
Verslag tweede bijeenkomst China vierluik – 7 april 2011 
 

Op donderdag 7 april 2011 organiseerde Jonge Atlantici de tweede bijeenkomst van het vierluik over 

de opkomst van China. Op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie sprak Jan 

van der Putten (Eyes on China) over de historische achtergrond van China’s economische opkomst 

sinds 1978. Vervolgens gaf Jurrien van der Horst (ministerie EL&I) een inkijkje in de Nederlandse 

economische belangen ten aanzien van China en ten slotte belichtte Piet Buitelaar (De 

Nederlandsche Bank) de monetaire aspecten van China’s ontwikkeling. Hieronder volgt een 

samenvatting van de bijeenkomst.  

 
Jan van der Putten richtte zich met name op de historische achtergrond van China’s economische 

ontwikkeling, en de rol die Chinese cultuur hierin speelt. Van der Putten beschrijft China historisch 

gezien als het land van de boeren en het land van de rampen (natuurlijk en man made). Ondanks het 

feit dat China een agrarisch land is, is slechts 10 procent van het totale oppervlakte bebouwbaar. 

Verder is een belangrijk kenmerk van de Chinese samenleving dat er sprake is van een strenge 

hiërarchische structuur. Van oudsher gelden er 5 verticale relaties, die van man-vrouw, ouders-

kinderen, oud-jong, leraar-leerling en bestuurders-bestuurden. Daarnaast speelt ook zowel het 

gedachtegoed van het Confucianisme (Confucius) als het Taoïsme (Laozi) nog atlijd een belangrijke 

rol in de Chinese samenleving.  

 Vervolgens besprak van der Putten 3 periodes die in de Chinese geschiedenis vanaf grofweg 

het begin van de jaartelling tot en met het heden zijn te onderscheiden. Van 221 v. Chr. tot 1839 

wordt de Chinese geschiedenis gekenmerkt door grandeur. In 221 v. Chr. begon deze periode, 

doordat het Chinese rijk toen voor het eerst verenigd was onder de Qin dynastie. Deze periode 

eindigde in 1839 als gevolg van de start van de 1e Opiumoorlog met Groot-Brittannië. Vervolgens 

volgden van 1839 tot 1978 de jaren van vernedering, waarin er een 2e opiumoorlog plaats vond,  

maar China ook bezet werd door Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog, en onder het leiderschap 

van Mao Zedong tientallen miljoenen Chinezen het leven lieten. De periode vanaf 1978 tot op heden 

wordt echter gekenmerkt door China’s terugkeer op het wereldtoneel. De pragmatische insteek van 

Deng Xiaoping maakte dat het realiseren van economische groei belangrijker werd, en ideologie aan 

belang afnam (‘het maakt niet uit welke kleur een kat heeft, als ze maar op muizen jaagt’). Dankzij de 

economische groei die China sindsdien geboekt heeft, is een behoorlijk deel van de Chinese 

bevolking inmiddels verheven uit armoede. Daarnaast is ook het internationale aanzien van China 

sinds 1978 aanzienlijk toegenomen.  

 De huidige Chinese product- en arbeidsmarkt worden gekenmerkt door lage lonen, 

exportgerichtheid, een goedkope valuta, veel milieuvernietiging en enorme overheidsinvesteringen. 

Daarnaast wordt China geconfronteerd met enkele nijpende problemen, zoals de kloof tussen het 

rijke oosten en arme westen van het land, de hoge mate van corruptie, de sterke mate van 

vergrijzing van de Chinese bevolking in combinatie met het 1-kindbeleid, en de stijgende inflatie, 

waardoor de voedselprijzen voor arme Chinezen enorm zijn gestegen. Dit alles toont dat China niet 

eeuwig door kan wandelen op het pad dat het in 1978 in is geslagen. Volgens van der Putten is  het 

doorvoeren van hervormingen geen kwestie van liefdadigheid, maar van pure noodzaak.  

 
In zijn betoog ging Jurrien van der Horst in op de economische belangen van Nederland ten aanzien 

van China. Een belangrijk speerpunt van het kabinet Rutte I is economische diplomatie, en het 

uitgangspunt van het ministerie van EL&I is dan ook dat Nederland, als handelsland, optimaal moet 



profiteren van China’s opkomst, onder meer door zo veel mogelijk Chinese investeringen aan te 

trekken. Hoewel veel mensen bang zijn voor Chinese investeringen, is dit volgens Van der Horst 

onterecht en onnodig. Zijns inziens nemen Chinezen buitenlandse bedrijven over om rendement te 

verkrijgen, niet zo zeer om macht of invloed te winnen. Nederland is voor de Chinezen een gunstige 

uitvalsbasis, omdat wij dienen als gateway to Europe en daarnaast een aangenaam belastingklimaat 

hebben. Van der Horst verwacht dan ook dat de investeringen van China in Nederland de komende 

tijd toe zullen nemen.  

