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C
hina lijkt alles wat de Ver-
enigde Staten niet meer 
zijn: een groeiende econo-
mie met riante handels-
overschotten, die de co-
ronapandemie grotendeels 
onder controle heeft. En 
vooral: een land met een 
sterk leiderschap. Zelfs 
miljardairs ontsnappen 
niet aan de toorn van pre-
sident Xi Jinping, zoals 
Alibaba-stichter Jack Ma 

heeft ondervonden. Na diens kri-
tiek op de Chinese staatsbanken 
stak Peking een stokje voor de lu-
cratieve beursgang van zijn betaal-
filiaal Ant Group.
De Verenigde Staten, die andere 
grote speler op het wereldtoneel, 
lijken hun prestige kwijt te zijn. 
De voorbije jaren raakte de Ameri-

kaanse politiek gepolariseerd, 
brokkelde de infrastructuur af, 
groeide de inkomensgelijkheid en 
trok president Donald Trump zijn 
land terug uit het klimaatakkoord 
van Parijs en de Wereldgezond-
heidsorganisatie. Na de bestor-
ming van het Capitool in Washing-
ton DC, onder aanmoediging van 
de president, maakten veel com-

mentatoren de vergelijking met 
een bananenrepubliek. Joe Biden 
wil het tij keren, maar de 78-jarige 
president straalt niet de energie uit 
van een jonge John F. Kennedy be-
gin jaren zestig, toen de Verenigde 
Staten nog het lichtende voorbeeld 
van de wereld waren.
Wordt China het nieuwe voor-
beeld? Staat de wereld voor een 
machtswissel? “Dat vraag ik me 
ook almaar meer af”, zegt Jona-
than Holslag, Chinaspecialist en 
hoogleraar internationale betrek-
kingen aan de VUB. “Er staan twee 
kampioenen tegenover elkaar. 
Welke als winnaar uit de bus komt, 
durf ik niet te voorspellen.”

Kijk voorbij de hype
China heeft nog grote zwaktes, 
meent Holslag. De Chinese pro-
ductiviteit stagneert al jaren, on-
danks massale investeringen in een 
hoogtechnologische economie. De 
Chinese afhankelijkheid van 
buitenlandse technologie is zelfs 
groter geworden. “Neem elektri-
sche auto’s. Op de batterij na bul-
ken die van de Japanse en de Zuid- 
Koreaanse systemen. China slaagt 
er nog niet in zelf sterke merken te 
ontwikkelen. Of kijk naar het Chi-
nese vliegtuig Comac C919, dat de 
concurrentie moet aangaan met 
Airbus en Boeing. Drie kwart van 
de systemen van dat vliegtuig is 
buitenlands, en voor de integratie 
ervan hangt China af van Russi-
sche en Oekraïense ingenieurs. 
China is nog niet de nieuwe tech-
nologische leider.”
In artificiële intelligentie, big data 
en kwantumtechnologie heeft Chi-
na enkele succesverhalen, maar 
het blijven symboolprojecten 
waarvan de economische weerslag 
moeilijk in te schatten valt, vindt 
Holslag. “De gigantische uitrol van 
cash- en kaartloos betalen door de 
Chinese bedrijven Ant Group en 
Tencent is spectaculair. Maar je 
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DE ZWAKHEID VAN HET WESTEN  
VERSTERKT DE MACHT VAN CHINA

‘China zal de 
wereld niet 
koloniseren’
Onder president Joe Biden maken de Verenigde Staten  
zich op om opnieuw hun rol op het wereldtoneel op te eisen, 
maar de regie zijn ze kwijt. Is China aan de beurt? Wellicht, 
maar dan vooral door de westerse zwakheid, menen  
kenners. “China heeft nooit gevraagd dat we ons zo  
zouden laten gaan.” J OZ E F  VA N G E L D E R

30
PROCENT
van de Chinese  

industriële produc-
tie gaat naar het  

buitenland.

8,5
PROCENT

van de waarde uit 
immateriële activi-

teiten kwam in 2015 
van China, tegen-

over 18,9 van de Ver-
enigde Staten.

 CHINA
China wil sterk worden 
en is bereid daarvoor 
opofferingen te doen.

