
maar vaker is aanwezigheid op een
grote, expansieve markt het hoofd-
motief.

4. Het is ook een bestemming
voor bedrijven die aan

,,outsourcing’’ willen doen. Ame-
rika wijt de tegenvallende toename
van zijn werkgelegenheid aan de
import uit en de outsourcing naar
China. Het beeld dat hiervan
wordt opgehangen is niet zelden
overtrokken, maar het vormde
een geladen thema in de campag-
ne voor de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen.

5. Het Chinese aandeel in de
wereldmarkt is tussen

2000 en 2004 verdubbeld, van 2,9
tot 5,8 procent, wat voor een ont-
wikkelingsland een opmerkelijk
hoog cijfer is. In een aantal secto-
ren komen de Chinese producen-
ten sterk opzetten. Zo zei de Belgi-
sche textielfederatie Febeltex voor
het verlies van tienduizend banen
te vrezen als de resterende invoer-
beperkingen in de sectoren textiel
en kleding begin volgend jaar wor-
den afgeschaft.

6. Maar China importeert
evenveel als het exporteert.

Zijn totale invoer zou dit jaar met
32 procent zijn gestegen, wat neer-
komt op meer dan een vijfde van de
stijging van de wereldwijde goede-

renhandel. Het is de grootste ver-
bruiker van staal, cement, koper en
steenkool. Hoewel het zelf een gro-
te producent is, voerde het bijvoor-
beeld grote volumes staal in, tot
grote vreugde van de westerse pro-
ducenten die hun verkoopprijzen
konden opdrijven en hun aandeel-
houders nog eens een dividend zul-
len kunnen uitbetalen.

7. Het heeft aanzienlijke over-
schotten op zijn handelsba-

lans met de Verenigde Staten en
met de Europese Unie, maar daar
tegenover staan grote deficits op
zijn handel met de overige Aziati-
sche landen. Het wordt bijgevolg
een belangrijke doorvoerplaats
voor de export vanuit Azië naar de
rest van de wereld. Dit is nog meer
het geval als men China en Hong
Kong samen bekijkt.

8. De weerslag van de Chinese
vraag naar olie en grond-

stoffen op de betrokken prijzen is
de afgelopen maanden intens tot

ons collectief bewustzijn doorge-
drongen. Sinds 2000 is het oliever-
bruik er met veertig procent toege-
nomen. Het land neemt nu 7,5 pro-
cent van het wereldwijde verbruik
voor zijn rekening, en dan rijdt er
nog maar één auto per zeventig
Chinezen.

9. De dollarreserves van de
ontwikkelingslanden bedra-

gen nu 450 miljard dollar, en meer
dan een derde daarvan behoort
aan China toe. Om de vaste verhou-
ding van de yuan met de Ameri-
kaanse munt in stand te houden,
ziet het zich verplicht steeds meer
dollars aan te kopen, die het ver-
volgens in Amerikaans schatkistpa-
pier belegt. Daardoor helpt het er
— samen met Japan — voor zorgen
dat het Amerikaanse, en dus het in-
ternationale rentepeil laag blijft. In
onze uiterst lage hypotheekrente
zit dus een stukje Chinese invloed.
Het Chinees-Japanse optreden
heeft tevens tot gevolg dat de neer-
waartse druk op de dollar vooral in
een verdere stijging van de euro tot
uiting komt. En het stelt de Ameri-
kaanse consumenten in staat hun
koopwoede verder bot te vieren.

Wat dat alles kwantitatief kan be-
tekenen en hoe men al die elemen-
ten tegenover elkaar moet afwe-
gen, is een thema waaraan ijverige
onderzoekers nog lang een kluif
kunnen hebben.

WEERSLAG HEEFT OP DE  REST VAN DE WERELD

belangrijk voor ons

GROOTSTE
DOORBRAAK IN
WERELDECONOMIE
SINDS DIE VAN
VERENIGDE STATEN
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BRUSSEL — Spam of e-mailmar-
keting? Niet altijd eenvoudig voor
de consument om het onderscheid
te maken. Een reclamerelatie met
de klant gebaseerd op toestem-
ming moet vermijden dat bedrij-
ven met hun e-mails indringend
en opdringerig worden. 

De Belgische wetgeving bepaalt
sinds 2003 dat commerciële bood-
schappen enkel verstuurd mogen
worden via elektronische post
(sms, e-mail) als de consument
daar vooraf zijn uitdrukkelijke toe-
stemming voor gegeven heeft, het
zogenaamde opt-in-principe.