Nederlandse bedrijven hebben daarentegen nog geen volledige toegang tot de Chinese 

markten. Daarnaast zijn Nederlandse bedrijven die wel in China opereren niet blij met de 

ongelukkige gevolgen van de gebrekkige wetgeving omtrent propterty rights, hoewel er op dit gebied 

wel vooruitgang wordt geboekt. China is sinds 2001 lid van de World Trade Organisation, en via deze 

organisatie gebonden aan de creatie van een level playing field, maar in de praktijk blijken er zijn nog 

veel maatregelen nodig om dit gelijke speelveld ook daadwerkelijk te realiseren.  

 

In zijn bijdrage maakte Piet Buitelaar duidelijk dat China’s aandeel in de wereldeconomie sinds het  

einde van de jaren zeventig sterk is gestegen. Tussen 1990 en 2010 groeide dit aandeel van 4 procent 

tot 13 procent. Daarnaast stijgt ook de waarde China’s export gestaag. China lijkt daarbij minder 

geraakt te zijn door de financiële en economische crisis die in 2008 toesloeg. Dit komt mede door het 

omvangrijke stimulatiepakket dat de Chinese regering in 2009-2010 doorvoerde en zo’n 14 procent 

van het BBP bedroeg. Dit geld is met name geïnvesteerd in de bouwsector en in infrastructurele 

projecten, en werd gefinancierd door de ruime kredietverlening van Chinese banken. Die zijn bijna 

allemaal in handen van de staat, en worden in grote mate beïnvloed door lokale bestuurders. Als 

gevolg hiervan worden met enige regelmaat ook leningen verstrekt die geenszins rendabel (hoeven 

te) zijn, en afgeschreven moeten worden. Daarnaast heeft het stimuleringspakket ook gezorgd voor 

een toename van de binnenlandse vraag, waardoor de inflatie op een hoogterecord kwam, en 

voedselprijzen voor arme Chinezen relatief sterk zijn gestegen. 

 China’s economische ontwikkeling is gebaseerd op een strategie van exportgeleide groei. 

Door de wisselkoers van de renminbi kunstmatig laag te houden ten opzichte van de Amerikaanse 

dollar - de VS zijn China’s belangrijkste handelspartner - wordt de export gestimuleerd. Buitelaar 

betoogt echter dat deze strategie op de langere termijn onhoudbaar is. Volgens hem is er een 

herbalancering naar meer particuliere consumptie (toename binnenlandse vraag) nodig, om China’s 

afhankelijkheid van de export te verminderen. Om dit te bewerkstelligen zal China allereerst moeten 

investeren in het sociale vangnet. Chinezen consumeren over het algemeen weinig en sparen veel, 

omdat ze geld achter de hand houden vanwege de slechte sociale voorzieningen. Om de consumptie 

te stimuleren zal ook de koers van de renminbi geleidelijk moeten stijgen, omdat de import anders 

erg duur blijft.  

 Als gevolg van de exportgeleide strategie heeft China jaarlijks een overschot van $300 miljard 

op de lopende rekening, en ligt de voorraad valutareserves inmiddels op een bedrag  van $3040 

miljard (eind maart 2011). Een groot deel hiervan heeft China belegd in Amerikaanse staatsobligaties. 

Hierin schuilt echter een probleem. Als de waarde van de dollar in de toekomst daalt, daalt ook de 

waarde van China’s reserves. In zekere zin vormt dit voor de VS echter een garantie tegen de massale 

verkoop van dollars door de Chinezen, waardoor beide landen elkaar in evenwicht houden.   

 

Janneke Suiskind 

 



Confucius: regels voor collectieve overleving 
Laozi: Laat de natuurlijke orde zoals ze is 
 
Confucius: maakbare samenleving, plus minus 500 voor Christus 

- actieve uitwendige leven 
- collectivisme 
- bepaalt plaats in de maatschappij 
- regels en plichten 
- sociale gedrag/nut 
- zakencultuur 
- economische revolutie 

 
Laozi (niet handelen). 
Taoïsme: 

- individualisme 
- plaats in de natuur 
- zin aan het leven 

 
Meester Kong: 

- hoogste ideaal: sociale harmonie 
- remedie tegen chaos: hiërarchisch systeem 

 


