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Verschuivende machtsbalans
en de financiële ‘balance of
terror’ VS-China
China is zijn plek op het wereldpodium aan het innemen.
Dat botst met strategisch en humanitair beleid van
westerse mogendheden en vermindert de westerse invloed
in de Aziatische regio middels de Wereldbank en het IMF.
De rol van regionale samenwerkingsverbanden, zoals de
Aziatische ontwikkelingsbank, wordt onder aanvoering
van China belangrijker. Zowel de grote als de kleine
machten in het internationale systeem zullen zich van deze
schuivende machtsbalansen terdege bewust moeten zijn bij
de formulering van hun buitenlandbeleid.
door Tim Sweijs
De auteur is onderzoeker binnen het Veiligheidsstudies-programma van het The
Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).

Waar in de communis opinio van de jaren negentig de wereld het
unipolaire moment van de VS beleefde, is het sinds het begin van de Irakoorlog bon ton in kringen van journalisten, beleidsmakers en academici
om het bestaan van een multipolair wereldsysteem te verkondigen. Er
wordt daarbij gewezen op de niet te stuiten opmars van China in de vaart
der volkeren vis-à-vis een gepercipieerde afbrokkeling van de macht van de
VS. Dit is niet geheel onterecht, maar veelal voorbarig.
Zo voorspelt de Amerikaanse National Intelligence Council (NIC) in het
in november 2008 verschenen rapport Global trends 2025. A transformed
world een multipolair systeem in 2025, terwijl ze waarschuwt voor een verschuiving van de macht van het Westen naar het Oosten.1 Een studie van de
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Carnegie Foundation uit juli 2008 berekent dat China in 2035 de economie
van de VS in grootte zal evenaren.2 Deze langetermijnprojecties zijn echter
een eigen leven gaan leiden en de oppervlakkige toeschouwer is algauw
geneigd te denken dat de huidige wereld multipolair is.
Dit artikel biedt een beknopte analyse van de gevolgen van de opkomst
van China voor de internationale orde. Allereerst geeft het een korte beschrijving van de structuur van het huidige wereldsysteem en de posities
die de VS en China daarin innemen. Vervolgens analyseert het een drietal
ontwikkelingen in China’s buitenlandbeleid en evalueert het de implicaties daarvan voor de bestaande internationale orde.
Anno 2009 is de VS ontegenzeglijk nog altijd de sterkste staat in het statensysteem. De verschillen tussen China en de VS zijn naar conventionele
indicatoren immens, gelet op bijvoorbeeld de grootte van de economieën
van de beide landen (4,4 biljoen dollar tegenover 14,3 biljoen dollar)3, de
innovatiekracht (China’s aandeel in de uitgave van patenten in 2006 was
een schamele 1 procent, tegenover 31 procent van de VS)4, de mate van urbanisatie (43% tegenover 82%)5 en de hoeveelheid autogebruikers (26 tegenover 776 per 1000 inwoners).6
Dit beeld wordt daarnaast bevestigd door een vergelijking van de militaire vermogens — de belangrijkste valuta in het internationale systeem,
zeker wanneer het de polariteit van het systeem betreft — van beide landen.
Het Amerikaanse defensiebudget bedraagt met 650 miljard dollar bijna
de helft van alle wereldwijde militaire uitgaven en is evenveel als het gecombineerde defensiebudget van de eerstvolgende 14 landen.7 China, dat
minder transparant is aangaande militaire uitgaven is, besteedt volgens
schattingen tussen de 60 en de 150 miljard dollar.8
Wat betreft militair vermogen is de VS het enige land dat door zijn bluewater navy, langeafstandsraketten en luchtmacht wereldwijd militaire
macht kan inzetten met conventionele en onconventionele middelen.
