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GenkMet CPMC zijn er weldra drie Chinese bedrijven op de Genkse Henry Fordlaan. Ook het Truiense Punch Powertrain is al langer
in Chinese handen, en net over de taalgrens, in Luik, vestigt e-commercegigant Alibaba weldra haar Europese distributiecentrum.
Dat betekent extra jobs, maar moeten we daar wel blij mee zijn? “Die kleine investeringen zoals in Genk zijn op zich niet slecht, maar
het grotere plaatje dient onze economie enorme schade toe”, zegt professor internationale politiek en Chinakenner Jonathan Holslag
(VUB).

Het Chinese bedrijf CPMC, specialist in aluminium verpakkingen, investeert 60 miljoen euro in een productievestiging aan de Henry
Fordlaan in Genk. Dat is op termijn goed voor 150 nieuwe jobs. CPMC vindt daar het gezelschap terug van Illochroma Haoneng en
Carcoustics, beide volledig in Chinese handen. En er zijn nog meer Chinese bedrijven in onze provincie, zo bevestigt Voka Limburg,
zoals Sunward (Beringen) en LAG (Bree).

Ons land zet dan ook de deur wagenwijd open voor Chinese investeerders. Premier Michel vond in volle regeringscrisis zelfs de tijd
om de e-commercereus Alibaba persoonlijk te verwelkomen op de luchthaven van Luik. Met de nodige hoera's kondigde hij aan dat het
Europese distributiecentrum van Alibaba zich in de Waalse provinciehoofdstad zal vestigen. “Het begin van sterkere banden tussen
China en België.”

185 miljard per jaar

Jonathan Holslag, professor internationale politiek aan de VUB, tempert de hoera-sfeer. “Dat private Chinese bedrijven relatief kleine
investeringen doen op de Europese markt, is op zich geen probleem”, zegt de Chinakenner uit Hamont-Achel. “Maar we moeten dit wel
in een breder perspectief plaatsen. De schade die China aan onze economie berokkent, is vele malen hoger dan het bedrag dat ze erin
investeren. De kern is dat ze vooral enorm veel geld aan ons verdienen. Momenteel is er een onevenwicht van 185 miljard euro per
jaar. Dat geld kan vervolgens weer gebruikt worden om onze economie verder kaal te plukken.”

Transporteconoom Eddy Van de Voorde (UAntwerpen) zei eerder al dat we de oorlog tegen China en de VS al lang verloren hebben,
dus dat we de strijd ook niet meer moeten aangaan. Daar is Holslag het absoluut niet mee eens. “Ik vind niet dat we ons zomaar bij de
situatie moeten neerleggen. Het probleem in ons land is echter dat wij geen economisch beleid die naam waardig hebben. Daarvoor
zitten de bevoegdheden te verspreid tussen het federale en het gewestelijke niveau. In vergelijking met onze ambities hebben we niet
genoeg mankracht om die te realiseren. Het ontbreekt ons land dus aan een economische strategie, en in plaats daarvan gaan we met
de bedelstaf rond op de internationale markt. Gaan we ons zomaar plooien naar een dictatuur, of tonen we zelf nog de nodige ambitie?
Dat is de vraag die zich nu stelt.”

Thomas JANSEN
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