,,De opt-in-plicht is een signaal
voor een mentaliteitsverandering,
om nog beter in te spelen op de
voorkeuren van individuele pros-
pecten en klanten’’, schrijft Michel
Walrave in zijn nieuwste boek Met
uw Permissie. Volgens Walrave
moeten bedrijven de wettelijke ver-
plichting niet als beknotting van
hun vrijheid zien, maar aangrijpen
als een kans om een langetermijn-
relatie op te bouwen met hun klan-
ten.

Walrave pleit voor het gebruik
van elektronische nieuwsbrieven
met gebruikerstips en nieuwtjes
om de relatie met de consument te
onderhouden. Voor specifieke ac-
ties kan dan de directe mail gebuikt
worden. Omdat de consument de
naam kent van de afzender zal die
e-mail niet onmiddellijk als spam
verwijderd worden. Om nieuwe

klanten te lokken, kan het bedrijf
op zijn website via onderzoeken en
wedstrijden te werk gaan. Hierbij
mag het bedrijf wel niet het e-mail-
adres verzamelen zonder de uit-
drukkelijke toestemming van de
deelnemer. 

Maar uit een onderzoek van de af-
deling internetbewaking van de
FOD Economie blijkt dat vele web-
sites nog niet in orde zijn met de
wettelijke verplichtingen. Van de
495 websites onderzocht tussen 11
juni 2003 en 1 september 2004 wa-
ren er slechts 35 sites in orde. 149
dienstverleners zeiden na een
waarschuwing dat ze hun site gin-
gen aanpassen, 20 hebben hun on-
line-activiteiten stopgezet en 96
gaven geen enkel gevolg aan de
waarschuwing. 

Walrave wijst erop dat de afzen-
der van de e-mail vertrouwen moet
inboezemen door onder meer dui-
delijk en verstaanbaar de rechten
van de consument mee te delen.
Door de uitdrukkelijke toestem-
ming bepaalt de (nieuwe) klant in
welke mate de marketeer zijn ge-
woontes en noden mag kennen en
op welke manier hij in contact mag
treden. In zijn boek geeft Walrave
enkele praktische tips om die ver-
trouwensrelatie op te bouwen. 

(nna)

Michel Walrave, Met uw permissie. E-
mailmarketing en de opt-in-regel, De Boeck,
Antwerpen, 200 blz., 24,75 euro. 

E-mailreclame
zonder spam 

BRUSSEL (afp) — De Club van
Parijs, die de belangrijkste schuld-
eisers van deze planeet verenigt
en waartoe ook ons land behoort,
heeft een akkoord bereikt om 80
procent van de Iraakse schuld
onvoorwaardelijk kwijt te schel-
den. 

De operatie zal in drie etappes
verlopen. Zo’n 30 procent van de
schuld moet dadelijk teniet worden
gedaan. Een bijkomende 30 pro-
cent moet worden kwijtgescholden
in combinatie met een programma
van het Internationaal Monetair
Fonds. Nog eens 20 procent zou
worden tenietgedaan in functie
van de resultaten van het program-

ma van het Internationaal Mone-
tair Fonds.

Rusland twijfelde eerst om groen
licht te gegeven aan het akkoord.
Maar na onderhandelingen zondag
konden ook de Russen over de
streep worden getrokken. 

De negentien leden van de Club
onderhandelen in de Franse hoofd-
stad over een verlichting van de gi-
gantische schuld van het door oor-
log getroffen Irak, zo’n 120 miljard
dollar.

Frankrijk, Rusland en Duitsland
toonden zich er tot nog toe voor-
stander om de helft van de schuld
teniet te doen. De VS en Groot-Brit-
tannië wilden verder gaan, tot 95
procent. 

Kwijtschelding
Iraakse schuld

BRUSSEL (bloomberg) — De
Europese Unie heeft de omstreden
Europese boekhoudnorm IAS 39
goedgekeurd. Het artikel zegt dat
allerlei financiële instrumenten,
zoals aandelen, obligaties en
afgeleide producten, in de boek-
houding tegen marktwaarde
moeten worden geboekt en niet
tegen de aanschafwaarde. 

IAS staat voor International Ac-
counting Standards, de verzame-
ling boekhoudregels- en normen
die vanaf volgend jaar van kracht
moeten worden voor 7.000 beurs-
genoteerde bedrijven uit de hele
Europese Unie. 

Banken en verzekeraars hebben
zich hevig tegen IAS 39 verzet om-
dat de regel kan leiden tot zeer vo-

latiele financiële resultaten. Het ri-
sico bestaat bijvoorbeeld dat een
scherpe daling van de beurskoer-
sen, via het effect op de beleggings-
portefeuille, de solvabiliteit van
een bank aantast.

