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INLEIDING 

Het mondiale economische belang van China nam de afgelopen jaren gestadig toe. De Aziati-

sche reus haalt meer en meer economische activiteit naar zich toe en kent steevast enorme 

groeicijfers. Er is sprake van een economische aardverschuiving, die door het Westen met ar-

gusogen wordt gevolgd. Door de continue groei van de Chinese economie heeft China een gro-

te behoefte aan energiebronnen en grondstoffen. Het groeiende China strekt zich uit naar 

andere markten, waaronder (Sub-Sahara) Afrika.  

Het Afrikaanse continent wordt dan ook gezien als een onontgonnen gebied rijk aan grondstof-

fen met haar krachtige rivieren, enorme concentraties strategische mineralen en belangrijke 

olie- en uraniumvoorraden. Het bestaat echter voornamelijk uit ontwikkelingslanden met ge-

brekkige infrastructuur, capaciteiten en (financiële) middelen, gehypothekeerd door een zware 

koloniale erfenis.  

Dit levert het kader waarin de steeds grotere aanwezigheid van China niet langer onopgemerkt 

blijft en meer en meer het onderwerp wordt van Westers wantrouwen en diepgaand onder-

zoek. Nochtans kunnen we China’s banden met het Afrikaanse continent niet als nieuw be-

schouwen, aangezien ze reeds dateren van de jaren ’50. In de daaropvolgende 60 jaar kende 

China’s Afrikapolitiek een sterke intensifiëring, wijzigende motieven en een zeer snelle evolutie. 

Waar China in 1980 handel dreef met Afrika voor $  1 miljard, kende de Sino-Afrikaanse handel 

in 2011 reeds een waarde van $  166 miljard, en heeft China de VS voorbijgestoken als grootste 

bilaterale handelspartner van Afrika (Wonacott, 2011). Volgens CNTV (2010) is de Sino-

Afrikaanse handel vertienvoudigd de afgelopen tien jaar.  

In dit onderzoek wordt dieper ingegaan op het Chinees engagement in Afrika en de mate waar-

in China’s grondstoffenpolitiek haar Afrikapolitiek bepaalt. Wordt deze Aziatische reus gedre-

ven door commerciële belangen waarbij alles in het teken staat van energieveiligheid om haar 

economische groei te verzekeren? Aan de hand van economische data wordt er gefocust op 

China’s benodigde grondstoffen en de mate waarin het land zich daarvoor op Sub-Sahara Afrika 

richt. Daarnaast worden ook andere economische aspecten in deze relatie van naderbij beke-

ken, gebaseerd op betrouwbare cijfergegevens. Vormt de zoektocht naar toegang tot olievel-
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den of mijnen hét motief voor de investeringen, infrastructuurwerken en schuldverlichting die 

China in voornamelijk Sub-Sahara Afrika uitvoert? Dit onderzoek probeert met een kritische blik 

een volledig beeld te geven van China’s economische aanwezigheid in Sub-Sahara Afrika. Daar-

naast wordt eveneens de mogelijke impact van die aanwezigheid op de ontwikkeling van het 

Afrikaanse continent objectief belicht aan de hand van economische data.  

Onderzoek naar de redenen, grootte en impact van China’s aanwezigheid in Afrika is belangrijk, 

omdat het noodzakelijk is te kijken naar en rekening te houden met deze economische groot-

macht. Zeker nu ook het Westen met een bezorgde en argwanende blik China’s bewegingen in 

Afrika volgt is er nood meer te weten over China’s drijfveren en het gevaar dat haar energievei-

ligheidsbeleid zou kunnen betekenen voor de grondstoffenmarkten. Ook de rol van Afrikaanse 

landen in de wereld zal toenemen; het continent ontwikkelt zich en dit ontwikkelingspad is om 

allerlei redenen van groot belang. Denken we maar aan het ecologisch gevaar van industriële 

ontwikkeling, dat ons vandaag de dag voor grote problemen stelt. Om in de toekomst efficiënt 

en duurzaam te kunnen handelen, is het noodzakelijk te anticiperen op basis van volledige in-

formatie. Om op een toekomstig grondstoffenverbruik te anticiperen is het tevens belangrijk 

vandaag te kijken waar deze grondstoffen vandaan komen en wie ze ontgint. Zo moet zeker ook 

de impact van China op het Afrikaanse continent van dichtbij worden opgevolgd, zodat de ont-

wikkeling van deze regio tot stand kan komen op een manier die haalbaar en duurzaam is.  