‘China is het probleem niet.  
Wel dat onze democratieën niet 
meer naar behoren functioneren. 
Dat is niet de schuld van China’
P H I L I P P E  S N E L
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moet voorbij de hype kijken. Het 
achterliggende IT-systeem is af-
hankelijk van buitenlandse com-
ponenten. De kanarie in de kool-
mijn is de Chinese sector van de 
halfgeleiders. Ondanks enorme in-
vesteringen kan China nog altijd 
geen supersnelle halfgeleiders 
produceren voor zijn toepassingen 
in artificiële intelligentie. Voor de 
hele Chinese industrie geldt: gi-
gantische investeringen, hoge 
schuldenbergen, maar bijzonder 
weinig rendement.”

Zwakte wordt troef
De Chinese industrie is voor 30 à 
40 procent afhankelijk van de 
 export en er is overcapaciteit. Van 
die kwetsbaarheid maakt China 
evenwel een troef, stelt Holslag. 
“China gebruikt zijn overcapaci-
teit om producten te dumpen op 
de wereldmarkt, met handelsover-
schotten als gevolg. Daarmee fi-
nanciert het buitenlandse investe-
ringen, om andere landen aan zich 
te binden. Die strategie zit achter 
het internationale infrastructuur-
project Belt and Road Initiative en 
het RCEP, het vrijhandelsakkoord 
dat China onlangs sloot met veer-
tien andere Aziatische landen. 
Vervuilende en grondstofrijke in-
dustrieën verhuist China naar 
Vietnam, Laos of Cambodja, ter-
wijl het de interessante brokken 
voor zichzelf houdt.”
Op die manier breidt China zon-
der wapengekletter stelselmatig 
zijn economische macht uit. “Lan-
den als Japan, Zuid-Korea en Aus-
tralië vragen zich af in hoeverre de 
Verenigde Staten hun belangen 
zullen beschermen als puntje bij 
paaltje komt”, zegt Holslag. “De 
Amerikanen blazen warm en 
koud: ze zeggen dat ze hun mili-
taire aanwezigheid in de Stille 
Oceaan willen opdrijven, maar 
blijven op afstand van China. Dat 
doet de Aziatische landen twijfe-

len. Daarom blijven ze schipperen 
tussen Washington en Peking. Dat 
is voor de Chinezen een uitgele-
zen kans.”
De grote les is dat China veel stra-
tegischer denkt dan het Westen, 
aldus Holslag. “Het Westen, en ze-
ker Europa, denkt gefragmenteerd 
over politiek. Handel, industrie, 
ecologie en andere beleidsdomei-
nen zitten bij ons in kokers. China 
legt dwarsverbanden en denkt in 
termen van eigenbelang en macht. 
Het recente investeringsakkoord 
met de Europese Unie is de zo-

veelste Chinese meesterzet. China 
doet vage beloften, terwijl Europa 
via het akkoord het Chinese regi-
me bevestigt, de Oeigoerenkampen 
ten spijt.”

Westers onvermogen
Die Chinese strategie kan slechts 
werken omdat het Westen slag-
kracht mist, verklaart Holslag. 
“Wij zijn verdeeld, en we zijn 
vooral niet bereid veel op te geven. 
China wordt gedreven door een 
enorm nationalisme. Het land wil 
sterk worden en het respect van de 
wereld afdwingen. Daarvoor wil-
len de Chinezen keihard werken 
en een beperking van hun privacy 
en vrije meningsuiting aanvaarden. 
Het Westen waant zich vrij, maar 
is het afhankelijk van ingevoerde 
consumptiegoederen en buiten-
landse schulden. De Verenigde 
Staten hangen grotendeels af van 
Chinese kredieten. Het zou mij 
niet verbazen als een tiende tot een 
vijfde van de Belgische overheids-
schuld in Chinese handen is. Die 
zwakke positie als schuldenaar 
maakt het ons moeilijk weerwerk 
te bieden. We moeten onze strate-
gische autonomie herwinnen. 
Maar we zijn niet bereid daarvoor 
de prijs te betalen. Die zelfgenoeg-
zaamheid – ik noem het decaden-
tie – buiten de Chinezen genade-
loos uit.”
De rest van de wereld bewondert 
China voor de manier waarop het 
regime zijn zaken voor elkaar 
krijgt. “De westerse democratie 
wordt een bedreigde diersoort. 
Het Chinese autoritarisme en 
staatskapitalisme krijgen almaar 
meer volgelingen, ook in Europa”, 
zegt Holslag. “De Hongaarse pre-
mier Viktor Orban dweept openlijk 
met het autoritarisme, en zelfs on-
ze eigen elite stelt hardop de vraag 
of onze democratie nog wenselijk 
en leefbaar is. De westerse soft 
 power erodeert.”