China’s militaire vermogens zijn daarentegen beperkt.9 Ondanks grootschalige moderniseringsprogramma’s beschikt China voorlopig niet over
een blue-water navy, terwijl ook haar green-water-capaciteiten nog in ontwikkeling zijn. China heeft een aantal lopende ICBM-programma’s om haar
verouderde raketten te vervangen, maar haar nucleaire arsenaal blijft klein
in omvang.10 Gegeven de beperkte luchtmacht en geringe transportcapaciteiten is het waarschijnlijk dat China in het komende decennium slechts
regionaal grootschalige militaire operaties zal kunnen uitvoeren.11
Om kort te gaan: er is nog lang niet sprake van een multipolaire wereld.
Dit gezegd hebbende, is er een aantal trends dat niet alleen op lange maar
ook op korte termijn implicaties hebben voor de aard van het huidige en
het toekomstige wereldsysteem.
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Verschuivende machtsverhoudingen
De geschiedenis laat zien dat staten in een periode van verschuivende
machtsverhoudingen tussen grootmachten de grenzen van het bestaande
systeem opzoeken totdat er een nieuw machtsevenwicht ontstaat, zij een
nieuwe set van regimes aanvaarden
en nieuwe instituties oprichten of
De opkomst van China zal
bestaande aanpassen. Zonder de
huidige wereld al multipolair te verzijn effect hebben op de
klaren is het duidelijk dat wij ons
centrale rol die de naoorlogse
in een overgangstijdperk bevinden.
internationale regimes, zoals
De opkomst van nieuwe machten
de VN en het IMF, nu innemen
zoals China zal allicht zijn effect
hebben op de centrale rol die de
in de internationale orde
naoorlogse internationale regimes,
zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldhandelsorganisatie, nu innemen in de regulering van de internationale orde.
De ongekende ontwikkeling die China de afgelopen dertig jaar heeft
doorgemaakt sinds Deng Xiaoping de Open Door Policy introduceerde,
bracht China niet alleen een gemiddelde economische groei van meer dan
tien procent per jaar, maar leidde ook tot ingrijpende veranderingen in de
Chinese samenleving. Deze groeide in snel tempo uit tot de fabriek van de
wereld. Industrialisering en urbanisatie stimuleerden de opkomst van een
middenklasse van naar schatting 300 miljoen Chinezen12, maar brachten
tegelijkertijd ook een toenemende mate van ongelijkheid en een schrikbarend groeiend aantal verstoringen van de openbare orde. Dat vertienvoudigde in dertien jaar tijd tot 87.000 in 2005, volgens de recentste beschikbare informatie.13 Daarnaast bestaat er zowel onder de bevolking als onder
de politieke elite een gevoel van slachtofferschap gebaseerd op historische
grieven die teruggaan op de invasie van westerse en oosterse (Japan) mogendheden in de negentiende en twintigste eeuw. Er is sprake van een
opkomend nationalisme dat ook zonder aanmoediging van de Chinese
machthebbers welig tiert. Zo krijgen patriottistische internetfilmpjes als
‘2008 China — Stand Up!’ miljoenen hits op de website Sina, een Chinese
variant van YouTube.14
Terwijl de Communistische Partij onverbiddelijk doorgaat met het implementeren van een ‘socialistisch programma met Chinese trekjes’, beseft
zij als geen ander dat zij dubbele decimalen-groeicijfers nodig heeft om
politiek-sociale stabiliteit te bewaren, zo blijkt overduidelijk uit besluiten
genomen op de laatste Nationale Congressen. De impact van de financiële
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crisis op de stabiliteit van de Chinese samenleving is op dit moment nog
niet te overzien.15
Financiële balance of terror
Om politiek-sociale stabiliteit te waarborgen en zijn economische groei
veilig te stellen investeerde China jarenlang de Amerikaanse dollars die het
met zijn exportsector verdiende in Amerikaanse staatsobligaties, om de
renminbi laag te houden en de Amerikanen in staat te stellen om Chinese
goederen te blijven importeren. In mei 2009 waren de hiermee geaccumuleerde valutareserves opgelopen tot het schrikwekkend hoge bedrag van 2
biljoen dollar in reserves.