Zoals eerder aangehaald zijn de Sino-Afrikaanse relaties niet nieuw. Er was echter maar zeer 

laat aandacht voor dit fenomeen dat haast volledig werd genegeerd in de jaren ’80 en ’90. Het 

is dus pas sinds het laatste decennium dat deze materie het onderwerp vormt van diepgaander 

onderzoek. Om een duidelijk antwoord te kunnen geven op de probleemstelling werd uitvoerig 

gebruik gemaakt van actuele literaire bronnen. Wang is een toonaangevende auteur in de Sino-

Afrikaanse materie, die gebruik maakt van duidelijke data en logische verbanden legt. Ook Al-

den en Taylor zijn auteurs met een grote kennis dit op vlak. Daarnaast werden veel ‘working 

papers’ gebruikt als basis voor dit onderzoek, die meestal verbonden zijn aan onderzoeksinsti-

tuten zoals het ‘African Studies Centre’ of tijdschriften als ‘Foreign Affairs’. Officiële instanties 

zoals het International Energy Agency (IEA), de Energy Information Administration (EIA), World 

Energy, het Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), het China Statistical Yearbook, de 
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Verenigde Naties (VN), … geven op zeer regelmatige basis informatie vrij over de huidige en 

toekomstige toestand van energievraag en -aanbod en de bestaande Sino-Afrikaanse relaties. 

Deze gegevens worden in het werk geïntegreerd.  

Over de afbakening binnen dit onderzoek kunnen we kort zijn. Met betrekking tot de grondstof-

fen die worden onderzocht, wordt zo breed mogelijk gegaan. Zowel de grondstoffen voor ener-

gieopwekking als mineralen, ertsen en landbouwproducten worden in de analyse opgenomen. 

Uiteraard is het zo dat de energiebronnen extra worden benadrukt, omdat deze nu eenmaal 

voor China het belangrijkst zijn. Verder wordt in het werk, waar de gegevens het toelaten, ge-

focust op Sub-Sahara Afrika. Daarmee wordt de regio bedoeld ten zuiden van de Sahara, met 

inbegrip van Soedan en Zuid-Soedan, zoals wordt weergegeven in de statistieken van de 

Verenigde Naties.  

Het onderzoek start met een algemeen beeld en historisch overzicht van de Sino-Afrikaanse re-

laties. Aan de hand van 5 leidraden wordt China’s buitenlands beleid gekaderd. Deze elementen 

komen telkens terug in China’s handelswijze met betrekking tot het Afrikaanse continent, en 

bieden het raamwerk waarrond de andere delen zijn opgebouwd. In deel 2 worden de drijfve-

ren van China’s economische aanwezigheid in Sub-Sahara Afrika geanalyseerd en met behulp 

van economische gegevens verduidelijkt. In welke mate de Aziatische reus aanwezig is op het 

continent wordt nadien in  al haar facetten belicht. Tot slot wordt in deel 3 de basis gelegd voor 

verder onderzoek omtrent de gevolgen van China’s aanwezigheid in Sub-Sahara Afrika op de 

ontwikkeling van de regio. Er wordt een overzicht geboden van de voornaamste bevorderende 

en afremmende effecten op die ontwikkeling, en gezocht naar de ware rol die China daarin 

speelt.  
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1 ALGEMEEN BEELD VAN DE SINO-AFRIKAANSE RELATIES 

Vooraleer op een grondige manier te kunnen analyseren waarom en in welke mate China zich 

toespitst op Sub-Sahara Afrika, moet er ingegaan worden op enkele meer algemene zaken die 

het kader vormen voor China’s belangstelling voor Afrika. China, zelf een ontwikkelingsland, 

herhaalt volgens Brautigam (2009) vaak de patronen die het Westen en vooral Japan in China 

hebben gecreëerd. Toen China herstelde van de chaos die Mao Zedong achterliet en zijn deu-

ren opende voor buitenlandse hulp, leningen en investeringen van het Westen en Japan, zagen 

de Chinese leiders hoe dit perfect kon samengaan met andere vormen van economisch enga-

gement. Rijke donoren verzekerden dat hun hulp niet alleen de ontvanger maar ook de donor 

zelf ten goede kwam. Brautigam stelt dat China zich nu naar Afrika richt op een manier die hun 

eigen historische evolutie, ervaringen en ontwikkeling reflecteert.  

Daarnaast profileert China zich vandaag de dag als ‘leider’ van de ontwikkelingslanden. In haar 

officiële communicatie m.b.t. Sino-Afrikaanse relaties stelt het land vaak de (historische) gelij-

kenissen met Afrika voorop: de dominantie van het Westen, gelijkaardige ontwikkelingsdoelen, 

dezelfde problematiek, lage levensstandaard, enz. China-Afrika wordt naar voor geschoven als 

een ‘common’ project (Alden, 2007). Afrikaanse landen zijn op hun buurt sterk geneigd te luis-

teren naar China’s ervaringen die haar in staat hebben gesteld  haar economie zo sterk aan te 

zwengelen dat ze nu als een economische grootmacht wordt beschouwd.  

