
 

 

 

China biedt ontwikkelingslanden alternatief voor de
westerse hulp
Citation for published version (APA):

van Dijk, M. P. (2020). China biedt ontwikkelingslanden alternatief voor de westerse hulp. Economisch
Statistische Berichten, 105(4783), 119.

Document status and date:
Published: 01/01/2020

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/013675c0-d53c-40ac-b0f6-03f3ff65b1fe


119ESB, 105(4783), 12 maart 2020

China biedt ontwikkelingslanden 
alternatief voor de westerse hulp

China speelt een steeds belangrijkere rol in 
de wereld. Door het Nieuwe Zijde route-
initiatief, dat president Xi Jinping lan-

ceerde nadat hij in 2013 aan de macht kwam, heeft 
China meer dan honderd landen aan zich weten te 
binden. Daar zit een groot aantal landen in Afrika 
bij. De nadruk van dit initiatief ligt op het verbe-
teren van de economische relaties met de ontvan-
gende landen door een verbeterde infrastructuur. 
China vraagt overheden om hiervoor contracten 
te tekenen en stelt leningen in het vooruitzicht, 
waarmee Chinese bedrijven die de infrastructuur 
aanleggen betaald kunnen worden. 
Het is opvallend hoe strategisch China opereert 
in ontwikkelingslanden. Al in 2006 maakte  China 
kenbaar dat men de toevoer van grondstoffen naar 
China zeker wilde stellen, een afzetmarkt wilde 
creëren voor Chinese producten en  diensten, en 
een alternatief wilde bieden voor het westerse economische ontwik-
kelingsmodel (China Daily, 2008). De vraag is dan ook of China nu 
zo dominant in Afrika geworden is dat het land het beleid van westerse 
donoren met betrekking tot het continent ondermijnt. 
Om die vraag te beantwoorden kan een vergelijking tussen de 
 Chinese en de Nederlandse strategie behulpzaam zijn. Daarbij maak 
ik gebruik van twee proefschriften over de Chinese ontwikkelings-
hulp (Warmerdam, 2015; Shi, 2019), waarbij het laatste het Chinese 
perspectief weergeeft, dat in onze ogen vaak afwijkend is. De Chinese 
en Nederlandse regering zijn beide van mening dat ontwikkelings-
samenwerking en handel hand in hand moeten gaan, maar de strate-
gie van deze landen om ontwikkelingssamenwerking inhoud te geven 
is wel geheel verschillend. 
China presenteert zich in ontwikkelings landen als een land dat zelf 
ook nog in ontwikkeling is, dat zoekt naar een win-win-situatie en 
niet uit is op het koloniseren van het  geholpen land. De strategie van 
China kan in drie punten worden samengevat: hulp, handel en inves-
teringen gaan samen; China respecteert de soevereiniteit van het ont-
vangende land dat zelf mag bepalen wat het van China wenst te ont-
vangen; en het ontvangen geld moet worden besteed aan producten 
en diensten uit China. 
De nadruk op handel en investeringen blijkt uit het feit dat er weinig 
Chinese hulp als gift of zachte lening kan worden aangemerkt – wat 
de definitie is van de OESO voor de zogenaamde officiële ontwikke-
lingshulp die de lidstaten hanteren. Veel Chinese hulp betreft lenin-
gen, die in het geval van de Zijde route-projecten tegen gemiddeld 
vijf procent rente moeten worden terugbetaald. Nederland verschaft 
vooral ontwikkelingshulp die niet hoeft te worden terugbetaald. 
Anders dan het Nederlandse beleid wordt de Chinese hulp verstrekt 
zonder coördinatie met andere landen, en ook zonder voorwaarden te 
stellen aan het overheidsbeleid van het ontvangende land. De kritiek 
van het westen op China’s optreden in ontwikkelingslanden is dat deze 

hulp zonder voorwaarden het beleid ondermijnt 
van de Wereldbank en het Internatonaal Monetair 
Fonds (ofwel de ‘Washington- consensus’). 
De Wereldbank en de IMF hebben, alvorens steun 
aan ontwikkelingslanden te verlenen, vaak eco-
nomische hervormingen afgedwongen. Sommige 
ontwikkelingslanden lappen die voorwaarden nu 
aan hun laars, omdat ze het geld gemakkelijker van 
China kunnen krijgen. Ook de Europese Investe-
ringsbank klaagt dat zij het aflegt tegen de Chinese 
staatsbanken die de ‘hulp’ financieren. Net als de 
Wereldbank en het IMF vindt de EIB dat de Chi-
nezen lagere morele en milieu-normen hanteren, 
en dat dit kan leiden tot lagere kredietstandaarden. 
Tegenover de Washington-consensus staat de 
 Beijing-consensus aangaande hulp (Van Dijk, 
2007). De Chinezen pleiten voor een belangrijke 
rol voor de overheid in de economie, er worden 

geen voorwaarden aan hulp gesteld, en die hulp betreft vooral het 
inzetten van Chinese arbeiders, bedrijven en technologie. Het gaat de 
Chinezen in de samenwerking niet om de transfer van kennis, tech-
nologie of ervaring, maar veeleer om de Chinese economie te stimu-
leren. Chinese bedrijven investeren wel in ontwikkelingslanden, maar 
houden controle over hun kennis en technologie. De Nederlandse 
hulp legt juist veel nadruk op de overdracht van kennis en techno-
logie en op de opbouw van lokale capaciteit. Die hulp is ontbonden, 
wat betekent dat het geschonken geld niet aan Nederlandse produc-
ten of diensten hoeft te worden uitgegeven. 
Ondermijnt China nu het ontwikkelingsbeleid van westerse landen 
zoals Nederland? Die conclusie lijkt overdreven. In de eerste plaats 
gaat er nog steeds veel meer geld om tussen de EU-landen en Afrika 
dan tussen China en Afrika (Van Dijk, 2020). In de tweede plaats spe-
len historische en culturele banden een rol. In Afrika worden vooral 
Europese talen gesproken en nauwelijks Chinees. Verder ligt Afrika 
gewoon dichter bij Europa. Maar dat wil niet zeggen dat er niks ver-
andert: de Afrikanen hebben dankzij China wel een alternatief. Ze 
zijn niet langer exclusief afhankelijk van Europa, en een aantal landen 
speelt deze kaart vol overtuiging uit. En dat heeft invloed. Zo bestaat 
de indruk dat de Wereldbank en het IMF door de Chinese concurren-
tie minder eisen stellen aan hun leningen dan voorheen.
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