Deze gigantische reserves ondermijnen de economische soevereiniteit
van de VS en betekenen dat China — actief of passief — invloed kan uitoefenen op Amerikaans veiligheids- en politiek-economisch beleid16, hetgeen
de toenmalige senator en de tegenwoordige Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Hillary Clinton in 2007 onderkende toen zij stelde dat
een land moeilijk kan optreden tegen haar eigen bankier.17 Tegelijkertijd is
China niet gebaat bij een plotselinge devaluatie van de Amerikaanse dollar:
dit zou de concurrentiepositie van
haar exportsector ondermijnen en
Een devaluatie van de
bovendien de waarde van de geaccumuleerde reserves doen kelderen.
Amerikaanse dollar is op
China blijft Amerikaanse staatsoblitermijn onvermijdelijk
gaties kopen, ook nadat de Amerikaanse Federale Bank in maart
2009 de geldpersen aanzette. Beide landen bevinden zich in een financiële
balance of terror die in de komende jaren onherroepelijk zal leiden tot spanningen. Het is hierbij de vraag of wederzijdse verwevenheid van belangen
een stabiliserende of een destabiliserende factor zal zijn.
Een devaluatie van de Amerikaanse dollar is op termijn onvermijdelijk.
Een scenario-studie van McKinsey uit 2007 postuleert dat de Amerikaanse
dollar met 24-45 procent zal devalueren ten opzichte van verschillende
andere valuta. Deze devaluatie kan binnen een korte tijdsspanne plaatsvinden of heel geleidelijk over de komende vijftien jaar.18
De opkomst van China en implicaties voor de internationale orde
Deze economische, politieke en ideologische ontwikkelingen liggen ten
grondslag aan een toegenomen zelfvertrouwen en een gewijzigde opstelling van China in de internationale betrekkingen. Ik beperk me hier tot een
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beschrijving en analyse van een drietal trends in China’s buitenlandbeleid
en hun implicaties voor de internationale orde. Het gaat om een mercantilistisch beleid om de levering van energie zeker te stellen, een assertiever
optreden in regionale samenwerkingsverbanden en een actievere deelname aan internationale samenwerkingsverbanden.
Een mercantilistisch energiebeleid
Over de laatste twintig jaar verviervoudigde China’s olieconsumptie.
China’s algehele energieverbruik zal de komende twintig jaar verdubbelen.
China voert om deze redenen een actief energiebeleid dat zowel het creëren
van aanvoerlijnen als het veiligstellen van grondstoffen zelf omvat. Chinese staatsbedrijven zijn actief in Afrika, de Kaspische Zeeregio en ZuidAmerika, en zijn geduchte concurrenten van westerse oliemaatschappijen.
De laatste jaren sloot China oliecontracten met onder meer Iran, Soedan
en Angola. In het gebied rond de Indische Oceaan sluit het allianties met
Myanmar en Pakistan om pijpleidingen en havens aan te leggen.19 Hoewel
China met betrekking tot Taiwan een voorzichtiger koers heeft gekozen,
stelt het zich agressiever op in de Zuid-Chinese Zee en houdt het Chinese
Volksbevrijdingsleger regelmatig militaire oefeningen in dit grondstofrijke gebied. China bezet eilanden waarover soevereiniteit wordt geclaimd
door onder meer de Filippijnen en Vietnam. China beschouwt dit gebied als
behorend tot haar invloedssferen. In maart 2009 heeft dit al eens geleid tot
een aanvaring met een Amerikaans marineschip.20
Dit beleid om de levering van energie veilig te stellen heeft al verschillende keren gebotst met strategisch en humanitair beleid van westerse
mogendheden, terwijl het een ongelijk speelveld creëert voor de oliemaatschappijen die het zonder staatssteun moeten stellen. Zo verzet China zich
al jaren in de VN-Veiligheidsraad tegen assertief optreden van de VN ten
aanzien van de flagrante mensenschendingen in Soedan, om zijn oliebelangen in dat land veilig te stellen. De hoogste prioriteit is het veiligstellen
van de levering van energie. Andere mogelijke beleidsprioriteiten, zoals de
bescherming van mensenrechten, moeten hiervoor wijken.