In dit eerste deel worden de bouwstenen van China’s aanwezigheid in Afrika blootgelegd. Er 

wordt dieper ingegaan op de historische ontwikkeling van deze relatie, waarbij 3 verschillende 

fasen onderscheiden kunnen worden. Daarna bekijken we de hedendaagse leidraden en eco-

nomische aspecten van China’s buitenlands beleid. De hervormingen na het tijdperk van Mao 

Zedong leidden een open economie in, waardoor China vandaag de dag globaal zo sterk aanwe-

zig is. Daarnaast vormde het land een alternatief voor de Washington consensus: ook de Beijing 

consensus geeft haar buitenlands beleid vorm. Het strategische gebruik van ‘package deals’ 

wordt besproken, evenals de grote aanwezigheid van de staat in de economie en de ‘filling the 

gap’ strategie.  
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1.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN CHINA’S BUITENLANDS BELEID TEGENOVER AFRIKA 

Om een correct beeld te kunnen schetsen van China’s hedendaagse aanwezigheid in Sub Saha-

ra Afrika is het noodzakelijk terug te blikken en de bestaande Sino-Afrikaanse relaties in hun 

historische context te plaatsen. Reeds in de jaren ’50 had de Volksrepubliek China onder leiding 

van Mao Zedong belang bij goede relaties met Afrikaanse landen. Toen werd de basis gelegd 

voor China’s engagement met het Afrikaanse continent, en gedurende 60 jaar groeiden de Sino-

Afrikaanse relaties uit tot wat ze nu zijn. We kunnen ruwweg 3 fases onderscheiden waarin 

China zich telkens naar Afrika richt geleid door andere beweegredenen.   

Initieel lagen ideologische motieven aan de basis van de relatie tussen China en verschillende 

Afrikaanse staten. China ondersteunde met economische, militaire en technische middelen 

Afrikaanse staten in hun onafhankelijkheidsstrijd, als een solidair anti-imperialistisch front. 

Daarnaast wou Mao de gedachte van revolutie verspreiden in de derde wereld door het opko-

mend communisme te ondersteunen (weliswaar los van de Sovjet Unie). China zocht internati-

onale erkenning en politieke steun, in de hoop zo een internationaal tegenwicht te vormen 

tegen het kapitalistische westen en revisionistische SU ten tijde van de Koude oorlog (van de 

Looy, 2006). Het is in deze context dat de befaamde spoorlijn van Zambia naar Tanzania, de TA-

ZARA (1860 km), werd aangelegd (Van Dijk, 2007). China’s prille aanwezigheid in Afrika in de ja-

ren ’50-’60 werd ingegeven door Mao’s sterke ideologische drijfveren. Hier is er nog geen 

sprake van investeringsgerichte opportuniteiten of andere economische redenen om de handel 

met Afrika op te drijven. 

Vanaf de jaren ’70 stuurde een sterk pragmatisch politiek motief China’s relaties met Afrikaanse 

landen. De diplomatieke spanningen tussen Volksrepubliek China en Republiek China (het hui-

dige Taiwan) laaiden hoog op en beide landen waren verwikkeld in een strijd  om politieke er-

kenning, waarbij Afrika een prominente rol innam. Zowel China als Taiwan verleidden 

Afrikaanse landen met hulppakketten, financiële voordelen en technische steun om hen zo te 

motiveren een gunstige diplomatieke positie in te nemen. Zoals later nog aan bod zal komen, 

blijft dit motief bestaan in China’s hedendaags Afrikabeleid (‘one China’), al wordt het onderge-

schikt aan haar economische strategieën.  
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In de jaren ‘80 kende China een toenemende focus op haar eigen economische modernisering, 

nieuwe investeringen en handelsrelaties en een grotere openheid naar de externe wereld. Het 

nieuwe post-Maoïstische regime zag haar middelen liever niet naar het buitenland vloeien en 

stopte ze in haar interne economische ontwikkeling. In deze periode werd Afrika minder be-

langrijk. Deze dip in de relatie tussen China en Afrika zette zich verder tot eind jaren ’80. De 

bloederige gebeurtenissen op het Tienanmenplein in juni 1989 schokten de Westerse wereld 

diep en zorgden voor een stroom aan protest en zware sancties richting China. Dit herinnerde 

China (vooral politiek) aan het belang van bondgenoten in de derde wereld, waarna het Chi-

nees buitenlands beleid zich weer in toenemende mate op Afrika richtte vanaf de jaren ‘90.  

Na de Koude Oorlog toonde een beleid van energieveiligheid en economische modernisering 

dat China vooral economisch belang had om haar interactie met het Afrikaanse continent uit te 

bouwen. China kent, nu nog steeds, een economische boom, en om dit sterk groeipad te kun-

nen volhouden en versterken heeft het land nood aan grondstoffen en vooral aan olie. Het 

groeiende China strekt zich uit naar andere markten, waaronder (Sub-Sahara) Afrika. De Chine-

se aanwezigheid in Afrika neemt drastisch toe, zoals verder nog zal blijken. Vanaf de jaren ’90 

werden de economische banden gebaseerd op een objectieve evaluatie van de verwachte eco-

nomische voordelen. De relatie werd pragmatisch, de hulp gelinkt aan wederzijds voordeel en 

gebaseerd op praktische resultaten, bijdragend tot de economische ontwikkeling van China 

(Cheng en Shi, 2009). Tot op de dag van vandaag wordt het handelsaspect steeds dominanter in 

China’s Afrikabeleid. Ideologische en politieke motieven verdwijnen op de achtergrond, zoals  

Baipaee (2005, p. 2) treffend weergeeft: 

“China’s relations with Africa have shifted from holding a strong ideological bias 

in support of communist regimes and Marxist insurgencies to being led by market 

and resource considerations.” 

