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Flash 
Actua 

China 
Tragere groei is geen drama 
 

De Chinese groei vertraagt al een aantal kwartalen. In het eerste kwartaal 

groeide de economie met 6,7%. Een cijfer dat exact past in de nieuwe 

groeivork voor de komende 5 jaar van 6,5 à 7 % die door het Nationaal 

Volkscongres begin maart naar voren werd geschoven. Sommige analisten 

hechten weinig geloof aan de officiële cijfers van Peking. Ze kijken naar 

andere parameters zoals bv. het elektriciteitsverbruik en schatten de wer-

kelijke groei lager in. 

 

 
De Chinese groei vertraagt al een aantal kwartalen. In 

het eerste kwartaal groeide de economie met 6,7%. 

Een cijfer dat exact past in de nieuwe groeivork voor 

de komende 5 jaar van 6,5 à 7 % die door het Natio-

naal Volkscongres begin maart naar voren werd 

geschoven. Sommige analisten hechten weinig 

geloof aan de officiële cijfers van Peking. Ze kijken 

naar andere parameters zoals bv. het elektriciteits-

verbruik en schatten de werkelijke groei lager in. 

Die lagere groei baart ons niet direct zorgen. Naar-

mate een economie matuurder wordt, groeit ze 

sowieso aan een trager tempo. De Chinese overheid 

wil bovendien meer inzetten op de lokale consumptie 

en minder afhankelijk zijn van export naar het wes-

ten. Deze transitie vraagt tijd en gaat gepaard met 

groeipijnen, maar zal op lange termijn wel succesvol 

zijn. De laatste maanden lijkt de Chinese economie 

wat uit te bodemen als gevolg van nieuwe over-

heidsinvesteringen en lagere rentevoeten. 

De Chinese overheid geeft echter vaak tegenstrijdi-

ge signalen of legt de genomen maatregelen niet 

goed uit. Hierdoor twijfelen beleggers aan de gevolg-

de strategie met soms wereldwijde negatieve impact 

op de beurskoersen. De devaluatie van de Yuan vorig 

jaar in augustus was hier een goed voorbeeld van. 

Ook het versoepelen van de kredietvoorwaarden kan 

vragen oproepen. De schulden van de bedrijven, 

gezinnen en lokale overheden zijn opgelopen tot 

220% van het bruto binnenlands product. Andere 

maatregelen wijzen er toch op dat Peking zich 

bewust is van de “precaire” situatie. Lokale overhe-

den hebben recent maatregelen genomen om de 

prijsstijgingen van het vastgoed te temperen: het 

bedrag dat de koper van een tweede woning zelf 

moet financieren werd verhoogd. Er dient ook opge-

merkt te worden dat de Chinese schuldenberg lokaal 

gefinancierd wordt, waardoor het gevaar van een 

wereldwijde besmetting eerder klein is. 

De komende jaren zal China ook een oplossing 

moeten zoeken voor de niet rendabele overheidsbe-

drijven . Dit kan door ze in faling te laten gaan  of ze 

te reorganiseren en te herkapitaliseren zodat ze 

winstgevend kunnen zijn. 

Op lange termijn blijven we geloven in het potentieel 

van China, dus beleggers met een langetermijnhori-

zon kunnen het China-fonds gerust behouden. Op 

kortere termijn kunnen de zorgen over de hoge 

schuldenberg of een onduidelijke communicatie door 

Peking voor koersdalingen zorgen. Voor nieuwe 

intekeningen kiezen we momenteel  dus liever breed 

gespreide groeilandfondsen. De waarderingen zijn 

goedkoop. De stabilisatie van de grondstofprijzen 

komen de groeilanden rijk aan grondstoffen (Brazilië, 

Rusland) ten goede. 
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