Deze ontwikkelingen lijken een systematische verandering van het
wereldsysteem op te leveren en het liberale democratische statecraft-paradigma aan te tasten. Tegelijkertijd dient opgemerkt te worden dat westerse
mogendheden sinds jaar en dag dollardiplomatie bedrijven (neem bijvoorbeeld de jaarlijkse financiële steun van de VS voor Egypte en Jordanië),
terwijl ze de ogen dichtknijpen voor het mensenrechtenbeleid van deze
landen. Nieuw is echter dat er nu een speler van formaat bijkomt die er niet
voor schuwt zijn eigen belangen na te streven, ongeacht of deze botsen met
de belangen van westerse mogendheden.
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Regionale samenwerkingsverbanden
China wordt gaandeweg actiever in regionale samenwerkingsverbanden.
Zo is China de op één na grootste contribuant van de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB), die een grote rol speelt in ontwikkelingsprojecten in
economieën in de regio. Het na de valutacrisis van 1997 ingestelde currency
swap-fonds, onderdeel van het Chiang Mai Initiative, werd onder aanvoering van China in december 2008 en februari 2009 opnieuw gekapitaliseerd
met 120 miljard dollar. Het doel van het fonds is het lenen van buitenlandse
deviezen aan Aziatische landen, zodat die daarmee de koers van hun valuta
kunnen verdedigen. Samen met Japan en Zuid-Korea draagt China 80 procent van het kapitaal bij.
China speelt daarnaast een leidende rol in de Shanghai Cooperation
Organisation (SCO), een regionale veiligheidsorganisatie bestaande uit de
leden China, Kazachstan, Kirgizië, Rusland, Tadzjikistan en Oezbekistan.
Naast afspraken op het gebied van drugsbestrijding, grensbewaking en
energieverstrekking, houden de landen ook elk jaar gezamenlijke militaire
oefeningen.
Deze initiatieven brengen opnieuw twee veranderingen van het wereldsysteem met zich mee. Ten eerste zijn landen in de regio minder afhankelijk zijn van Bretton Woods-instituties als de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds (IMF), dankzij meer regionale samenwerking op het
vlak van ontwikkeling en monetair beleid. Dit ondermijnt het vermogen
van deze op Amerikaanse ideologische leest geschoeide instituties om hun
beleidsagenda’s in de regio te implementeren. Deze systematische verandering voltrekt zich nu. De tweede systematische verandering zal voortkomen uit een nauwere militaire samenwerking van landen in de regio,
al dan niet onder aanvoering van China. Deze SCO is echter een militaire
samenwerking in de dop. Wanneer deze uitgebreid zou worden zou dit een
bedreiging kunnen vormen voor het coërcitieve vermogen van westerse
mogendheden. Deze verandering is echter nog niet aan de orde, zoals
blijkt uit de aanwezigheid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
(NAVO) in Afghanistan, op de drempel van de SCO.
Internationale samenwerkingsverbanden
China neemt steeds vaker (en actiever) deel aan internationale samenwerkingsverbanden. De aansluiting bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
uit 2001 is hier een goed voorbeeld van. Na acht jaar wordt duidelijk dat het
lidmaatschap weliswaar minder, en minder hoge, handelsbarrières met
zich meebrengt, maar vooralsnog geen betere bescherming biedt aan het
intellectuele eigendom van westerse producenten — zoals een kijkje in
een willekeurig warenhuis in Shenzen of Shanghai aantoont. Sinds 2006
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schuift China ook aan tafel aan op G8-bijeenkomsten en spreekt het mee
over onderwerpen variërend van de toekomst van Afrika tot de bestrijding
van de gevolgen van klimaatverandering. Op dat laatste gebied is China
vooralsnog niet van plan zelf normen te stellen aan de uitstoot van koolstofdioxide, uit angst zijn economische groei in gevaar te brengen.