1.2 CHINA’S ALGEMENE STRATEGIE 

Zoals hierboven werd weergegeven, kende China’s Afrikapolitiek enkele grondige verschuivin-

gen, een evolutie die duidelijk tot uiting komt in het gevoerde beleid. Waar China’s buitenlands 
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beleid aanvankelijk gedomineerd werd door geopolitieke motieven, zijn vandaag economische 

overwegingen de belangrijkste drijfveren. In wat volgt pikken we de belangrijkste economische 

componenten op en kijken we hoe China haar economisch beleid vorm geeft, algemeen naar 

het buitenland toe en specifiek voor Afrika.  

1.2.1 Open economie 

Onder Mao kende de Volksrepubliek China een periode van zelf-opgelegde economische isola-

tie, waardoor haar ondernemingen werden afgezonderd van buitenlandse markten, internatio-

nale competitie en globale technologische innovatie (Alden, 2007). Deze geslotenheid duurde 

tot 1976, wanneer Deng Xiaoping op de voorgrond trad en hervormingen doorvoerde die China 

toelieten uit te groeien tot de grootmacht die het nu is.  Zoals in het vorige deel werd weerge-

geven, zette het land vanaf de jaren ’80 zwaar in op haar eigen economische modernisering en 

industrialisering, en dit met een ‘open door policy’. Beijing stelde zich geleidelijk aan open voor 

buitenlandse handel en investeringen en haar economische ontwikkeling werd een topprioriteit 

(China-Africa Trade and Economic Relationship Annual Report, 2010). Volgens David Dollar 

(2008) verwelkomde China vanaf de jaren ’80 directe investeringen die technologie, manage-

ment skills en globale productienetwerken met zich mee brachten. Ook export en import werd 

toegelaten. China werd door deze ‘opening-up’ de grootste bestemming van buitenlandse in-

vesteringen (FDI) en moedigde ook haar eigen ondernemingen aan een plaats te veroveren op 

internationale markten.  

Dit deed de Chinese overheid onder andere via de financiering van buitenlandse activiteiten in 

prioritaire sectoren. Op die manier wou het land nationale kampioenen voedden om globale 

competitieve multinationale bedrijven te worden (Brautigam, 2009). Als onderdeel van deze 

opening-up strategie kenden Eximbank en de Nationale ontwikkelings- en hervormingscommis-

sie (NDRC) leningen aan lage rente toe aan Chinese bedrijven, om hen te ondersteunen in hun 

overzeese investeringen en in hun zoektocht naar nieuwe markten. Onderstaande grafiek 

maakt duidelijk dat de bank steeds meer grote, preferentiële (preferenial) leningen toekende 

aan Chinese bedrijven werkzaam in het buitenland: de zogenaamde ‘export seller’s credits’. 

Daarnaast beloofde Beijing ook diplomatieke steun, eenvoudigere emigratietoestemmingen, 
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vrijstelling van exportbelastingen, hulp met risico-inschatting en verzekeringen aan 

ondernemingen met comparatieve voordelen in het buitenland. 

Figuur 1: China Eximbank: jaarlijks verleende kredieten 

Wanneer we naar Afrika kijken, is duidelijk dat ook dit continent in de Chinese opening-up stra-

tegie werd betrokken. De Chinese overheid heeft intussen elf ‘Trade Promotion Centers’ opge-

richt, verspreid over het continent en Chinese bedrijven worden actief aangespoord tot Sino-

Afrikaanse handel (Alden, 2007). Om maar een voorbeeld te noemen: de China National Oil 

Company (CNOC) kreeg $  1,6 miljard aan zachte leningen voor zijn investeringen in Nigeria. Het 

resultaat is dat vandaag de dag reeds meer dan 800 Chinese ondernemingen zaken doen in 49 

Afrikaanse landen. Door haar lange economische isolatie en late internationale aanwezigheid 

kan China vanuit economisch oogpunt gezien worden als een laatkomer op het Afrikaanse con-

tinent, met een technologische achterstand en weinig ervaring wat internationale handel be-

treft. Haar open economie richt echter nu meer dan ooit zijn pijlen op het Afrikaanse continent. 

Daarin ondersteund door Beijings eigen visie op economische en politieke ontwikkeling,  de Bei-

jing consensus, is het land deze laatkomerspositie aan het wegwerken.  
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1.2.2 Beijing consensus  

Zoals we weten kent China, een van de vier BRIC-landen, een groeiende rol als opkomende 

economische grootmacht. Volgens Gresh (2008) is de Verenigde Staten zijn dominante econo-

mische rol dan ook aan het verliezen, en is er in toenemende mate sprake van een multipolaire 

economische wereldorde. De Washington Consensus door het Westen naar voor geschoven is 

niet langer de visie die kan worden opgelegd aan andere landen (zie verder). Landen uit het 

Zuiden zijn meer en meer in staat hun eigen politieke en economische richting te bepalen, en 

daarbij partners te zoeken die niet aan de VS gebonden zijn. China ontwikkelde een eigen poli-

tiek en economisch model dat een alternatief biedt voor het Westerse ontwikkelingsmodel: de 

“Beijing Consensus”. Het vormt een leidraad door China’s beleid, en is ook in haar relatie met 

Afrika duidelijk terug te vinden, zoals we verder nog zullen zien.  

