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promoveazã astfel de investiþii
în România. Imediat dupã vizita
vicepreºedintelui Chinei la
Bucureºti, am hotãrât sã dãm
drumul la proiect.
- Sã înþelegem cã acum
sunteþi decis sã faceþi, punctual, primul pas?
- În momentul de faþã, pe
mine mã intereseazã foarte mult
sã investesc în proiectul China
Town Romania, care nu este
numai un business. El reprezintã ºi un viitor pe plan politic atât
al României, cât ºi al Chinei,
dar îndeosebi un viitor pentru
piaþa româneascã.
- Faceþi parte deja din
colectivul de investitori în
proiectul China Town?
- Sigur! Sunt unul dintre
investitorii importanþi în acest
proiect ºi primul care vine din
afarã, adicã din China.
Investitorii actuali sunt în
România de mulþi ani, sunt cei
care s-au adunat ºi s-au hotãrât
sã reinvesteascã în China
Town, iar Beach Group este

prima companie din China care
vine sã continue acest demers.
- Cum vedeþi viitorul acestui proiect, al acestei investiþii
de 100 milioane de euro?
- Piaþa din România este un
loc foarte prielnic pentru
investiþiile chineze, un punct
foarte important prin faptul cã
se învecineazã cu Bulgaria,
Ungaria, Ucraina ºi, dupã atâþia
ani, era nevoie de un astfel de
China Town, nu doar pentru
pentru comunitatea chinezã.
Dupã
criza
economicã
declanºatã în 2008, piaþa a dat
semne cã se redreseazã, cã urcã,
iar din acest punct de vedere,
proiectul nostru este unul de
mare viitor.
- În afarã de China Town,
ce alte domenii pot atrage
investiþiile companiei Beach
Group?
- Pe lângã acest proiect,
compania noastrã îºi îndreaptã
atenþia ºi spre dezvoltarea agriculturii prin metode ºi utilaje
moderne. Pe aceastã linie, ne

axãm pe producþia de porumb ºi
de derivate din porumb.
Urmãtoare delegaþie care va
sosi în România va fi special
calificatã pe domeniul agriculturii: profesori universitari care
vor analiza solul, mediul climatic ºi absolut tot ce este necesar pentru a lua o decizie ºi a
demara investiþia.
- Aþi fãcut parte, deci, din
delegaþia
oficialã
a
vicepreºedintelui chinez la
Bucureºti, cu prilejul forumului de afaceri. Vis-a-vis de
investiþiile în România, care
sunt pãrerile compatrioþilor
dumneavostrã, ale oamenilor
de afaceri chinezi?
- Toþi colegii cu care m-am
consultat sunt de pãrere cã piaþa
româneascã este o piaþã interesantã ºi sunt dispuºi sã
investeascã aici.
- Domnule preºedinte Ni
Wen Xiao, vã mulþumesc.
Ionuþ Crivãþ
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