Als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad maakt China zelden gebruik van het vetorecht en het onthoudt zich vaak van stemming.21 Uitgangspunt in het stemgedrag zijn de principes van nationale soevereiniteit
en territoriale integriteit, wat bij tijd en wijle op gespannen voet staat met
de proactievere houding die de VN na het einde van de Koude Oorlog hebben aangenomen ten aanzien van humanitaire interventies. Tegelijkertijd
levert China een grote bijdrage aan VN-vredesmissies in de vorm van ondersteunend personeel en politiefunctionarissen. Meer dan tweeduizend
man is actief in tien verschillende landen.22 Daarbij stuurde China in 2008
voor de eerste keer sinds 1432 (!) fregatten ver van haar regionale wateren,
namelijk naar de Golf van Aden ter bestrijding van piraterij.
De systematische verandering die de belangrijker wordende rol van China binnen internationale samenwerkingsverbanden met zich meebrengt
is tweeërlei van aard. Enerzijds botsen Chinese beleidsprioriteiten met die
van westerse mogendheden, zoals blijkt uit China’s verzet tegen sancties
voor Soedan, en de weigering om limieten te aanvaarden op de CO 2-uitstoot.
Anderzijds duidt China’s actievere deelname in dergelijke samenwerkingsverbanden op het feit dat het land ook zijn aandeel in het reguleren van het
wereldsysteem serieus begint te nemen. Deelname aan internationale samenwerkingsverbanden kan ook leiden tot een socialiseringsproces waarbij normen en waarden verankerd worden in de Chinese beleidsagenda,
waarvan het lidmaatschap van de WTO deels een illustratie is.
Een proces van socialisering
Hoewel het internationale systeem naar conventionele indicatoren gemeten nog lang niet multipolair is, zijn de machtsverhoudingen in het systeem aan het verschuiven. De opkomst van China heeft daarin een aantal
implicaties voor de internationale orde.
Het beeld dat naar voren komt is dat China ontegenzeglijk zijn plek op
het wereldpodium aan het innemen is. China streeft een actief beleid na
om zijn energietoevoer zeker te stellen. Dat botst met strategisch en humanitair beleid van westerse mogendheden en creëert een ongelijk speelveld
voor westerse oliemaatschappijen. De rol van regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Aziatische ontwikkelingsbank en het Chiang Mai Initiative, wordt onder aanvoering van China belangrijker in het reguleren van
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regionale economische en monetaire aangelegenheden. Dit betekent dat
westerse mogendheden minder goed in staat zullen zijn hun beleidsprioriteiten gestalte te geven in de regio middels programma’s van de Wereldbank en het IMF. Regionale samenwerking op veiligheidsgebied is op
het moment nog beperkt.
China’s deelname
China neemt actiever deel in een
aan internationale
groter aantal internationale samensamenwerkingsverbanden
werkingsverbanden dan voorheen.
kan leiden tot een proces van
Hoewel dit op sommige vlakken
botst met de beleidsagenda’s van
socialisering
westerse mogendheden, zoals op
het gebied van bestrijding van
klimaatverandering en de bescherming van mensenrechten, kan China’s
deelname leiden tot een proces van socialisering, zoals zijn lidmaatschap
van de WTO deels illustreert. Daarnaast duidt China’s deelname aan VNvredesmissies en uitzending van fregatten naar de Golf van Aden erop dat
China een taak voor zichzelf ziet weggelegd in de regulering van de internationale orde.
Deze vogelvlucht maakt onomstotelijk duidelijk dat de komende jaren
cruciaal zullen zijn in de bepaling van nieuwe regels en omgangsvormen
tussen staten. Zowel de grote als de kleine machten in het internationale
systeem zullen zich hiervan terdege bewust moeten zijn bij de formulering
van hun buitenlandbeleid.
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