegen tot 

425.000 geproduceerde tractoren. 

 

  
Noot: (*) middelgrote en grote tractoren   Bron: CAAMM; bewerking MEYS 

Bron: NBS; bewerking MEYS      

 

Het totaal aantal geproduceerde oogstmachines bedroeg in de eerste zes maanden van 2012 72.700 

eenheden, een toename met iets meer dan zeven procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Het 
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aantal daadwerkelijk verkochte oogstmachines steeg in dezelfde periode met elf procent tot 64.800 

eenheden. 

 

Kijkend naar de verkopen van de verschillende type tractoren in 2012, werden in de eerste zeven 

maanden van 2012 ruim 248.000 tractoren verkocht. Dit is een daling met zeven procent ten opzichte 

van dezelfde periode in 2011. Opgesplitst naar motorvermogen bestonden de verkopen voor een ruim 

derde deel uit de categorie 25 – 40 pk gevolgd door de categorieën 40 – 70 pk (28 procent), 70 – 100 pk 

(23 procent) en meer dan 100 pk (13 procent). 

 

De vraag naar en het aanbod van landbouwmachines is hoofdzakelijk een binnenlandse aangelegenheid. 

Weliswaar worden Chinese landbouwmachines en dan met name (reserve)onderdelen over de gehele 

wereld geëxporteerd, het gros van de productie blijft in China. Om aan de groeiende vraag naar 

agrarische producten te kunnen voldoen is het namelijk voor China van cruciaal belang om haar 

landbouwsector verder te moderniseren en te mechaniseren. Voor de komende jaren is de verwachting 

dat de binnenlandse vraag naar landbouwmachines alleen maar zal toenemen en daarmee een positief 

effect heeft op de productie van landbouwmachines. Voor het daadwerkelijk realiseren van dit scenario 

moet volgens de Chinese Vereniging van Landbouwmachines (CAAMM) wel de volgende zaken worden 

opgepakt door zowel de Chinese overheid als het (lokale) bedrijfsleven: 

• toename kapitaalinvesteringen door overheid en private investeerders; 

• meer investeren door bedrijven uit de sub-sector in R&D. Dit moet leiden tot nieuwe en innovatieve 

landbouwmachines (van ‘low-end’ naar ‘high-end’ machines) die kunnen leiden tot een hogere 

landbouwproductie in China; 

• verhogen van de productie van reserveonderdelen voor landbouwmachines inclusief een 

kwaliteitsverbetering in onderhoud en service door producenten c.q. intermediairs. 

 

Naast de positieve ontwikkelingen ten aanzien van de productie van landbouwmachines op de 

middellange termijn, verwacht CAAMM dat 2013 een moeilijk jaar wordt. Door stijgende loon- en 

financieringskosten en nauwelijks stijgende verkoopprijzen als gevolg van overcapaciteit in de markt, 

staat de winstgevendheid van de gehele sub-sector onder druk. In 2012 steeg het aantal verlieslijdende 

bedrijven met 25 procent ten opzichte van 2011. De totale verliezen stegen zelfs met vijfennegentig 

procent. De situatie wordt verder verergerd doordat bedrijven vooral investeren in de uitbreiding van de 

productiecapaciteit en niet in nieuwe producten. Het gevolg is dat er (te) veel gelijksoortige 

landbouwmachines op de markt komen. 

 

Machinebouw in bouw en infrastructuur 

Om de tegenvallende economische groei van het afgelopen jaar en in de eerste maanden van 2013 om te 

buigen zet de Chinese overheid de komende twee tot drie jaar fors in op investeringen in de 

binnenlandse infrastructuur. In september 2012 werd door de National Development and Reform 

Commission (NDRC) goedkeuring gegeven aan zestig infrastructurele projecten ter waarde van 125 

miljard euro, waaronder de aanleg van ruim tweeduizend kilometer aan nieuwe snelwegen.  

 

Naast de aanleg van nieuwe snelwegen staan in het ‘Twaalfde Vijfjarenplan 2011 – 2015’ grootschalige 

investeringen in het spoorwegennet gepland met een waarde van 160 miljard euro voor de periode 2013 

– 2015. Het gaat dan om de aanleg van 20.000 kilometer aan nieuwe spoorlijnen. Voor 2013 alleen al 

zijn projecten gepland ter waarde van 75 miljard euro. Verder wordt de komende jaren voor 1,3 miljard 

euro geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe hogesnelheidslijnen.  

 

In de afgelopen vijf jaar verviervoudigde de totale overheidsinvesteringen in de transportsector tot bijna 

50 miljard euro. De investeringen in enkel de fysieke infrastructuur (wegen, spoorlijnen, vaarwegen, 

luchthavens, zeehavens) verdrievoudigde tot circa dertig miljard euro in 2012. De financiering van 

dergelijke grote infrastructurele projecten in China wordt normaliter grotendeels betaald door de lagere 
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overheden. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat het voor veel provinciale en lokale overheden 

steeds lastiger wordt om financieel bij te dragen aan deze miljarden projecten waardoor het verschil 

tussen geplande en daadwerkelijke geïmplementeerde projecten is opgelopen. De verwachting is dat de 

centrale overheid in de komende drie tot vier jaar dit gat gaat opvullen om te voorkomen dat de 

economische groei van China verder terugvalt.  

 

Door de tientallen miljarden aan investeringen in de bouw en infrastructuur over de afgelopen jaren, is 

de sub-sector machinebouw voor de bouw en infrastructuur enorm gegroeid. Bedroeg het 

productievolume in 2000 nog 2,8 miljard euro, in 2012 was dit gestegen tot bijna 75 miljard euro. Een 

jaarlijkse groei van gemiddeld ruim dertig procent. De totale verkopen volgden eenzelfde trend en 

bereikte in 2012 een waarde van 73 miljard euro. Er zijn rond de 1.500 grotere bedrijven actief in deze 

sub-sector die aan meer dan 330.000 mensen werk bieden. 

 

  
Noot: (*) begroting      Bron: CMIF; bewerking MEYS 

Bron: Chinese overheid, Xinhua News Agency; bewerking MEYS     

 

In het ‘Twaalfde Vijfjarenplan 2011 – 2015’ heeft het Chinese Ministerie van Industrie en Technologie 

(MIIT) samen met de belangenorganisatie China Construction Machinery Industry Association 

(CCMA) de ambitie uitgesproken om in 2015 een gezamenlijke (machinebouw voor bouw en 

infrastructuur) productievolume te hebben van negenhonderd miljard yuan, ofwel rond de honderd 

miljard euro. Dat zou een jaarlijkse volumegroei betekenen van zeventien procent.  

 

Ondanks de sterke groei in productie en verkopen in de afgelopen tien jaar constateert de 

belangenorganisatie CCMA verschillende structurele problemen binnen deze sub-sector die een 

negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkelingen in de komende jaren: 

• als gevolg van de vele miljarden aan kapitaalinvesteringen door binnen- en buitenlandse bedrijven 

is het gevaar van overcapaciteit in de markt nadrukkelijk aanwezig. Nu de verwachting is dat de 

economische groei in China in 2013 lager zal uitvallen ten opzichte van voorgaande jaren, is dit een 

prominent probleem; 

• eventuele tegenvallende binnenlandse productie kan nauwelijks worden opgevangen door een 

groter aandeel van de export vanwege sterke internationale concurrentie op prijs en kwaliteit. 

