
Beschouwing 

China: alleen maar industriebeleid? 

Erik Dirksen 

Zo rond 2010 begonnen sommigen in het Westen zich zorgen te maken over China’s 
groeiende economische macht. Vergelijkbaar met de aandacht in de jaren ’80 voor de 
aankopen van westerse bedrijven door Japanse bedrijven, ging die zorg nu met name naar 
toenemende aankopen van westerse bedrijven door Chinese. Die zorg werd weggenomen 
door een onderzoek van de gezaghebbende China-kenner Peter Nolan1, die op 
overtuigende wijze tot de conclusie kwam dat er van een substantieel Chinees 
aankoopbeleid geen sprake kon zijn.  

‘Belt and Road’: politiek middel? 

Vlak hierna echter is in China een project gelanceerd met voor het Westen mogelijk 
negatieve gevolgen. Negatief in de zin van onderwerping aan Chinees economisch en 
politiek beleid. Men moet zich langzamerhand toch wel enige zorgen gaan maken over de 
implicaties van China’s ‘Belt and Road Initiative’ (BRI), ook wel de Nieuwe Zijderoutes 
genoemd. In 2013 door Xi Jinping gelanceerd, werd BRI (toen nog ‘One Belt One Road’, of 
OBOR genoemd) voorgesteld als louter een economisch investeringsproject, met als doel de 
infrastructuur in grote delen van het Euraziatisch continent te verbeteren. Dat zou leiden tot 
een win-winsituatie voor alle betrokkenen. Met vertakkingen naar het Midden-Oosten en 
Afrika zou BRI niet alleen de export van Chinese producten goedkoper maken maar ook de 
mogelijkheden vergroten van niet-Chinese bedrijven om van de Chinese economische 
ontwikkeling te profiteren. Dit alles is in principe nog steeds mogelijk, maar nu worden ook 
de politieke implicaties van het BRI-project zichtbaar. BRI moet niet alleen met een 
economische, maar ook met een (geo)politieke bril worden bekeken.  

In het BRI is een overheersende rol weggelegd voor Chinese bedrijven. Maar behalve dit 
strategische initiatief is er nog een ander veelomvattend project: ‘Made in China 2025’ (MiC 
2025). Dit heeft ten doel de maakindustrie in China innovatief te maken, kwaliteit boven 
kwantiteit te laten prevaleren, duurzaamheid te bereiken, de structuur van de Chinese 
industrie te verbeteren en menselijk talent te kweken. In dit plan krijgen tien bedrijfstakken 
prioriteit, waaronder nieuwe informatietechnologie en geautomatiseerde machines en 
robotisering. Door ontwikkeling van deze bedrijfstakken zou men een veel efficiëntere en 
beter geïntegreerde maakindustrie krijgen, die in het hoogst ontwikkelde deel van de 
mondiale productieketens kan opereren. En juist dit project is voor de positie van nu nog 
vaak leidende westerse bedrijven levensgevaarlijk. Zo ziet het er bijvoorbeeld naar uit dat 
de overheersende positie van Amerikaanse kennis op het gebied van kunstmatige 
intelligentie nu ernstig wordt ondergraven.2 In deze tijd van ‘Big data’ (die men de 
‘grondstof’ van kunstmatige intelligentie kan noemen) worden in de Chinese 
volkshuishouding veel meer data gegenereerd dan in de VS en EU samen. Echter, een 
rapport van het Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington, D.C. 
wijst ook op een positieve kant van het project: zo zouden Chinese bedrijven niet zonder 
‘input’ van westerse multinationals kunnen, maar ook zouden het gehele financiële 



systeem, onderwijs , belastingstelsel, kortom het gehele economische bestuur en beheer 
verbeterd worden.3 

China: politiek boven economisch rendement 

Of men het nu met de bril van BRI of met die van MiC 2025 wil bekijken, het nieuws in 
februari dat de Chinese automaker Geely een belang van tien procent heeft opgebouwd in 
het Duitse Daimler heeft in Duitsland tot alarm geleid. Met name is men beducht dat kennis 
over elektrische auto’s (een van de tien genoemde bedrijfstakken in MiC 2025) nu zonder 
meer verkregen wordt door een Chinees bedrijf, dat straks een geduchte concurrent van 
Daimler gaat worden. Inderdaad levert Daimler nu de door CSIS genoemde input, maar dit is 
voor het Duitse autobedrijf zeker geen positieve zaak. BRI en MiC 2025 tezamen zijn méér 
dan alleen maar industriebeleid. Ze vormen niet alleen een bedreiging voor de rol van het 
westerse bedrijfsleven (en ook voor bedrijven uit opkomende markten), maar dagen het 
Westen in zijn geheel uit, juist nu het Westen onderling verdeeld is (Brexit, Trumps 
protectionisme).  

In het algemeen kan gezegd worden dat het Westen te weinig beseft wat de rol van de 
Chinese Communistische Partij (CCP) is en dat deze altijd een beslissende stem heeft in 
strategische bedrijfsbeslissingen. Bijvoorbeeld Richard McGregor beschrijft die rol van de 
Partij uitstekend.4 Wat in het Westen voor private onderneming doorgaat is in werkelijkheid 
bijna altijd toch nog een gedeeltelijk Chinees overheidsbedrijf of (gedeeltelijk) collectief 
bedrijf, of coöperatie. Lokale overheden spelen hierin ook een grote rol. Een volledig van de 
staat onafhankelijk Chinees bedrijf bestaat niet. Haier, Huawei, Lenovo, hoe commercieel zij 
zich ook opstellen, op de achtergrond van hun strategisch management speelt Chinees 
industriebeleid altijd een doorslaggevende rol. In prospecti van Chinese bedrijven die op 
westerse beurzen geld ophalen, wordt altijd gezwegen over de beslissende invloed van 
partijfunctionarissen. Bij dit alles dient men niet te vergeten dat in China alles en iedereen 
ondergeschikt is aan de wil van de Communistische Partij . 

Voor het communistische regime geldt te allen tijde dat politiek rendement belangrijker is 
dan economisch rendement. Het is prettig als de vele miljarden yuan, geïnvesteerd in BRI, 
een financieel aanvaardbaar rendement opleveren, maar de verkregen politieke invloed 
wordt als overheersend beschouwd. Zo is de uitspraak van Geely’s bestuursvoorzitter Li 
Shufu, dat hij een privéondernemer is zonder banden met de Chinese overheid, dan ook 
zeer ongeloofwaardig. 

Concluderend kan men zeggen dat Peter Nolans conclusie in zijn in 2012 verschenen boek 
op dat moment wel waar was, maar dat die inmiddels volledig is achterhaald. Chinese 
bedrijven (altijd met staatsinvloed) investeren op grote schaal in westerse bedrijven. De 
naoorlogse wereldorde staat onder grote druk.  
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