President Xi Jinping acht het mo-
ment gekomen om met het Chine-
se model de boer op te gaan. Een 
deel van de beïnvloeding loopt via 
de academische Confuciusinstitu-
ten, maar Holslag denkt ook aan 
de banden die China smeedt met 
lokale politieke elites, door inves-
teringen te beloven bijvoorbeeld. 
“De Chinezen zijn gesofisticeerde 
diplomaten. Het niveau van de 
studierichting internationale poli-
tiek aan de Chinese topuniversi-
teiten ligt vele malen hoger dan 
wat onze universiteiten bieden. 
China stoomt een generatie klaar 
om de nieuwe wereldorde aan te 
voeren. Europa niet. Integendeel, 
wij bouwen bij jongeren weerloos-
heid in. Dat wordt catastrofaal.”

Europa versterken
De komende tien, vijftien jaar zal 
de Chinese Communistische Partij 
alles doen om haar macht en legi-
timiteit te versterken. Dat zal haar 
helpen om China heelhuids door 
de deels gevaarlijke transitie op 
het wereldtoneel te loodsen. 
“Nogmaals, ik weet niet of de Ver-

enigde Staten of China als winnaar 
uit de bus komt”, zegt Holslag. 
“Maar als China wint, krijgen we 
een imperium dat veel machtiger 
is dan de wereld ooit gezien heeft. 
Het vroegere Chinese keizerrijk 
heeft grootse tijden gekend, maar 
het bleef opgesloten door de zeeën 
en het Himalaya-gebergte. De 
aardrijkskunde beperkte China’s 
macht. Die beperking speelt niet 
meer. China bouwt een internatio-
naal netwerk op. Combineer dat 
met de zwakheid en de verdeeld-
heid in de rest van de wereld, en je 
krijgt een mogendheid die het 
Duitse Rijk, de Sovjet-Unie en alle 
andere imperia van het verleden 
in de schaduw zal zetten.”
De Europeanen zijn gewaar-
schuwd. “Zoals de Oudgriekse 
denker Thucydides al zei: ‘De 
zwakken doen wat ze moeten 
doen, de sterken doen waar ze zin 
in hebben.’ De Europese Commis-
sie heeft de mond vol van strategi-
sche autonomie. Dat ze daar nu 
eens werk van maakt”, zegt Hol-
slag. “Europa vindt het vervelend 
om naar de pijpen van de Ameri-

kanen te moeten dansen. Als het 
niet uitkijkt, danst het weldra naar 
de pijpen van twee spelers. Europa 
moet slagkracht opbouwen. Dat 
betekent niet dat het zich moet 
isoleren. Het gigantische potenti-
eel van China noopt ons sterke 
partnerschappen aan te gaan met 
landen als de Verenigde Staten, Ja-
pan en misschien ook India.”

China in de praktijk
China wordt de dominante 
 wereldspeler, maar het zal geen 
wereldhegemonie nastreven, 
meent Philippe Snel. De Belgische 
zakenadvocaat woont en werkt al 
vijftien jaar in Sjanghai en weet 
wat er speelt bij het establishment. 
“Met China wordt het geen winner 
takes all”, zegt Snel. “Kijk naar de 
geschiedenis. China heeft nabije 
 regio’s als Mongolië, Tibet en Viet-
nam onderworpen. Maar toen de 
Chinezen in de vijftiende eeuw de 
verre Afrikaanse kusten en de Per-
zische golf verkenden, keerden ze 
daarna braafjes terug naar huis. 
China zal de wereld niet koloni-
seren.”
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‘De westerse democratie wordt 
een bedreigde diersoort. Het  
Chinese autoritarisme en staats-
kapitalisme krijgen almaar meer 
volgelingen, ook in Europa’
J O N AT H A N  H O L S L A G

 JONATHAN 
HOLSLAG
“China is nog niet  
de nieuwe techno- 
logische leider.”