Volgens CCMA bieden veel Chinese machinebedrijven nog niet die productkwaliteiten waar 

potentiële afnemers uit bijvoorbeeld Europa of Noord-Amerika om vragen; 

• de investeringen in R&D gericht op het aanbieden van een grotere variëteit aan producten is nog 

(te) laag. De binnenlandse markt wordt vooral gekenmerkt door hevige prijsconcurrentie voor 

identieke (bestaande) producten in plaats van concurrentie op (introductie van) nieuwe producten. 

 

Volgens gegevens van de Chinese douane bedroeg in 2012 het totale handelsvolume (import en export) 

van machines en machineonderdelen voor de bouw en wegenbouwsector 28,8 miljard dollar (22,5 
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miljard euro), een daling van elf procent ten opzichte van 2011. De waarde van de importen bedroeg 8,5 

miljard dollar (minus 29 procent) en van de export 20,3 miljard dollar (minus 0,5 procent). Deze sterke 

daling in de importen was een duidelijk teken van de afgenomen binnenlandse groei in 2012.  

 

Machines in de wegenbouw 

De productie en verkoop van machines voor de wegenbouwsector is een belangrijk marktsegment. Het 

gaat dan met name om walsen en asfalteermachines. Met ongeveer een kwart van de wereldwijde 

productie en verkopen is de Chinese markt voor walsen zelfs de grootste ter wereld. 

 

Tussen 2005 en 2010 namen door de grote overheidsinvesteringen in de infrastructuur de 

verkoopvolumes van walsen spectaculair toe. Werden bijvoorbeeld in 2005 rond de achtduizend walsen 

verkocht, in 2010 bedroeg dit aantal ruim 25.000 stuks. Sindsdien zijn echter de verkopen sterk gedaald 

tot iets meer dan dertienduizend verkochte walsmachines in 2012. Ook voor de markt in 

asfalteermachines is een dergelijke trend zichtbaar met een daling van 35 procent in 2012 ten opzichte 

van 2011. Het aandeel van buitenlandse merken voor asfalteermachines ligt rond de twintig procent. 

 

 
Noot: (*) verwachting 

Bron: CCMA; bewerking MEYS 

 

Als gevolg van de geplande miljardeninvesteringen in de wegenbouw de komende twee tot drie jaar, is 

de verwachting dat de vraag naar walsmachines en asfalteermachines weer zal toenemen. De markt is 

echter sterk competitief en dan vooral op de prijs en minder op de introductie van nieuwe producten. 

 

Machines voor in de bouwsector 

Mobiele bouwkranen 

Door de bouwwoede in China over de afgelopen tien jaar stegen zowel de productie als de verkopen van 

mobiele bouwkranen sterk. Werden in 2007 nog geen 20.000 mobiele bouwkranen verkocht, in 2011 

was dit aantal gestegen tot ruim 35.000. Als gevolg van dalende overheidsinvesteringen in de 

infrastructuur in 2012, is de verwachting dat het totale verkoopvolume van mobiele bouwkranen in 

2012 lager zal uitkomen ten opzichte van 2011. In de eerste acht maanden van 2012 werden al dertig 

procent minder bouwkranen verkocht ten opzichte van dezelfde periode in 2011. 

 

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Verkoopvolume wegenbouwmachines
(eenheden)

Walsmachines Asfalteermachines

 

 



Marktstudie metaalsector Nederland - China 

 

32 | P a g i n a  

 

  
Noot: (*) schatting      Bron: CCMA; bewerking MEYS 

Bron: CCMA; bewerking MEYS 

 

Met een marktaandeel van 51 procent is het Chinese bedrijf Xuzhou Construction Machinery Group 

(XCMG) veruit de grootste producent van mobiele kraanwagens in China. XCMG behoort inmiddels 

met een jaaromzet van honderd miljard yuan (12,5 miljard euro) in 2012 tot één van de grootste 

producenten van machines voor de bouw en infrastructuur ter wereld. De twee andere grote 

producenten zijn Zoomlion (25 procent) en Sany Heavy Industry (10 procent). 

 

Graafmachines 

De Chinese markt voor graafmachines groeide tot en met 2011 sterk als gevolg van de grote bouw- en 

infrastructurele projecten in het land. Werden in 2004 nog 33.000 graafmachines verkocht, in 2011 was 

dit aantal toegenomen tot ruim 180.000 eenheden. In 2012 daalde de verkopen echter met 35 procent. 

Voor 2013 is de verwachting van het Chinese Ministerie van Industrie en Technologie (MIIT) dat de 

verkopen met veertien procent toenemen tot ruim 135.000 stuks wat nog altijd ruim beneden het 

niveau van 2010 ligt. 

 

  
Noot: (p) prognose 

Bron: CMIF; bewerking MEYS 

 

De Chinese markt voor graafmachines wordt al jaren gedomineerd door buitenlandse merken uit met 

name Japan en Zuid-Korea zoals Daewoo, Hyundai, Komatsu, Hitachi, en Sumitomo. De twaalf 

grootste buitenlandse merken hebben vijftig procent van de Chinese markt voor graafmachines in 

handen. Belangrijke Chinese producenten zijn Sany Heavy Industry, Liuzhou Machinery, Xuzhou 

Machinery (XCMG) en Shangdong Lingong Excavator. Een belangrijke trend is dat het aandeel van 

buitenlandse merken op de Chinese markt voor graafmachines wel snelt daalt. In 2004 bedroeg het 

aandeel nog tachtig procent, in 2012 was dit gedaald tot vijftig procent. 
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Graafmachines zijn technisch hoogwaardige producten met hoge eisen voor de verschillende centrale 

onderdelen van de machines waaronder de hydrauliek en transmissie. Momenteel zijn veel Chinese 

producenten van graafmachines en toeleveranciers van onderdelen nog niet in staat deze essentiële 

onderdelen te fabriceren waardoor zij (nog) zijn aangewezen op importen. 

 

Laders 

China is de grootste producent van laders ter wereld. Sinds 2000 is de markt voor laders sterk gegroeid. 

Werden in 2000 nog iets meer dan 23.000 van deze machines verkocht, in 2011 was dit aantal gestegen 

tot ruim 250.000. Door de stagnerende binnenlandse economische groei werden in 2012 ruim 170.000 

laders verkocht, een daling met dertig procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Daarmee lag 

het verkoopvolume weer op het niveau van 2008. In het eerste kwartaal van 2013 zette de daling door 

(minus 19 procent). Desalniettemin is de verwachting dat de vraag naar laders in de komende jaren zal 

toenemen door de grootschalige publieke en private investeringen in de (wegen)bouw en mijnbouw in 

China. 

 

Binnenlandse producenten zijn goed voor negentig procent van de totale Chinese markt. Er zijn 28 

grotere producenten, waarvan de vijf grootste bedrijven driekwart van de binnenlandse markt in 

handen hebben. De grootste Chinese producent van laders is Liugong met een aandeel van negentien 

procent. Daarna volgen SDLG met achttien procent, Longking zestien procent, Xiagong met dertien 

procent en XCMG met negen procent. De overige binnenlandse marktspelers hebben een aandeel wat 

beneden de vijf procent ligt.  

