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Economische grootmacht China 

Haalt China het westen in? 

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat er in de krant een 
artikel staat over de Chinese economie. Met een economische 
groei van meer dan 9% per jaar is China hard op weg om een 
economische grootmacht te worden. 

China werd in 1949 een centraal geleide economie onder 
leiding van Mao tse Tung. Een ander woord voor centraal 
geleide economie is planeconomie. In de eerste 
regeringsperiode van Mao 1949-1957 werd de centraal geleide economie ingevoerd. 

 

Vijfjarenplannen 
Mao baseerde zijn idee op de ontwikkelingen, die hadden 
plaatsgevonden in Rusland. Vijfjarenplannen werden 
ingevoerd, die waren gericht op de zware industrie. In 1958 
begon de tweede fase. Toen werd de agrarische sector 
aangepakt. Dit project wordt de 'Grote Sprong Voorwaarts' 
genoemd. Mensen moesten voortaan leven in communes, 
die geheel zelfvoorzienend waren op allerlei terreinen. Dit 
project mislukte geheel. In plaats van meer productie werd 
er minder geproduceerd.  
 
Van plan- naar vrijemarkteconomie 
Toen het ombouwen van een planeconomie naar een vrijemarkteconomie begon, ging dit niet zonder 
problemen. De vrije markt werd hersteld en privé-bezit was weer toegestaan. Buitenlandse 
investeringen werden toegestaan en er werd gewerkt aan 'Speciale Economische Zones': 
vrijhandelszones. In China is door het ombouwen van een planeconomie naar een westerse 
economie een enorme kloof ontstaan tussen de steden en het platteland.  
 
Concurrentiepositie 
De geschiedenis tussen Nederland en China gaat al heel lang terug. Misschien mede daardoor 
hebben grote Nederlandse ondernemingen al vestigingen in China. China heeft een relatief gunstige 
concurrentiepositie. Dit is het gevolg van: 

 China heeft een enorm arsenaal aan goedkope arbeidskrachten.  
 China is een kei in het kopiëren van ideeën en producten. 
 China heeft een goedkope munt.  
 China heeft een enorme interne afzetmarkt.  
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Nadelen 
Naast een aantal voordelen heeft China ook een aantal 
nadelen. 

 China heeft geen democratie.  
 Er wordt roofbouw gepleegd op het ecologische 

systeem van China.  
 China is corrupt.  
 Het omvormen van de staatssector verloopt moeizaam.  
 China heeft een zwakke infrastructuur.  
 China heeft moeite met het ontwikkelen van eigen producten van een hoge kwaliteit.  
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