De Beijing Consensus streeft naar een duurzame en stabiele ontwikkeling onder de bescher-

ming van de staat waarvan de soevereiniteit wordt gerespecteerd. In tegenstelling tot de Wa-

shington Consensus die oproept tot hervormingen voorafgaand aan het ontwikkelingsproces 

worden geen voorwaarden aan hulp, zachte leningen en het kwijtschelden van schulden ge-

steld. China stelt hiermee een ‘non-interference’ politiek voorop waarbij het niet tussenkomt in 

de interne aangelegenheden van een land. Een grote rol voor de staat in de economie en het 

inzetten van China’s eigen arbeiders, bedrijven en kennis kenmerken deze Beijing Consensus 

verder nog. Ook op politiek vlak zijn er verschillen met de Westerse tegenhanger die de princi-

pes van good governance, democratie en liberalisering vooropstelt: China hecht veel belang 

aan het zogenoemde ‘één-China principe’. Daarbij drijft het enkel handel met landen die geen 

diplomatieke banden hebben met Taiwan. In wat volgt worden de relevante componenten voor 

dit onderzoek kort weergegeven.   

Vooreerst een veel besproken aspect van China’s buitenlands beleid: de non-interference poli-

tiek. China richt zich naar het buitenland op basis van het non-interference principe waarbij ze 

geen boodschap heeft aan de interne positie en situatie van een land ten opzicht van democra-

tie, mensenrechten, corruptie en welvaartsverdeling. Westerse hulp en handelsovereenkom-

sten daarentegen zijn nog steeds gebonden aan voorwaarden die de democratie en good 
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governance moeten bewerkstelligen, met een sterke nadruk op het respecteren van de men-

senrechten. Wanneer internationale wetten niet worden nageleefd worden Westerse bedrijven 

teruggehouden en komen diplomatieke relaties onder druk te staan. Volgens Taylor (2006) ge-

looft China niet dat mensenrechten boven soevereiniteit staan, en dit trekt ze (via de Beijing 

Consensus) door in haar buitenlands beleid. Dit was reeds zo sinds China in de jaren ’50, wan-

neer de ‘Five principles of peaceful coexistence1’ werden geformuleerd als de basis van China’s 

buitenlandse relaties.  

Om dat te verduidelijken halen we China’s relatie met het vroegere Soedan aan, een school-

voorbeeld van wat met ‘non-interference’ precies wordt bedoeld. Soedan (intussen gesplitst in 

Soedan en Zuid Soedan) is een olierijk land dat sinds 1995 olie exporteert naar China. In de ja-

ren ’80 en ’90 werden Westerse oliebedrijven gedwongen hun overeenkomsten met Soedan te-

rug te schroeven wegens schending van de mensenrechten in de burgeroorlog die woedde. 

China vulde het gat dat zo ontstaan was en steunde het land financieel en militair terwijl het 

zich bewust was van de genocide die plaatsvond in Darfoer. Soedan vond in China een be-

trouwbare economische partner die haar politieke situatie niet in vraag stelde. Hier is duidelijk 

dat China haar energieveiligheid en commerciële belangen hoger inschatte dan de ethische 

misbruiken die aan de gang waren.  

“Beijing’s current attitude regarding its supply of weapons to regimes such as that 

in Sudan is that this is an internal matter for that sovereign state and that wea-

ponry strengthens the state, thereby stabilizing the political environment in which 

to do business.” (Taylor, 2006, p. 946.) 

Het is echter de vraag hoelang China dit ‘no-questions-asked’ beleid nog kan volhouden in een 

klimaat waar internationaal verantwoordelijkheid wordt opgeëist en men zich niet mag ver-

schuilen achter zijn soevereiniteit. Volgens Alden (2007) heeft China alle baat bij politieke stabi-

liteit op het Afrikaanse continent. Wanneer het een stabiele relatie met Afrika wil opbouwen en 

                                                      

1
  Deze 5 principes zijn: wederzijds respect voor elkaars territoriale integriteit; non-agressie; geen inmenging in elkaars interne 

zaken; gelijkheid en wederzijds voordeel en vreedzame co-existentie. 
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volhouden op lange termijn, betwijfelt ook Taylor (2006) of deze non-interference het juiste in-

strument is. In deel III wordt hierop verder ingegaan.  

Wanneer we zeggen dat China geen politieke eisen stelt in haar Sino-Afrikaanse betrekkingen 

volgens de non-interference aanpak moeten we toch wijzen op een enkele uitzondering hierop. 