 

  
Bron: CMIF, Construction Machinery; bewerking MEYS  Noot: (*) verkoopcijfers 1e helft 2012 

Bron: Construction Machinery; bewerking MEYS 

 

Gekeken naar de geografische spreiding van de verkopen van laders in 2012, zijn de grootste 

afzetmarkten te vinden in de provincies Shandong (negen procent) en Henan (zes procent). De 

aandelen van de overige provincies in de totale binnenlandse verkopen van laders liggen tussen de drie 

en vijf procent.  

 

De geringere (technische) kwaliteit en betrouwbaarheid van de binnenlandse producenten van laders 

ten opzichte van de buitenlandse fabrikanten is nog een groot probleem.  

 

De Chinese buitenlandse handel in rollend materieel voor de bouw en wegenbouwsector zoals 

bulldozers, graafmachines, walsen, etc. laat over de afgelopen drie jaar een oplopend handelstekort zien. 

Belangrijkste oorzaak is een sterk terugvallende binnenlandse vraag waardoor de importen in de 

afgelopen drie jaar bijna zijn gehalveerd tot 1,4 miljard euro in 2012. Daarentegen verdubbelde de 

exporten tot 3,8 miljard euro in 2012. Chinese producenten van rollend materieel voor de bouw en 
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wegenbouwsector zijn door de stagnerende binnenlandse vraag dan ook actief op zoek gegaan naar 

buitenlandse afzetmarkten.  

 

 
Noot: (*) HS-code 8429 exclusief scheepskranen 

Bron: Chinese douane; bewerking MEYS 

 

3.6.3 Scheepsbouw 
Volgens gegevens van de State Oceanic Administration (SOA) bedroeg de toegevoegde waarde van de 

Chinese maritieme industrie (exclusief maritiem onderzoek) in 2012 2,05 triljard yuan (257 miljard 

euro), een stijging met zes procent ten opzichte van 2011. De grootste maritieme sub-sector is toerisme 

(34 procent) gevolgd door watertransport (23 procent). De scheepsbouwindustrie had een toegevoegde 

waarde van 133 miljard yuan (16,6 miljard euro) ofwel een aandeel van zes procent. De industrie van 

maritieme toeleveranciers en ontwerpers had een toegevoegde waarde van 107,5 miljard yuan (13,4 

miljard euro) en liet daarmee een groei zien van bijna dertien procent ten opzichte van 2011. 

 

  
Bron: SOA; bewerking MEYS     Noot: (p) prognose       

Bron: CANSI, MIIT; bewerking MEYS   

  

Met een aandeel van veertig procent in de wereldwijde productie van schepen is China de grootste 

scheepsbouwer ter wereld. Deze toppositie heeft het land mede te danken aan de bloeiende 

buitenlandse handel van de afgelopen tien tot vijftien jaar. Meer dan negentig procent van China’s 

buitenlandse handel gaat over zee. Bedroeg de totale productie van de Chinese scheepswerven in 2000 

nog geen vijf miljoen DWT7, in 2011 was dit gestegen tot 76 miljoen DWT. Door de lage economische 

groei in grote afzetmarkten zoals de VS en Europa en een overcapaciteit aan zeeschepen wereldwijd, 

daalde de productie van schepen in China in 2012 scherp met twintig procent tot 60 miljoen DWT. Voor 

                                                           
7 Afkorting voor Dead Weight Tonnage, een maat voor de ladingcapaciteit van een schip. 
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2013 wordt een verdere daling in productie verwacht. Ook het aantal nieuwe orders daalde sterk. In 

2012 werd voor twintig miljoen DWT aan nieuwe orders bij scheepswerven in China geplaatst, een 

daling met meer dan zeventig procent ten opzichte van 2011 en lag daarmee onder het niveau van 2009. 

Een duidelijk signaal van de huidige slechte situatie in de scheepvaartsector is dat China Cosco, het 

grootste scheepvaartbedrijf van China, in 2011 en 2012 record verliezen moest melden van 1,3 miljard 

euro respectievelijk 1,2 miljard euro. Voor de komende jaren is de verwachting dan ook dat de productie 

van nieuwbouwschepen op Chinese scheepswerven door het uitblijven van nieuwe orders verder zal 

afnemen.  

 

In tegenstelling tot de sterke daling van de nieuwbouwproductie op de Chinese scheepswerven, werden 

de Chinese maritieme toeleveranciers in de afgelopen twee jaar minder hard geraakt door de financiële 

crisis in Europa en de VS en de dalende wereldhandel. In 2012 werd voor 4,6 miljard dollar (3,6 miljard 

euro) aan orders binnengehaald, een daling met slechts 1,5 procent ten opzichte van 2011. Hiermee 

behoort de Chinese sector van maritieme toeleveranciers tot de wereldwijde Top vier. In 2011 bedroegen 

de orders voor maritieme toeleveranciers wereldwijd circa 69 miljard dollar. De vier grootste spelers op 

deze markt zijn Zuid-Korea (46 procent), Singapore (20 procent), Brazilië (8 procent) en China (7 

procent). De vierde positie van China is vooral te danken aan het feit dat Chinese toeleveranciers 

konden meeliften op de groeiende vraag van de lokale scheepsbouwindustrie. Buiten China is hun 

positie veel minder dominant. 

 

De Chinese maritieme toeleveranciers zitten met hun producten aan de onderkant van de maritieme 

markt. Vanwege de lagere arbeidskosten in China ten opzichte van concurrerende landen als Zuid-

Korea en Singapore ligt de focus van veel Chinese toeleveranciers op het produceren van 

arbeidsintensieve producten met een lage(re) toegevoegde waarde en kwaliteit. Volgens de Chinese 

brancheorganisatie van maritieme toeleveranciers CNOEE hebben Chinese bedrijven hierdoor een 

slecht imago in de internationale wereld van maritieme toeleveranciers. Aanvullende problemen zijn 

volgens CNOEE dat veel Chinese bedrijven sterk afhankelijk zijn van het importeren van buitenlandse 

technologieën, er een gebrek is aan lokale kennis en ervaring in het produceren van technologisch 

hoogwaardige en complexe maritieme producten en onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn om 

te investeren in R&D. Kortom, de Chinese maritieme infrastructuur is volgens de brancheorganisatie 

nog ontoereikend om internationaal goed mee te kunnen komen.  

 

Om de huidige situatie van de sector van Chinese maritieme toeleveranciers te verbeteren heeft de 

Chinese regering in 2011 een ontwikkelingsstrategie geformuleerd voor de periode 2011 – 2020. In deze 

strategie ligt de focus op het stimuleren c.q. ondersteunen van de toeleveranciers voor de offshore 

industrie. Het gaat dan om maritieme ontwerpen en producten voor onder meer boorplatforms 

(drijvend, afzinkbaar), boorschepen (o.a. FPSOs -Floating Production Storage and Offloading schepen) 

en offshore schepen (Offshore Supply Vessels - OSVs). In 2015 moeten de inspanningen hebben geleid 

tot een omzet voor de Chinese maritieme sector van 200 miljard yuan (25 miljard euro) per jaar en 

heeft China een aandeel van twintig procent in de internationale markt van maritieme toeleveranciers 

voor de olie en gasindustrie8. Tegen 2020 moet de omzet liggen op 400 miljard yuan (vijftig miljard 

euro) en heeft China een aandeel van vijfendertig procent in de wereldwijde markt van maritieme 

toeleveranciers voor de offshore industrie. Schaalvergroting van Chinese bedrijven en het aangaan van 

joint-ventures met buitenlandse bedrijven worden gestimuleerd om zo sneller aan kennis, ervaring en 

marktaandeel te komen. 

