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Ch
hina: Economie blijft gele
eidelijk a
afkoelen

del gaat jaren duren
d
Hervorming economisch mod
passen. Nadat
De autoriteiten wiillen China’s grroeimodel aanp
en is geleund o
op publieke invvesteringen in combinatie
c
mett
jare
de uitvoer, moet d
de particuliere consumptie ee
en sterkere rol
an krijgen. Sind
ds 1990 is de in
nvesteringsratiio gestegen va
an
gaa
circ
ca 25% naar ru
uim 45%. Het aandeel
a
van de
e particuliere
con
nsumptie in hett BBP is juist gedaald van circ
ca 45% begin
jare
en negentig na
aar ongeveer 35
5%, hoewel sin
nds 2011 weerr
een
n bescheiden sstijging plaatsvo
ond.
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De correctie van
n de vastgoedm
markt, de maa
atregelen tege
en
haduwbankierren en de anti-corruptiecam
mpagne drage n
sch
bij aan de voortd
durende economische vertrraging van
en dat deze affkoeling geleid
delijk blijft
China. Wij denke
erheid hecht veel
v
belang aa
an stabiliteit e n
verrlopen. De ove
zal, indien nodig
g, overgaan to
ot gerichte extra stimulering
g.
de groei afzwa
akt van 7,7% in 2012 en 201 3
Wijj denken dat d
naa
ar net onder 7
7,5% in 2014 en
e 7% in 2015 en 2016. De
bellangrijkste risico’s betreffen de vastgoed
dsector, de
hog
ge schuldenla
ast van lokale overheden en
n (semi-)over-heiidsbedrijven, het schaduwb
bankwezen en
n (geo)politiek
ke
kwesties. Ontwik
kkelingen in de
d externe vraag kunnen
zow
wel tot positie
eve als negatie
eve verrassing
gen leiden.

Brron: EIU

Ec
conomie blijft geleidelijk afk
fkoelen
De
e geleidelijke afkoeling
a
van d e economie ze
et in 2014 doorr.
De
e groei daalde in het derde kw
wartaal tot 7,3%
% j-o-j, het
laagste tempo sinds de mondiaale crisis, en na
aar 1,9% k-o-kk.
e vertraging in het derde kwaartaal kwam nie
et onverwacht. De
De
cijjfers over juli en augustus waaren zwak, hoewel de meeste
e
cijjfers over septe
ember wat beteer waren. Na een
e scherpe da
aling
in augustus tot 50,2
5
(net bovenn de neutrale grens van 50)
abiliseerde de inkoopmanageersindex voor de
d verwerkende
sta
ind
dustrie (PMI) van
v HSBC/Mark
rkit in septembe
er en verbeterd
de
de
eze iets in oktober naar 50,4. De officiële PM
MI daalde in
ok
ktober naar 50,8. Al met al dru
rukken de corre
ectie van de va
astgo
oedmarkt, de maatregelen
m
teggen schaduwbankieren en de
e
an
nti-corruptiecam
mpagne de bin nenlandse vraag. Ook duurt het
ev
ven voordat stim
muleringsmaattregelen effect hebben. Wij
ve
erwachten dat de
d groei in 20114 net onder de
e officiële
do
oelstelling van 7,5% uitkomt ((2012 en 2013:: 7,7%).
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Toc
ch blijft het BBP
P-aandeel van de particuliere
e consumptie
laag vergeleken m
met de grotere industrielanden en andere
komende economieën in Azië
ë en daarbuiten
n (o.a. Turkije,
opk
Me
exico, Brazilië e
en Rusland). Vo
olgens ons ond
derschatten de
e
nattionale rekening
gen echter dive
erse consumpttie-categorieën
n,
waa
aronder huisve
esting en consu
umptie betaald via werkgeverrs.
Ook zijn huishoud
dens met een relatief
r
hoog inkomen ondervvertegenwoordigd in de onderliggende steekproef. Ondanks dit
soo
ort datakwestie
es is duidelijk dat China nog een
e lange weg
hee
eft te gaan in d
de omschakelin
ng naar een me
eer consumptie
eged
dreven econom
mie. Dit proces gaat nog jaren
n duren, maar n
na
verrloop van tijd w
wordt China’s grroeimodel zo wel
w houdbaarde
er.
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oductie en deetailhandelsv
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e industriële prroductie is na dde scherpe teru
ugval in augusttus
De
we
eer opgeveerd, maar vertoonnt nog wel een dalende trend.. De
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dettailhandelsverkkopen en de invvesteringen in vaste activa
zettten de neergaa
ande lijn voort en daalden naar respectieve
elijk
11,5% en 15,9% jj-o-j in oktoberr. Recentelijk is
s de discussie
ove
er de vraag of d
de detailhande
elsverkopen een goed beeld
gev
ven van de feitelijke consump
ptie weer opgelaaid, nadat
enk
kele in China o
opererende buittenlandse bedrrijven een sterkke
om
mzetdaling meld
dden. Hun aand
deel in de totale omzet is
ech
hter gering. Ovverigens zijn in de detailhande
elsverkopen nie
et
alle
e huishoudelijke bestedingen meegenomen, maar bevatte
en
dez
ze wel bepaald
de verkopen aa
an bedrijven en
n overheden.
Uitvoer blijft op peil, invoergro
oei is weer po
ositief
In de
d periode meii – oktober stee
eg de export met
m gemiddeld
11%
% j-o-j tegen 2,,6% in dezelfde
e periode vorig
g jaar. Zelfs alss
voo
or vertekeninge
en wordt gecorrrigeerd, blijft de export het
goe
ed doen. De im
mportgroei op ja
aarbasis was negatief
n
in juli/
aug
gustus, maar w
weer positief in september en oktober. Wij
voo
orzien geen strructureel negattieve importgroei, maar de ho
oge
gro
oeipercentagess uit het verlede
en blijven buite
en bereik. Los
van
n deze algemene trends zien we wel dat de invoer van
pro
oducten zoals ju
uwelen en and
dere luxeartikelen, waaronderr
gou
ud, is getroffen
n, mede door de
d anti-corruptiecampagne.