Zoals het historisch overzicht weergaf laaiden in de jaren ’70  de spanningen tussen China en 

Taiwan hoog op en vanaf toen drong Beijing erop aan dat partnerlanden de ‘één-China-politiek’ 

zouden volgen. Dit houdt in dat wanneer landen diplomatieke banden met Taiwan aanhaalden, 

Beijing haar diplomatieke banden samen met haar economische hulp verbrak. Intussen heeft 

China’s honger naar grondstoffen ervoor gezorgd dat het land niet altijd even strikt vasthield 

aan het ‘één-China-principe’, al vormt dit ook vandaag nog steeds één van de componenten 

van de Beijing consensus.  

Daarnaast wijst Brautigam (2009) nog op een ander politiek geladen aspect in de Beijing Con-

sensus: steun zoeken voor China in de Verenigde Naties en andere internationale organisaties 

zoals het WTO. Ook Pehnelt (2007) stelt dat China’s brede aanwezigheid in Afrika een strategie 

is om landen aan zich te binden. China gelooft immers dat het Afrikaanse continent een grotere 

rol zal spelen in de toekomstige wereldpolitiek wanneer meer Afrikaanse landen hun politieke 

stabiliteit verbeteren en hun economische groei tewerkstellen.  

Een laatste component van de Beijing consensus waar we dieper op ingaan is de manier waarop 

China projecten uitvoert. China afficheert zichzelf als een ontwikkelingsland, dat er niet op uit is 

om Afrika uit te buiten, maar dat naar win-win situaties zoekt en daarbij een andere benadering 

volgt dan het Westen (Van Dijk, 2007). Het gaat de Chinezen niet om de transfer van kennis, 

technologie en ervaring, maar veeleer om het stimuleren van hun economie. Chinese bedrijven 

investeren wel, maar ze houden controle over hun kennis en technologie en voeren projecten 

uit met Chinese arbeiders, bedrijven en materiaal. Er worden weliswaar geen ideologische 

voorwaarden aan leningen gesteld volgens het non-interventieprincipe, maar het geld komt wel 

Chinese bedrijven ten goede. Wat hiervan de impact is op de Afrikaanse werkgelegenheid en 

lokale economie wordt verder bekeken in deel III.  
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1.2.3 Filling the gap 

Een opmerkelijke constante in China’s buitenlandse politiek is dat het land een actief beleid 

voert daar waar het Westen minder aanwezig is. Dit om verschillende redenen, die we perfect 

kunnen illustreren met enkele voorbeelden in Afrikaanse landen. 

Uiteraard kunnen we dit linken aan de non-interference strategie van de Beijing Consensus. Zo 

stelt Wolfe (2006) dat China op de proppen komt wanneer Westerse bedrijven teruggehouden 

worden wegens niet naleving van de internationale wetten. Aangezien China zich niet mengt in 

de interne aangelegenheden van een land, vult het het gat op dat het Westen achterlaat. Zo 

keerde Zimbabwe zich in 2004 naar China nadat het geïsoleerd werd van het Westen omwille 

van het verjagen van mensen in sloppenwijken en blanke boeren (Bajpaee, 2005). China  ging 

daarop in en investeerde $  600 miljoen in Zimbabwe 2004. Ook in Soedan zagen we een stij-

gende Chinese aanwezigheid nadat de VS in 1997 handelssancties tegen Soedan had uitgevaar-

digd wegens schending van de mensenrechten. Toen in 2006 de VS bezorgdheid uitte omtrent 

corruptie bij het Nigeriaanse veiligheidsapparaat keerde Nigeria zich ook naar China voor haar 

militaire bevoorrading. We kunnen hier niet verder op ingaan, maar Wolfe haalt in zijn rapport 

nog enkele andere uitgewerkte voorbeelden aan.  

Een tweede reden die meer op grondstoffen betrekking heeft, is dat China zich noodzakelijker-

wijs moet richten op gebieden waar slechts weinigen vertegenwoordigd zijn omdat ze als zeer 

risicovol worden ingeschat. Pehnelt (2007) zegt het als volgt:   

“Since there are not many ‘unoccupied’ oilfields left, energy security has become a 

crucial issue in China’s foreign policy. Therefore, they simply cannot afford to re-

ject potential suppliers and have to go where no one else goes.”  

Ook mislukkingen in onderhandelingen en afgesprongen deals waar niet-Chinese multinationals 

contracten verkregen zorgen ervoor dat China zijn blik naar het meer instabiele Afrika moet 

richten om competitie met de belangrijkste multinationals te vermijden.  
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1.2.4 Oil for aid 

Vele auteurs hebben het over een techniek die China gebruikt om voet aan de grond te krijgen 

in (liefst grondstofrijke) landen: het koppelen van diplomatie aan hulp, zachte leningen en in-

frastructuurwerken. Pehnelt (2007) stelt dat China’s engagement in buitenlandse gebieden -

waaronder Afrika- het gevolg is van haar economische noden, politieke doelen en specifieke 

schaalvoordelen die ze er heeft. De ‘oil for aid’ strategie wordt door Alden (2007) passend ver-

woord: 

“A crucial component of expanding China’s presence in Africa has been the use of 

foreign assistance to cement ties with governments as a means of securing re-

sources and winning new diplomatic allies.” 