 

3.6.4 Auto-industrie 
In 2012 werden in China ruim negentien miljoen auto’s geproduceerd, een stijging met vier procent ten 

opzicht van 2011. De totale autoverkopen bedroegen in 2012 negentien miljoen stuks, eveneens een 

                                                           
8 Totale volume van de wereldmarkt voor maritieme toeleveranciers in 2015 wordt geschat op tachtig miljard dollar (circa zestig miljard 
euro). 
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stijging met vijf procent ten opzichte van 2011. Hiermee bedroeg de totale omzet van de Chinese auto-

industrie in 2012 5.271,3 miljard yuan (circa 660 miljard euro). De export van transportmiddelen  

bedroeg in 2012 ruim één miljoen stuks, een nieuw record. Het aantal geëxporteerde personenauto’s in 

2012 bedroeg ruim 495.000 stuks, een toename met 33 procent ten opzichte van 2011. In amper vijf 

jaar tijd zijn zowel de productie als de verkopen van auto’s in China verdubbeld, waarmee China 

inmiddels de grootste automarkt ter wereld is geworden. 

 

Volgens het Chinese Ministerie van Industrie en Technologie (MIIT) zijn in China circa 1.300 

fabrikanten actief in de productie van transportmiddelen waarvan 171 in de productie van auto’s, 120 

die motoren produceren en ruim 1.000 fabrikanten die diverse transportmiddelen fabriceren zoals 

vrachtwagens en bussen. Van deze 1.300 fabrikanten zijn volgens het MIIT 1.000 bedrijven die het 

financieel zeer moeilijk hebben waardoor de Chinese automarkt niet kan ontkomen aan een 

herstructurering de komende jaren. Dit betekent onder andere het (gedwongen) sluiten van 

verliesgevende bedrijven en of het (gedwongen) samenvoegen van bedrijven om schaalvergroting te 

realiseren waarop er weer winst kan worden gemaakt. 

 

Het merendeel van de auto’s wordt geproduceerd door Chinese staatsbedrijven die in de vorm van joint-

ventures samenwerken met buitenlandse autofabrikanten. De grootste autoproducent in China is 

Shanghai GM met een aandeel van 6,6 procent in de totale autoverkopen in 2012 op de voet gevolgd 

door FAW Volkswagen met een aandeel van 6,4 procent. Daarnaast zijn er private Chinese 

autofabrikanten zoals Geely die in 2012 een aandeel in de totale Chinese autoverkopen had van 2,4 

procent. In 2012 waren van de ruim vijftien miljoen verkochte personenauto’s in China 6,4 miljoen 

lokale merken (42 procent), een toename met ruim zes procent ten opzichte van 2011. In 2008 was dit 

aandeel nog 26 procent. 

 

  
Bron: CAAM      Bron: CAAM 

 

Veel van de joint-ventures tussen staatsbedrijven en buitenlandse fabrikanten zijn voor hun productie 

sterk afhankelijk van de import van technologieën en auto onderdelen uit het buitenland, terwijl de 

lokale private bedrijven relatief klein zijn met te weinig financiële middelen om te investeren in 

hoogwaardige autoproductie en vooral richten op het produceren van laaggeprijsde auto’s voor met 

name de binnenlandse markt. Tegelijkertijd is een trend waarneembaar dat verschillende private 

autoproducenten hun vleugels uitslaan naar het buitenland. Zo verkoopt autoproducent Chery steeds 

meer in opkomende markten in Afrika, Zuid-Amerika, Midden-Oosten en Azië en heeft het bedrijf een 

joint-venture gesloten met de Britse autoproducent Jaguar Land Rover. Voor Chery de mogelijkheid 

om toegang te krijgen tot nieuwe hoogwaardige(r) technologieën en voor Jaguar tot de enorme Chinese 

automarkt. Autoproducent Geely nam in 2010 het Zweedse Volvo over om gelijksoortige redenen. De 

planning is dat in 2014 de eerste door Volvo en Geely gezamenlijk geproduceerde auto op de 

internationale markt wordt gebracht.  
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Voor 2013 is de verwachting van de Chinese brancheorganisatie voor de auto-industrie CAAM dat de 

totale autoverkopen met zeven procent zullen toenemen tot 20,4 miljoen stuks. Volgens het Chinese 

Ministerie van Publieke Veiligheid (MPS) waren per juni 2012 114 miljoen personenauto’s geregistreerd 

in China, een stijging met acht procent ten opzichte van eind 2011. In China hebben 186 miljoen 

mensen een autorijbewijs.  

 

Ondanks de sterk groeiende automarkt in China ligt het autobezit verhoudingsgewijs nog op een laag 

niveau. Volgens gegevens van de Wereldbank bedroeg het aantal personenauto’s per 1.000 mensen in 

China in 2010 44 terwijl dit voor bijvoorbeeld Nederland 466 was, de Verenigde Staten 423, Japan 453 

en Duitsland 517. De groeipotentie van het Chinese autobezit in de komende jaren is dan ook groot. Een 

belangrijke kanttekening dient hierbij wel gemaakt te worden. Door de explosieve stijging van het 

autogebruik over de afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in veel grote Chinese steden achteruit gehold. 

Zo zijn in vijf Chinese steden (Beijing, Shanghai, Shenzhen, Chengdu, Tianjin) meer dan twee miljoen 

auto’s geregistreerd – in Beijing zelfs 5,2 miljoen auto’s – en in zeventien steden meer dan één miljoen 

autoregistraties. Volgens de lokale overheid in Beijing zijn auto’s verantwoordelijk voor de helft van de 

uitstoot van stikstof monoxide in haar stad. Via allerlei maatregelen proberen lokale overheden dan ook 

het autogebruik in te perken en promoten zij de aanschaf van schonere en energiezuinige auto’s 

waaronder elektrische auto’s.  

 

Bijzondere automarktsegmenten 

Met de stijging van de inkomens in China zijn voor steeds meer Chinezen duurdere automodellen 

binnen handbereik. Desalniettemin is dit marktsegment relatief gezien nog beperkt en wordt 

gedomineerd door de buitenlandse merken. 

 

In 2012 werden 493.396 MPVs (‘multi-purpose vehicle’) verkocht in China wat nagenoeg overeenkwam 

met het aantal verkochte  MPVs in 2011 (497.708). Ten opzichte van 2008 is het aantal verkochte MPVs 

meer dan verdubbeld, maar is het aandeel van MPVs in de totale autoverkopen in China nog geen drie 

procent.  

 

 
Bron: CAIN; bewerking MEYS 

 

Twee-derde van de verkochte MPV-modellen waren buitenlandse merken, maar het meest verkochte 

model in 2012 was de Ling Zhi (72.700 stuks) van de Chinese autofabrikant Dongfeng. Deze MPV is 

gericht op de Chinese middenklasse met de goedkoopste versie die start bij ongeveer zevenduizend 

euro.   