Uitvoer en invo
oer
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edietverlening
g, lage inflatie en ruimte voo
or stimulering
g
Kre
De sterke daling vvan de kredietvverlening in julii was grotenels te wijten aa
an speciale facttoren. In augus
stus en
dee
sep
ptember volgde
e een herstel. In oktober daalde de kredietverrlening echter w
weer, mede do
oor seizoensinv
vloeden (de
jaarlijkse groei va
an uitstaande bankleningen
b
bleef onverande
erd
Toch blijft de tottale kredietverlening duidelijkk
op 13,2% j-o-j). T
der het niveau van begin 2014. Dit is een lo
ogisch gevolg vvan
ond
initiatieven om de
e rol van het scchaduwbankwe
ezen te beperke
en.
uiting in het teru
uglopend aand
deel van aan he
et
Dit komt ook tot u
haduwbankwezzen gelieerde trustleningen.
sch
e in september//oktober tot 1,6
6% j-o-j, het
De inflatie daalde
nds januari 201
10 en ruim ond
der de doellaagste niveau sin
anuit dit perspe
ectief is er ruim
mte voor gerich
hte
stelling (3,5%). Va
mulering, maarr we denken da
at de autoriteite
en voorzichtig
stim

ullen blijven me
et grootschaligee verruiming. Onlangs
O
zu
be
evestigde de ce
entrale bank dee invoering van
n een nieuwe
leenfaciliteit, waa
armee in septeember en oktob
ber circa USD 125
1
mld in het binnen
nlandse bankeen-stelsel is gep
pompt. Andere
e
re
ecente maatreg
gelen zijn de veersoepeling van
n de beperking
gen
vo
oor woninglenin
ngen en –aankkopen (het eers
ste effect hierva
an
op
p de vastgoeds
sector is al merrkbaar) en bela
astingverlagingen
en
n kredietsubsidies voor het m
midden- en klein
nbedrijf.
Onze vooruitzic
chten voor 20115 en 2016
De
e overheid hec
cht sterk aan sttabiliteit. We ve
erwachten dan
oo
ok dat ze indien
n nodig doorgaaat met gerichte
e extra
stimulering. Toch
h lijken de autooriteiten iets so
oepeler met de
grroeidoelstelling om te gaan enn hebben ze ve
erklaard niet op
p
alle economische en marktbew
wegingen te zullen reageren. In
Ch
hina wonen nog altijd veel miinder mensen in
i steden (circa
a
50
0% van de bevolking) dan in dde welvarende
e economieën. De
urrbanisatie zal de groei dan oook blijven steun
nen. In ons
ba
asisscenario ga
aan wij ervan uuit dat de econo
omie geleidelijkk
blijft afkoelen, maar dat een haarde landing ka
an worden
vo
oorkomen. Wij voorzien een ggroei van 7% in
n 2015 en 2016
6.
Be
elangrijkste risico’s
He
et grootste risic
co voor ons baasisscenario sc
chuilt in drie
on
nderling samen
nhangende facttoren: de voorttgaande correcctie
va
an de vastgoed
dmarkt, de hogee schuldenlastt van lokale
ov
verheden en (semi-)overheidssbedrijven en het
h schaduwba
ankwezen. De ontwikkelingenn in deze secto
oren zijn nauw
ve
erbonden met de
d economie een de geregulee
erde
ba
ankensector. Gelet
G
op China’ss sterke budge
ettaire en exterrne
po
ositie, zijn de autoriteiten bereeid en in staat om in te grijpen,
ind
dien nodig. De kans bestaat eechter altijd da
at er beleids- off
uittvoeringsfouten
n worden gemaaakt. Andere riisico’s die op de
d
langere termijn spelen,
s
betreffeen binnenlands
se sociaalec
conomische en
n politieke zakeen. Verder zijn er ook
ge
eopolitieke risic
co’s: China stellt zich in internationaal verband
as
ssertiever op. Tot
T slot, ontwikkkelingen in de externe vraag
ku
unnen zowel tot positieve als negatieve verrrassingen leide
en.
Ho
oofdindicatoren ec
conomie China
20012
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Overheidssaldo en lop
p. rekening voor 20144,2015 en 2016 zijn afgeronde getallen
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