Ze wordt vaak beschouwd als een belangrijke economische component in China’s Afrikabeleid 

waardoor we ook in dit onderzoek even op deze strategie ingaan. In deel II wordt de hulp en 

schuldverlichting aan Afrikaanse landen door China onderzocht en weergegeven met actuele 

cijfers.  

Wanneer we het hebben over Chinese hulp is deze meestal bilateraal en direct gericht aan de 

ontvangende overheid. Slechts een klein deel vindt als Official Development Assistance (ODA) 

via multilaterale kanalen zoals de World Health Organization (WHO) en andere VN organisaties 

zijn weg naar het Afrikaanse continent. Onder hulp kunnen we vele vormen verstaan: projectfi-

nanciering, schuldverlichting, FDI, infrastructuurwerken, zachte leningen,… Volgens Brautigam 

(2009) geeft China maar zelden cash hulp. Een overzicht van de Chinese hulp per Afrikaans land 

tot 2006 is terug te vinden in bijlage 1. 

Deze hulp mag echter niet zomaar geïnterpreteerd worden als een uitdrukking van China’s al-

truïsme en humanitair medeleven. Het is onderdeel van een bredere strategie, waarbij de toe-

gang tot olievelden en andere grondstoffen vaak een basis vormt. Vele auteurs zoals Alessi & 

Hanson (2012), Zweig & Jianhai (2005) en Alden (2007) hebben het over ‘integrated package 

aid’ waar toegang tot grondstoffen tegenover staat. Ook Ndumbe Anyu & Afam Ifedi (2008) 

stellen dat Chinese betrokkenheid in Afrika gekenmerkt wordt door politieke, economische en 
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militaire relaties die ondergeschikt zijn aan China’s queeste voor energieveiligheid in ruil voor 

wapens, hulp en de opbouw van infrastructuur. Volgens van de looy (2007) spelen ook presti-

gieuze projecten zoals de bouw van publieke gebouwen, stadions en paleizen een belangrijke 

rol in het veiligstellen van overeenkomsten met Afrikaanse overheden.2 Daarnaast kan China 

deze verschillende vormen van hulp ook gebruiken als een manier om landen politiek aan zich 

te binden, zoals eerder aangehaald. 

Er zijn verschillende voorbeelden te vinden waarin Beijing gebruik maakt van schuldverlichting, 

zachte leningen of andere vormen van hulp in ruil voor sterkere economische en politieke rela-

ties. Zo stemde Eximbank toe om Sierra Leone te financieren met een lening van meer dan 6 

miljard dollar waar slechts één enkele koper- en kobaltmijn tegenover stond (Brautigam, 2009). 

In het olierijke Angola bieden Chinese oliemaatschappijen voor contracten en slepen ze deze 

ook vaak binnen door extra leningen toe te kennen. Na de decennialange burgeroorlog, die in 

2002 eindigde, wilde de Angolese regering een snel herstel. Het IMF en vele Westerse donors 

wilden een SMP (d.i. Staff Monitored Program) dat bepaalde condities vooropstelde. Deze gin-

gen van good governance en democratie tot mensenrechten. De Angolese regering weigerde 

de giften en leningen echter, aangezien de eisen van de donors veel te hoog lagen voor het 

land. Het is pas vanaf dan dat China zelf kwam opzetten met de aanbieding die veel minder 

voorwaarden bevatte dan deze van het IMF of Westerse donors. Deze 'oil-backed loan' zorgde 

er niet alleen voor dat enerzijds Angola zijn lening kreeg waarmee ze het land konden herop-

bouwen en ontwikkelen zonder veel bijkomende eisen, maar anderzijds ook voor olie-import 

voor China. (Mohan, Tan-Mullins, Power, 2010).  

Dergelijke grondstoffendeals worden niet alleen afgesloten met leningen, ook wapens leveren 

een tegenwaarde. Voor sommige Afrikaanse overheden, vooral deze die bedreigd worden door 

burgeroorlogen, opstandelingen of interne oppositie, vormt militaire samenwerking en wapen-

handel een belangrijk aspect in hun Chinese relaties.  Rapporten laten er geen twijfel over be-

                                                      

2
 Voorbeelden hiervan zijn nieuwe kantoren voor het ministerie van buitenlandse zaken in Angola en Mozambique, 

presidentiële paleizen in Harare en Kinshasa en stadiums in Sierra Leone en de Centrale Afrikaanse Republiek.  
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staan dat de oorlog in Soedan voor een groot deel gevoerd worden met Chinese wapens. Zo 

was er bijvoorbeeld een oliedeal waarbij Soedan voor $  100 miljoen aan gevechtsvliegtuigen 

kreeg in ruil voor olierijkdommen. De reden waarom China deze aanbiedingen doet is simpel: 

China's wapenindustrie krijgt een boost en het beleid helpt de Chinese aandelen in de olievel-

den te beschermen (Taylor, 2006). We moeten dit fenomeen echter relativeren: ‘slechts’ 6-7 % 

van alle wapens die worden geleverd aan Afrika komt vanuit China.  