 

De markt voor SUVs (‘sport utility vehicle’) is één van de snelst groeiende marktsegmenten binnen de 

Chinese auto-industrie. In 2012 werden ruim twee miljoen van dit soort type auto’s verkocht. Een 

stijging met meer dan vijfentwintig procent ten opzichte van 2011 en een vervijfvoudiging in vergelijking 
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met het verkoopvolume in 2008. Daarmee was in 2012 één op de tien verkochte auto’s in China een 

SUV. Er zijn meer dan veertig autofabrikanten actief in dit marktsegment waarbij Chinese fabrikanten 

ongeveer veertig procent van de markt in handen hebben. De grootste fabrikanten van SUVs in China 

zijn de Japanse merken gevolgd door de Duitsers en Zuid-Koreanen.  

 

 
Bron: CAIN; bewerking MEYS 

 

Het meest verkochte model in 2012 was de Haval SUV van de Chinese private autofabrikant Great Wall 

Motor Co. Ltd. Van dit type werden in 2012 ruim 280.000 van verkocht en had daarmee een aandeel 

van veertien procent in de totale SUV-verkopen in China. Een goede tweede met iets meer dan 173.000 

verkochte modellen was de Tiguan van Volkswagen en derde met 169.000 verkochte auto’s de Japanse 

Honda CR-V. Voor de komende twee tot drie jaar verwacht de Chinese brancheorganisatie van 

autofabrikanten CAAM dat het marktsegment van SUVs de sterkste groei in China’s autoverkopen zal 

laten zien. 

 

Zoals gezegd is de Chinese auto-industrie voor hun productie sterk afhankelijk van importen van 

onderdelen, maar exporteren zij tegelijkertijd ook onderdelen naar het buitenland. Voor de 

verschillende auto-onderdelen is de volgende handelsbalans op te maken: 

 

Buitenlandse handel auto-onderdelen, 2012 

Product Export (miljard euro) Import (miljard euro) 

Stuuronderdelen 0,909 1,275 

Motoronderdelen 4,186 3,252 

Remsystemen 2,984 0,852 

Elektronica 7,99 1,573 

Accessoires 5,011 5,279 

Bron: CAAM; bewerking MEYS 

 

Belangrijkste handelspartners van onderdelen voor de Chinese auto-industrie zijn Duitsland, Frankrijk, 

Zuid-Korea, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Naast deze grote handelspartners zijn er 

nog een aantal kleinere landen waar China verhoudingsgewijs veel handel meedrijft waaronder 

Nederland wat een belangrijke afzetmarkt is voor in China geproduceerde auto elektronica en Tsjechië 

wat een belangrijke toeleverancier is van auto accessoires voor de Chinese auto-industrie. 

 

Naar schatting zijn 20.000 bedrijven actief in China die auto-onderdelen produceren. Dit zijn veelal 

kleine (familie)bedrijven die onvoldoende financiële middelen en kennis in huis hebben om de 

technologisch hoogwaardige onderdelen te produceren voor de buitenlandse automerken in China. De 

1.200 buitenlandse producenten van auto-onderdelen die in China zijn gevestigd hebben een 

marktaandeel van 54 procent wat een marktwaarde vertegenwoordigd van circa negenhonderd miljard 
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yuan (circa 112 miljard euro). In de productie van sommige auto-onderdelen hebben deze buitenlandse 

bedrijven zelfs marktaandelen tussen de negentig en honderd procent zoals in de productie van airbag-

systemen, ABS en benzine injectiemotoren. Enkele grote buitenlandse producenten van auto-

onderdelen die in China één of meerdere productielocaties hebben zijn Delphi (VS), Denso (Japan), 

Sumitomo (Japan), Dana (VS), Valeo (Frankrijk) en Fujitsu (Japan).  

 

3.6.5 Overige transportmiddelen 
Vrachtwagens 

Naast de productie van auto’s is China ook een belangrijke producent geworden van vrachtwagens, 

autobussen en overige transportmiddelen voor commercieel gebruik. In 2012 werden 3,8 miljoen 

transportmiddelen verkocht, een daling met zes procent ten opzichte van 2011. Het aantal verkochte 

vrachtwagens bedroeg 2,8 miljoen stuks, waarvan twee-derde kleine vrachtwagens (inclusief pick-ups) 

waren. 

 

   
Bron: CAIN; bewerking MEYS    Bron: CAIN; bewerking MEYS 

 

Verdeeld naar het gewicht van de trekker werden in China in 2012 voornamelijk zwaardere trekkers 

verkocht. Van de bijna 460.000 verkochte trekkers had de helft een gewicht van meer dan veertien ton. 

Hiervan was de klasse tussen de negentien en zesentwintig ton met circa 116.000 trekkers het meest 

verkochte model. De aandelen van middelzware en lichte trekkers in de gewichtsklasse tussen de 

vierenhalf en veertien ton bedroegen in 2012 elk ongeveer 23 procent. 

    

De markt voor de productie van zware vrachtwagens in China is sterk geconcentreerd. De tien grootste 

producenten hebben gezamenlijk 95 procent van de markt voor zware vrachtwagens in handen. De drie 

grootste fabrikanten in 2012 waren Dongfeng (20 procent), FAW (17 procent) en  Foton (17 procent).   

 

De drie grootste producenten van lichte vrachtwagens in China zijn de lokale bedrijven Foton (21 

procent), JAC (11 procent) en Dongfeng (10 procent). In tegenstelling tot de Chinese automarkt 

produceren deze bedrijven onder hun eigen merk voor vooral de binnenlandse markt.  
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Belangrijke toeleverancier van vrachtwagenonderdelen voor de fabrikanten Dongfeng en Foton is het 

Chinese bedrijf Shiyan Great Man. Dit bedrijf maakt onderdeel uit van Dongfeng. Naast toeleverancier 

exporteert Shiyan vrachtwagens van Dongfeng en onderdelen van Foton en importeert het onderdelen 

voor beide fabrikanten. 

 

Verkopen opleggers naar gewichtsklasse (aantal eenheden) 

Jaar < 25 ton 25 – 40 ton > 40 ton 

2010 5.921 324.985 23.717 

2011 4.773 227.877 24.924 

2012 2.150 167.767 20.728 

Bron: CAIN 

 

Wat betreft opleggers wordt door brancheorganisatie CAAM een onderscheid gemaakt naar drie 

gewichtsklassen, namelijk minder dan 25 ton, tussen de 25 tot 40 ton en meer dan 40 ton. Het 

merendeel van de productie en verkopen van opleggers in China bestaat uit de gewichtsklasse van 25 tot 

40 ton. In 2012 ging het om de verkoop van bijna 170.000 opleggers, een daling met bijna vijfentwintig 

procent. Ook in de andere twee gewichtsklassen daalden de verkopen relatief fors. Belangrijke oorzaken 

voor deze daling waren de lagere economische groei in China en in de twee grootste afzetmarkten 

Europa en de VS wat tot gevolg had dat de vraag van Chinese en buitenlandse transportbedrijven naar 

nieuwe opleggers daalde. Naast het negatieve effect van een lagere economische groei hebben de 

Chinese fabrikanten van zware vrachtwagens ook te maken met het probleem dat zij nog technologisch 

mindere vrachtwagens produceren in vergelijking met hun buitenlandse concurrenten. Vooral moderne 

elektronica zoals GPS-systemen in de cabine en schone en energie zuinige motoren ontbreken vaak nog 

in lokaal geproduceerde vrachtwagens, waardoor zij marktterrein verliezen aan buitenlandse 

concurrenten uit Europa, VS en Japan. 