Uiteraard breidt China zijn econo-
mische invloed wereldwijd uit, 
omdat het afzetmarkten zoekt en 
de aanvoer van grondstoffen wil 
verzekeren. “Dan nog is de vraag 
of die wereldwijde economische 
invloed zo’n succes is, ” aldus Snel. 
“Chinese bedrijfsleiders schrikken 
ervan dat ze niet erg geliefd zijn in 
de wereld, ondanks de grote inves-
teringen in het Belt and Road Ini-
tiative. Chinezen zijn niet de beste 
internationalisten. Het ontbreekt 
hen aan zoiets als Hollywood of 
een Jimi Hendrix. En aan een 
open immigratiesysteem. Een bui-
tenlander blijft in China altijd een 
buitenlander, al woont hij er twin-
tig jaar en spreekt hij vloeiend 
Chinees. Het Chinese wereldbeeld 
blijft: wij en de anderen.”
Intussen kan het Westen niet 
meer zonder China, weet Snel. 
“Met zijn 1,4 miljard inwoners, van 
wie er 400 à 500 miljoen tot de 
middenklasse behoren, is China 
de grootste markt ter wereld. Als 
de rest van de wereldmarkt op 
apegapen ligt, zoals nu, waar zal 
het Westen dan zijn producten 
verkopen, behalve in China? De 
leeuw is het slachtoffer van zijn 
prooi geworden. De westerse eco-

nomie raakt niet meer van China 
los. Ze zag het land als een prooi, 
maar heeft China nu nodig om te 
leven.”
Het woord ‘wereldleider’ is een 
slecht gekozen etiket voor het toe-
komstige China, vindt Snel. “Het 
land wordt veeleer een speler 
waar de wereld niet meer naast 
kan kijken. Als de andere landen 
nog iets gedaan willen krijgen van 
China, zullen ze op één lijn moe-
ten staan. Zal China de Verenigde 

Staten voorbijstreven? Ik zie dat 
anders. China is het probleem niet. 
Wel dat onze democratieën niet 
meer naar behoren functioneren. 
Dat is niet de schuld van China. Op 
6 januari is het Capitool bestormd. 
China heeft nooit gevraagd dat we 
ons zo zouden laten gaan. Ik moet 
vaak denken aan het boek The 
 Coming Collpase of China van Gor-
don Chang uit 2001. De Volksrepu-
bliek China zou weldra instorten 
onder het gewicht van haar interne 
problemen. Twintig jaar later 
wacht ik nog altijd op die instor-
ting. China is een blijver. Houd 
daar rekening mee.” z
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CHINA, ORKESTLEIDER VAN DE PRODUCTIEKETENS

China is allang niet meer de fa-
briek van de wereld, waar goed-
kope arbeiders producten as-
sembleren. Hogere loonkosten 
dwongen China de economi-
sche waardeladder te beklim-
men. Het maakt nu bijvoorbeeld 
ook componenten. “De iPhone is 
een mooi voorbeeld”, zegt Ari 
Van Assche, hoogleraar interna-
tionaal management aan de 
businessschool HEC Montréal in 
Canada. “In 2009 beperkte Chi-
na zich nog tot de assemblage 

van de iPhone 3G, goed voor 3,6 
procent van de factuur voor ge-
bruikte materialen. In 2018 
maakte China al veel compo-
nenten van de iPhone X, goed 
voor een kwart van de factuur. 
Dat zag je ook in andere secto-
ren. Tussen 2005 en 2015 steeg 
het binnenlands geproduceerde 
aandeel in de Chinese export 
van 74 naar 84 procent.”
Het bleef niet bij componenten. 
De Chinezen begonnen grote 
delen van de productieketen te 

orkestreren, aldus Van Assche. 
“Ze kiezen de toeleveranciers, 
regelen de aanvoernetwerken, 
managen de voorraden en voe-
ren de kwaliteitscontroles uit. 
De Chinese productieketens zijn 
zo gesofisticeerd, dat ze niet 
meer te verslaan zijn. Daarom 
kunnen multinationals niet om 
China heen voor de uitbesteding 
van hun productie en assembla-
ge. Daardoor ook heeft de 
handels oorlog van Donald 
Trump de productieketens in 

China niet klein gekregen.”
Een meester in waardecreatie is 
China nog niet. “Een groot deel 
van de waarde van een eindpro-
duct komt van immateriële acti-
viteiten, zoals onderzoek en ont-
wikkeling, software en marke-
ting. Daarin loopt China achter-
op”, aldus Van Assche. Volgens 
een OESO-rapport leverde China 
in 2015 8,5 procent van de totale 
waarde gecreëerd door immate-
riële activa, de Verenigde Staten 
18,9 procent. 

 PHILIPPE SNEL
“Als de andere lan-
den nog iets gedaan 
willen krijgen van 
China, zullen ze op 
één lijn moeten 
staan.”

‘De leeuw is slacht- 
offer van zijn prooi 
geworden. De wes-
terse economie  
raakt niet meer  
van China los’
P H I L I P P E  S N E L