Compromis
Vooral Frankrijk heeft sterk ge-

protesteerd tegen de boekhoud-
norm. Maar de Europese Commis-
sie heeft een compromis bereikt
door enkele regels van het artikel
waarover sterke onenigheid be-
stond, weg te laten. Buiten IAS 39
moet de Commissie nog een aantal
andere boekhoudkundige normen
goedkeuren voor januari. Maar de
aanvaarding van dit artikel vormt
een belangrijke doorbraak in het
complexe dossier. 

Groen licht voor
boekhoudnorm

PEKING (belga) — De Verbo-
den Stad in Peking is binnen-
kort dankzij Belgische techno-
logie iets minder verboden.
Prins Filip en prinses Mathilde
bezochten gisternamiddag een
project van het Belgische
beeldvormingsbedrijf Barco
dat het belangrijke cultureel
erfgoed moet helpen ontslui-
ten.

Samen met een Japans bedrijf
ontwierp en installeerde Barco
een theater voor virtuele reali-
teit. Er is een driedimensionale
projectie te zien van delen van
de Verboden Stad die niet toe-
gankelijk zijn voor het publiek.

De Verboden Stad, gelegen in
het hart van Peking, is een gi-
gantisch complex met een tradi-
tie van 600 jaar waar 24 keizers
leefden. Het werd gebouwd in
1420.

De prins en de prinses, verge-
zeld van de federale minister
van Economie Marc Verwilghen
(VLD) en de Waalse minister-
president Jean-Claude Van
Cauwenberghe (PS), kregen
een driedimensionale inkijk in
het complex. 

Het theater is een voorbeeld
bij uitstek van het succes van
Barco in China. ,,Sinds 2001
verdrievoudigde de groei van
het bedrijf in China’’, zegt de

managing director China, Frank
Christiaens. ,,De Chinese markt
vertegenwoordigt nu vijf à zes
procent van de wereldomzet
van Barco’’. In september 2003
werd de eerste vestiging voor
onderzoek en ontwikkeling en
productie in China opgericht.
Tegen eind dit jaar wil Barco
tien kantoren in het land heb-
ben.

Barco is in China betrokken bij
alle grote infrastructuurprojec-
ten, gaande van nutsvoorzie-
ningen, ziekenhuizen, luchtha-
vens over de olympische stadi-
ons voor de Spelen in Peking in
2008, tot het Formule-1-circuit
van Sjanghai.

Barco ontsluit Verboden Stad

PEKING (belga) — RS Scan, een
Vlaams bedrijf uit Olen, gaat in
het vooruitzicht van de Olympi-
sche Spelen 2008 in Peking nauw
samenwerken met het Chinees
nationaal sportinstituut. ,,We
willen onze voetanalyse-technolo-
gie ook in China ingang doen
vinden’’, zegt de oprichter van RS
Scan, Jean-Pierre Wilssens.

De Vlaamse minister van Econo-
mie Fientje Moerman (VLD) open-
de zondag het eerste kantoor van
RS Scan buiten Europa. RS Scan
ontwikkelt drukmeetplaten waarin
ongeveer 16.000 druksensoren zijn
ingebouwd om de ,,gang’’ van een
atleet of patiënt via de computer te

ontleden. Sportkwetsuren zijn al-
dus te voorkomen door de betrok-
kene ander of beter schoeisel aan te

raden. Onder meer de voetbalclubs
Anderlecht en Club Brugge en de
sprintster Kim Gevaert maken ge-
bruik van de Footscan.

Een achttal Chinese olympische
atleten demonstreerde de techno-
logie zondag. Via de Chinese uni-
versiteiten en sportinstituten

wordt de footscan binnenkort in el-
ke Chinese provincie geïntrodu-
ceerd. Daartoe ondertekende het
bedrijf een samenwerkingsover-
eenkomst met de universiteiten
van Gent en Peking en het Chinees
Sportinstituut.

Voor de eerste stappen op de Chi-
nese markt kreeg RS Scan steun
van Export Vlaanderen. ,,Export
Vlaanderen bouwde mee een pros-
pectiekantoor uit en financierde de
helft van de kosten’’, zegt Wilssens.

RS Scan, dat een onderdeel is van
het bedrijf Inventive Engineering,
heeft in het Kempense Olen vijftig
ingenieurs in dienst en draait op
een jaaromzet van tien miljoen eu-
ro. 

RS Scan opent
kantoor in China

CHINESE ATLETEN
LOPEN BETER MET
VLAAMSE COMPUTER