 

Autobussen 

De markt voor autobussen in China is in de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid. Werden in 2008 nog 

505.000 bussen verkocht, in 2012 was dit aantal met 68 procent gestegen tot ruim 850.000 bussen. De 

bus is voor veel Chinezen namelijk het belangrijkste – en vaak ook enige - alternatief voor de auto, zeker 

binnen de steden die geen metronetwerk hebben en op het platteland waar de afstanden te groot zijn 

om te fietsen en of te lopen. Ook voor de Chinese schooljeugd is de bus hét vervoermiddel. Naar 

schatting zijn er echter rond de negentig miljoen kinderen in China die nog niet met de bus naar school 

kunnen gaan simpelweg omdat bij hen in het dorp of stad geen of onvoldoende bussen rijden. Dit zou 

betekenen dat er alleen al een vraag is naar één miljoen nieuwe schoolbussen in de komende jaren.  

 

 
Bron: CAIN; bewerking MEYS 
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Naast de grote vraag naar schoolbussen is er met de toename in het binnenlandse toerisme de verkopen 

van bussen voor het vervoer van toeristen tussen 2008 en 2011 verdubbeld tot tachtigduizend waarna 

het in 2012 als gevolg van een lagere binnenlandse economische groei terugviel naar ongeveer 55.000. 

Het grootste marktsegment binnen de autobussen is die van luxere touringcars (‘coaches’) die vaak voor 

zakelijke reizigers en voor langere reisafstanden worden ingezet. In 2012 werden ruim 185.000 van 

dergelijke bussen verkocht, een verdubbeling ten opzichte van 2008.  Ook het aantal geproduceerde en 

verkochte stadsbussen liet een sterk groei zien. Sinds 2008 verdubbelde de verkopen tot bijna 140.000 

stuks in 2012. De verwachting is dat met de toenemende urbanisatie van China de vraag naar 

stadsbussen in de komende jaren sterk zal blijven groeien.   

 
3.6.6 Verpakkingsindustrie 
Met één miljard consumenten en een snelgroeiende economie is de vraag naar verpakkingsmaterialen 

in de afgelopen jaren in China een miljarden markt geworden. De totale productie van de Chinese 

verpakkingsindustrie bedraagt circa 1.200 miljard yuan (150 miljard euro) en is daarmee na de 

Verenigde Staten de grootste markt wereldwijd geworden. 

 

De totale productie van de Chinese verpakkingsindustrie bestond in 2012 uit 8,35 miljoen ton aan 

papierverpakkingen, 2,44 miljoen ton plastic verpakkingen, 4,44 miljoen ton glas en ongeveer 1,61 

miljoen ton aan metalen verpakkingen. De Chinese Federatie voor de verpakkingsindustrie (CFPMA) 

verwacht dat tussen 2011 en 2015 de gemiddelde jaarlijkse groei in de productie van 

verpakkingsmaterialen rond de zes procent komt te liggen. Eind 2015 zal naar verwachting het volume 

in verpakkingsmaterialen bestaan uit 36 miljoen ton aan papierverpakkingen, 9,46 miljoen ton aan 

plastic verpakkingen, 4,91 miljoen ton metalen verpakkingen en 15,5 miljoen ton aan glasverpakkingen.  

De sterke groei in verpakkingsmaterialen van jaarlijks rond de zestien procent heeft er eveneens toe 

geleid dat de industrie voor verpakkingsmachines in China een stormachtige ontwikkeling heeft 

doorgemaakt. In 2011 bedroeg de totale waarde van de productie van machines voor de 

verpakkingsindustrie 104 miljard yuan (twaalf miljard euro), een stijging met tweeëndertig  procent ten 

opzichte van 2010. Als gevolg van de sterk aanhoudende vraag naar verpakkingsmaterialen neemt 

volgens de federatie CFPMA naar verwachting de productie tot en met 2015 jaarlijks toe met zestien 

procent. Er zijn rond de zevenduizend bedrijven actief in de productie van machines voor de 

verpakkingsindustrie. In 2012 werden 87.000 machines verkocht. Een stijging met veertien procent ten 

opzichte van 2011. 

 

  
Noot: (p) prognose       Bron: CFPMA; bewerking MEYS 

Bron: CMIF; bewerking MEYS      

 

Wanneer naar de verschillende marktsegmenten van machines voor de verpakkingsindustrie wordt 

gekeken, dan is met een aandeel van ruim veertig procent de agro-food sector veruit de grootste 
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afnemer van verpakkingsmachines gevolgd door bedrijven die actief zijn met het verpakken van voedsel, 

dranken en tabakswaren. 

 

Zeventig procent van de totale Chinese verpakkingsindustrie is gevestigd in de kustregio en dan met 

name in de provincie Guangdong gevolgd door de twee provincies Jiangsu en Zheijang. Achttien 

procent van de bedrijvigheid is gevestigd in de centrale provincies en twaalf procent in het oosten van 

China.  

 

De dominantie van de agro-food sector als afnemer van verpakkingsmachines is volgens het MIIT 

medeverantwoordelijk voor het feit dat - in verhouding tot veel andere landen - in China voornamelijk 

technisch laagwaardige verpakkingsmachines worden gebouwd. Volgens het Chinese Ministerie van 

Industrie en Technologie (MIIT) wordt (nog) onvoldoende door Chinese bedrijven geïnvesteerd in het 

ontwerpen en produceren van technisch meer hoogwaardige (precisie)producten met een hogere 

toegevoegde waarde om zo tegemoet te komen aan de stijgende binnenlandse vraag naar complexere 

verpakkingsmachines. Veel bedrijven zijn dan ook afhankelijk van importen om aan de nodige 

onderdelen voor verpakkingsmachines te komen. 

 

Verpakkingsmachines voedsel- en drankenindustrie 

De ontwikkeling van de industrie voor verpakkingsmachines ten behoeve van voedsel- en 

drankverpakkingen  loopt in China nog achter ten opzichte van de situatie in Europa en de Verenigde 

Staten. Belangrijkste reden hiervoor is dat Chinese consumenten vooral nog onverpakte groenten, fruit 

en vlees kopen op de lokale markt. Omdat veel aanbieders van agrarische producten onvoldoende 

middelen hebben om hun producten (koelvries) op te slaan gaan echter veel producten verloren. Naar 

schatting gaat het jaarlijks om honderden miljoenen euro’s.   

 

Desalniettemin zag door de snelgroeiende consumptie van alcoholische en niet-alcoholische dranken in 

China – in 2011 250 miljard liter – ook de verpakkingsindustrie van glas, PET, karton, e.d. haar omzet 

sterk toenemen. Vooral in de stedelijke gebieden verandert het consumentengedrag door de stijgende 

inkomens snel waardoor steeds meer Chinezen niet meer op de markt kopen maar in de supermarkt. De 

toenemende vraag naar voorverpakte producten bieden een stimulans voor bedrijven die machines 

produceren voor de fabricage van dergelijke producten. In de afgelopen jaren lag de jaarlijkse groei in 

de verkopen van deze verpakkingsmachines op twintig procent. In 2012 bedroeg de productie ruim zes 

miljard euro. 

