Buitenlandse investering loont:

Indiase visserij en visteelt
Niet alleen de ict en de dienstverlenende sector zijn in India in opkomst. Ook in de agrosfeer zijn allerlei
ontwikkelingen gaande die kansen bieden voor de Nederlandse agribusiness. India zal ook wel moeten,
want de bevolking groeit met 15 miljoen mensen per jaar, en het landbouwareaal neem sterk af. Om de
bevolking te eten te geven, zal de Indiase landbouw zich sterk moeten intensifiëren.
Een ‘vergeten’ sector in India is de visserij
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Niet alleen de zee en kustvisserij bieden
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Feiten en cijfers
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India wacht op investeringen uit het buiten

De Indiase overheid investeert zwaar in de visserij en aquacultuur. Ook de verwerkings

land in verwerkingscapaciteit. Dit kan zowel

industrie wordt zwaar gepromoot. MPEDA (Marine Products Export Development

direct als in de vorm van een joint venture

Authority) is hierin een belangrijke spil. De belangrijkste taken zijn:

met een Indiase partner. De sterke punten

• Ontwikkeling, het behoud en het management van offshore en diepzeevisserij;

zijn: grote beschikbaarheid van grondstof

• Promotie van duurzame aquacultuur;

fen, geschoold Engels sprekend personeel,

• Registratie van exporteurs en verwerkingsunits, schepen en bevordering van export;

lage loonkosten en steeds verbeterende

• Vaststellen van kwaliteitsstandaards;

kwaliteitscontrolesystemen.

• Financiële en technische assistentie;

Siervisteelt

• Marketing en marktonderzoek;
• Training van personeel.

Bron: www.mpeda.com
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Een andere tak van sport, die sterk bijdraagt
aan de ontwikkeling van de rurale gebieden,

Voor rechtstreeks contact met de Marine Products Export

moderniseert

Development Authority (MPEDA, zie kader linksonder):
MPEDA House
Panampilly Avenue

mpeda@mpeda.nic.in

Cochin 682036

www.mpeda.com

India: zakencultuur
Zakendoen in India hangt voor een belang
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door medewerkers wordt gestoord.w

Indiase zakenman behoorlijk tot zeer goed

Zakendoen in India is ook voor een belang

Engels spreekt. Men zal ook merken dat

rijk deel het opbouwen van een netwerk

de gemiddelde zakenman Europa en de

van persoonlijke contacten. Bezoeken

Verenigde Staten redelijk tot goed kent;

thuis bij Indiase zakenlieden horen daar

velen hebben er gestudeerd en men is

bij. Diners beginnen vaak laat (omstreeks

bekend met de westerse cultuur. Rijkere

22.00 uur).w

Indiërs zijn zeer reislustig. w
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Een fraai kantoorgebouw of luxe villa vlak

Bij nieuwere bedrijven is dit aan het veran

naast een grote sloppenwijk is geen uit

deren. Bij veel gevestigde bedrijven bestaat

zonderlijk beeld. Door de overweldigende

echter nog steeds de neiging om beslissin

armoede en de vele bedelaars in de steden

gen aan superieuren over te laten.w

ondergaan veel bezoekers die voor het

w

eerst in India komen, een ware ‘cultuur

In bijna heel India kan voor het grootste

is de sierviskwekerij. India kent meer dan

schok’.

gedeelte van het jaar worden volstaan met

600 variëteiten en exporteert naar 30 lan

w

het dragen van lichte zomerkleding. In

den. Veel van de teelt geschiedt als bijteelt

Nederlandse bedrijven die met India zaken

het noorden kan warmere kleding echter

door vrouwen op de vele boerderijtjes in de

gaan doen, hebben vaak geen goed beeld

noodzakelijk zijn, vooral tijdens de koele
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w
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Hans Wolff

w

nen te halen. ‘Nee’ schudden betekent in

LNV-Raad New Delhi

Bij zakelijke afspraken is uw Indiase

India ‘ja’ knikken, een bevestiging van wat

gesprekspartner niet altijd op tijd.

gezegd wordt.                                     
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