 

 
Bron: CMIF; bewerking MEYS 

 

De verwachting van de Chinese industrie voor machines van verpakkingsmaterialen is dat voor de 

periode tot en met 2017 de jaarlijkse groei van twintig procent wordt doorgezet resulterend in 2017 in 

een omzet voor verpakkingsmachines van vloeibare producten van ruim acht miljard euro.  
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 De Chinese buitenlandse handel in verpakkingsmachines laat over de afgelopen jaren een duidelijke 

groei zien, waarbij de waarde van de importen nog wel fors hoger ligt dan dat van de export. In 2012 

werden 3,2 miljoen Chinese verpakkingsmachines verkocht in het buitenland met een exportwaarde van 

498 miljoen dollar (387 miljoen euro). De waarde van de importen lagen met 787 miljoen dollar 

(612 miljoen euro) beduidend hoger,  maar het aantal geïmporteerde verpakkingsmachines bedroeg 

slechts 41.000 eenheden. Een duidelijk signaal dat de Chinese industrie van verpakkingsmachines 

momenteel vooral technologisch laagwaardige producten (inclusief onderdelen) exporteert en 

hoogwaardige machines importeert. De belangrijkste afzetmarkten voor Chinese verpakkingsmachines 

zijn naast de Verenigde Staten (9 procent) vooral te vinden in Azië waaronder India (6 procent), 

Indonesië (5 procent) en Vietnam (5 procent). De EU als geheel importeerde in 2012 voor 21,5 miljoen 

euro (6 procent) aan verpakkingsmachines uit China waarvan Nederland 1,2 miljoen euro (o,3 procent).  

 

 
Bron: Douane China; bewerking MEYS 

 

De belangrijkste concentratie van bedrijven die verpakkingsmachines exporteren zijn gevestigd in de 

steden gelegen aan de oostkust zoals Zhangjianggang (provincie Jiangsu), Guangzhou (provincie 

Guangdong), Wenzhou (provincie Zhejiang) en Shanghai. Vooral de stad Zhangjianggang is met een 

aandeel van elf procent in de totale exportwaarde in 2012 een belangrijk exportcentrum voor de Chinese 

verpakkingsindustrie.    
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4. Conclusies en aanbevelingen 
In nog geen dertig jaar tijd is China gegroeid van een ontwikkelingsland naar de tweede economie ter 

wereld. Sinds 2000 bedroeg de gemiddelde economische groei per jaar tien procent. Voor de komende 

twee tot drie jaar is de verwachting van het IMF dat de gemiddelde economische groei in China rond de 

acht procent per jaar ligt. De sterke groei van de afgelopen jaren werd onder meer mogelijk gemaakt 

door een snelle industrialisatie van China waarbij het aandeel van de landbouwsector in de 

binnenlandse economie afnam en die van de industrie, mijnbouw en zakelijke en financiële 

dienstverlening juist toenam. Honderden miljarden euro’s aan investeringen door centrale, regionale en 

lokale overheden gingen naar grootschalige bouw- en infrastructuurprojecten. Buitenlandse bedrijven 

vertrokken in grote getalen naar China om te profiteren van de groeiende welvaart in dit land en om 

gebruik te maken van de lage loonkosten voor het opzetten van productiefaciliteiten ten behoeve van de 

export. Anno nu is China in een groot aantal industriële sectoren wereldmarktleider waaronder de 

automobiel industrie, scheepvaart en machinebouw. 

 

Ondanks het feit dat veel buitenlandse bedrijven China zien als een belangrijke afzetmarkt, wordt ‘made 

in China’ door consumenten vaak nog geafficheerd met goedkope en kwalitatief laagwaardige producten 

die tegen bodemprijzen op de Europese en Amerikaanse markten worden verkocht. Tot enkele jaren 

geleden was dit ook grotendeels de trend, maar in de afgelopen vijf zijn steeds meer Chinese 

(staats)bedrijven als investeerder actief in Europa, Japan, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Daarbij 

worden belangen gekocht in bestaande buitenlandse bedrijven of zetten Chinese bedrijven 

dochterondernemingen op in het buitenland. Daarbij gaan de Chinezen selectief te werk en zoeken 

vooral buitenlandse partners die een duidelijke toegevoegde waarde kunnen leveren aan hun huidige 

bedrijfsactiviteiten dan wel als leverancier van ruwe grondstoffen. Zo werden in de afgelopen twee tot 

drie jaar in Europa en de Verenigde Staten door Chinese bedrijven vooral geïnvesteerd in de sub-

sectoren machinebouw, automobiel, energie, logistiek en vastgoed en in Afrika en Zuid-Amerika in de 

mijnbouw en offshore industrie.  

 

Nederland is voor China als afzetmarkt van beperkt belang en wordt vooral gezien als een belangrijk 

logistiek draaipunt voor de buitenlandse handel tussen China en de EU. De fiscaal gunstige regelingen 

voor multinationals en het politiek-economisch stabiele vestigingsklimaat spelen daarbij een positieve 

rol. De focus van Chinese (staats)bedrijven richt zich daarbij op het nemen van (deel)belangen in de 

Rotterdamse haven als grootste haven van Europa en belangrijk voor de buitenlandse handel tussen 

China en Europa, in Amsterdam als vestigingsplaats voor  holdingmaatschappijen en buitenlandse 

dochterondernemingen en in Nederlandse logistieke bedrijven die een specifieke markt in Nederland en 

daarbuiten bedienen. Momenteel zijn rond de driehonderd Chinese bedrijven gevestigd in Nederland en 

leveren aan zesduizend mensen werk. 

 

Met slechts vijf procent in de totale buitenlandse handel van Nederland is de handel met China (nog) 

beperkt, waarbij er beduidend meer door Nederland wordt geïmporteerd dan geëxporteerd. Het 

merendeel van de Nederlandse handel in metaalproducten, transportmiddelen en machines (inclusief 

machineonderdelen) met China bestaat uit de laatste productgroep (93 procent). Een groot deel van de 

importen die vanuit China Nederland binnenkomen gaan weer meteen de grens over richting de rest 

van Europa. De exacte omvang van deze wederuitvoer is niet bekend, maar naar schatting komt meer 

dan veertig procent van de Chinese import niet op de Nederlandse markt terecht.  

 

Duitsland is voor China van groter economisch en strategisch belang dan Nederland vanwege de sterke 

internationale concurrentiepositie van de Duitse maakindustrie – met name de machinebouw en auto-

industrie – en als Europa ’s grootste economie. Recentelijk hebben Chinese bedrijven dan ook 

geïnvesteerd in Duitse bedrijven uit de maakindustrie of zelfs volledig overgenomen om zo een sterke 

positie te verwerven op de Duitse en daarmee tegelijkertijd de Europese markt. Daarnaast kopen 
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Chinese bedrijven op deze wijze sneller kennis en ervaring in die zij niet hebben en veel tijd en geld 

zouden vergen om die zelf te ontwikkelen.  

 

Duitsland heeft een positieve handelsbalans met China wat betreft de totale handel in de drie sub-

sectoren metaalproducten, machines en transportmiddelen. Vooral de Duitse auto-industrie heeft de 

afgelopen jaren sterk kunnen profiteren van de groeiende welvaart in China. 

 

De relatie van China met de Verenigde Staten is één van sterke onderlinge verbondenheid. De VS is voor 

China de belangrijkste afzetmarkt en China is voor de VS de belangrijkste financier van haar enorme 

schuldenberg van maar liefst 16.000 miljard dollar (12.500 miljard euro). Een belangrijke trend in de 

afgelopen vijf jaar is dat naast de handel in toenemende mate Chinese (staats)bedrijven miljarden-

overnames doen in Amerika. Deze overnames kunnen makkelijk worden gefinancierd vanuit de 3.311 

miljard dollar (2.580 miljard euro) aan buitenlandse reserves die China tot haar beschikking heeft. Ook 

in Japan is een dergelijke trend zichtbaar, echter vanwege de historische rivaliteit tussen beide landen 

gebeurt dit veel meer achter de schermen dan in de VS. 

 

De Chinese sectoren voor basismetaal, machinebouw en transportmiddelen behoorden in de afgelopen 

tien jaar tot de snelst groeiende sectoren van de Chinese economie. Veelal lag daarbij de nadruk op het 

produceren van technologisch laagwaardige producten die in grote hoeveelheden werden geproduceerd 

voor zowel de binnen- als de buitenlandse markt. Deze groei werd mede mogelijk gemaakt door forse 

stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid gedurende het ‘Elfde Vijfjarenplan 2007 – 2011’. 

Door de lagere economische groei in China’s belangrijkste buitenlandse afzetmarkten Europa en de VS 

en een terugvallende vraag in eigen land, is in diverse sectoren (o.a. de scheepsbouwindustrie) 

momenteel sprake van een overcapaciteit. Het gevolg is dat veel Chinese (mkb-)bedrijven het financieel 

moeilijk hebben en vanwege hun kwalitatief mindere producten niet in staat zijn om een deel van de 

weggevallen binnenlandse vraag via meer export op te vangen. In het ‘Twaalfde Vijfjarenplan 2011 – 

2015’ staan dan ook twee elementen centraal: van ‘low-tech’ naar ‘high-tech’ producten en het 

stimuleren van de binnenlandse consumptieve vraag. De buitenlandse handel en investeringen staan in 

het teken van het opschalen van de industriële keten naar het produceren en verkopen van producten 

met een hogere toegevoegde waarde die tevens duurzaam (energiezuinig) moeten zijn. Samenwerking 

van Chinese bedrijven met buitenlandse partners wordt daarbij aangemoedigd. 

 

Gelet op de doelstellingen in het ‘Twaalfde Vijfjarenplan 2011 – 2015’, de toenemende binnenlandse 

welvaart met een groeiende middenklasse9 oplopend van nu twaalf miljoen tot twintig miljoen 

huishoudens in 2020, zijn er vele mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om te investeren in of 

handel te drijven met China. Daarbij liggen vooral kansen voor Nederlandse bedrijven die technologisch 

hoogwaardige machines, machineonderdelen, metaalproducten en transportmiddelen of -onderdelen 

leveren voor de volgende economische sectoren: verpakkingsindustrie, bouw en infrastructuur, 

landbouw, maritiem (offshore) en transport (personen- en commercieel vervoer). Dit zijn de sectoren 

die als gevolg van groeiende consumentenbestedingen, mechanisering van de landbouw en forse 

overheidsinvesteringen in de binnenlandse infrastructuur en energieproductie (inclusief duurzame 

energie) naar verwachting een sterke groei zullen laten zien in de komende jaren. 

 

Maar deze groei is niet zonder meer gegarandeerd. Ondernemers moeten rekening houden met de 

volgende trends en ontwikkelingen die van negatieve invloed kunnen zijn op de economische groei in 

China: veel lokale overheden in China zijn nagenoeg failliet waardoor er onvoldoende middelen zijn om 

te investeren in de vele bouw- en infrastructuurprojecten die genoemd zijn in het ‘Twaalfde 

Vijfjarenplan 2011 – 2015’; de groeiende welvaartskloof in China leidt tot toenemende binnenlandse 

spanningen wat kan leiden tot oplopende binnenlandse politieke instabiliteit en daarmee verlamming in 

                                                           
9 Dit zijn huishoudens met bezittingen ter waarde van 100.000 – 1.000.000 dollar 
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de bestuurlijke besluitvorming; oplopende spanningen tussen China en haar buurlanden over 

territoriale eigendommen in de Oost-Chinese zee met mogelijk economische en politieke repercussies 

van beide zijde; en toenemende handelsconflicten tussen China, de VS en EU over uiteenlopende 

producten waaronder telecommunicatie, keramiek, staal en zonnepanelen wat kan leiden tot 

protectionistische maatregelen in elk of alle drie de kampen.     

 

De Chinese wet op buitenlandse investeringen laat het toe om een 100 procent eigen vestiging of 

vertegenwoordigers kantoor op te richten dan wel een joint-venture met een Chinese partner aan te 

gaan. Voor alle drie de opties geldt dat het veel tijd en geld kost om uiteindelijke succesvol te zijn in 

China. Dit wordt verder versterkt door de taal- en cultuurbarrières die er zijn tussen Nederland en 

China. Het vinden van een betrouwbare lokale partner die tevens bekent is c.q. ervaring heeft met het 

internationaal zakendoen is essentieel voor het slagen als Nederlandse ondernemer in China. 

 

Vanwege de omvang en complexiteit van de Chinese markt is het voor Nederlandse ondernemers die de 

Chinese markt willen betreden van groot belang om een heldere focus te hebben op hoe, met wie en 

waar in China zaken te willen gaan doen. De helft van de Nederlandse bedrijven die nu actief zijn in 

China kiezen voor een 100 procent eigen vestiging, achttien procent voor een vertegenwoordigers 

kantoor en slechts tien procent voor een joint-venture met een Chinese partner. Van belang hierbij is 

dat twee-derde van deze bedrijven specifiek gekozen hebben om zelf met een vestiging in China te gaan 

zitten vanwege verwachte economische groei en niet om enkel handel te drijven. Het gros van de 

Nederlandse bedrijven zitten in de oostelijk gelegen miljoenensteden Shanghai, Beijing en de twee 

provincies Guangdong (78 miljoen inwoners) en Jiangsu (74 miljoen inwoners). Dit zijn ook de 

economische centra van het land met de hoogste inkomens en grootste clustering van bedrijvigheid.  

 

Nederlandse bedrijven in de fabricage van metaalproducten, machines, machineonderdelen en 

transportmiddelen die de Chinese markt willen betreden dienen er dan ook goed aan om concreet 

inzicht te verkrijgen in onder meer de economische ontwikkelingen in genoemde regio’s, welke 

marktpartijen reeds actief zijn, hoe logistieke ketens lopen, lokale wet- en regelgeving, etc.  alvorens te 

besluiten zaken te gaan doen met China. Deze marktstudie biedt daartoe een eerste aanzet. 