Hoe dan ook is het duidelijk dat China met haar hulpstromen naar het buitenland haar eigen 

belangen niet negeert, ze koppelt ze eraan vast. Ook wat Afrika betreft komt het pragmatisch 

karakter van China’s beleid naar de oppervlakte. Dit vinden we terug in het feit dat Chinese 

hulp vaak gebonden hulp is: hulp waarbij de ontvanger gebonden is goederen en diensten van 

het donorland te gebruiken. Dit werd eerder vermeld als een component van de Beijing con-

sensus met betrekking tot kennis en technologie, maar ook China’s hulpprogramma wordt 

voornamelijk uitgevoerd met behulp van Chinese bedrijven, arbeiders en materialen. Brautigam 

(2009) weet dat hulp via de Eximbank voor 50 % gebonden hulp is. Wanneer we terug Angola 

als voorbeeld nemen zien we dat de Chinese Eximbank Angola zo'n $  2 miljard leende in 2004 

en nog eens $  0,5 en $  2 miljard in 2007. Dit was voor infrastructuurprojecten rond wegen, 

water, elektriciteit, ... die echter gegund werden aan Chinese bedrijven (Boudewijns, 2011). 

Brautigam stelt zelfs dat dit gebonden aspect van hulp in contracten met Chinese bedrijven veel 

meer voorkomt dan de tegenwaarde uitgedrukt in toegang tot grondstoffen. Het is immers een 

belangrijk aspect voor China aangezien het Chinese vraag naar materialen genereert, en dus 

economische activiteit teweeg brengt.  

1.2.5 Staatsgeleide economie  

Tot slot gaan we nog even in op het ‘state-led business model’ dat vaak aan China wordt toege-

schreven. Er wordt meestal van uitgegaan dat Beijing alle touwtjes strak in handen heeft, en 

dat Chinese bedrijven door de staat worden gestuurd. Dit was zeker het geval onder Mao 

Zedong, en zoals we eerder zagen werden heel wat bedrijven onder Deng Xiaoping gestuurd en 

gesubsidieerd door de staat om een open economie te bevorderen. Nu moeten we echter stel-
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len dat Chinese ondernemingen steeds minder staatsgericht zijn en dat de economische acto-

ren niet langer gezien kunnen worden als een monolithisch blok (Taylor, 2009).  

Het is wel nog zo dat de Chinese overheid meer dan bij andere landen een inbreng heeft in het 

bestuur van Chinese ondernemingen en dat deze laatsten dan ook eerder als staatsgeleid ge-

percipieerd mogen worden. Vaak worden bedrijven ook nu nog financieel en politiek onder-

steund door de Chinese overheid, wat enkele gevolgen heeft voor hun werking. Enerzijds levert 

dit een voordeel op voor Chinese staatsbedrijven aangezien zij door deze sponsoring gemakke-

lijker in staat zijn hun concurrenten te overbieden (Eastasiaforum, 2011). Anderzijds zorgt het 

voor een lagere risico-aversie dan bij bijvoorbeeld Westerse bedrijven. Doordat ze kunnen re-

kenen op staatsbanken voor financiële steun ongeacht hun economische prestaties worden ri-

sico's lager ingeschat. Waar Westerse bedrijven geen risico's willen nemen in politiek instabiele 

of corrupte sectoren, zien Chinese zakenlui dit eerder als een economische opportuniteit dan 

als een risico. Op zijn beurt geeft dit Chinese staatsbedrijven een quasi-monopolie in sommige 

Afrikaanse economieën. Ook de horizon van Chinese bedrijven reikt hierdoor verder: ze ervaren 

veel minder druk om op korte termijn grote winsten te boeken, daar waar Europese spelers 

hun aandeelhouders tevreden moeten stellen (Pehnelt, 2007).  

Ondanks deze voordelen wordt door verschillende auteurs opgemerkt dat Chinese onderne-

mingen een grotere handelsvrijheid hebben verkregen het laatste decennium. Dit hangt natuur-

lijk samen met de heuse privatiseringsgolf in 1997 waar vele Chinese State Owned Enterprises 

(SOE's) werden afgeslankt of gesloten. Met betrekking tot Sino-Afrikaanse handel stelt Taylor 

(2009) dat deze 'genormaliseerd' is: "The concept of a ‘China Inc.,’ complete with master plan, 

either at home or abroad is intrinsically flawed." Sommige experts maken zelfs melding van be-

drijfsbeslissingen die niet in samenspraak zijn met China's overzeese doelstellingen (Alessi & 

Hanson, 2012). Zo zien we in sommige gevallen Chinese energiebedrijven niet alleen de strijd 

voor winstgevende projecten aangaan met internationale concurrenten, maar ook met elkaar. 

Dit ligt niet in de lijn van China's energiepolitiek, en duidt op een zwakkere staatsinvloed. In 

realiteit heeft Beijing steeds minder controle over haar overzeese bedrijven. Het lijkt dus dat 

we niet langer uit mogen gaan van dat strikt staatsgeleid model van weleer, al blijven Chinese 

bedrijven nog steeds niet volledig onafhankelijk van hun overheid.  
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2 WAT DRIJFT CHINA’S GROEIENDE ROL IN AFRIKA 

In het eerste deel van dit werk werd duidelijk dat China door de jaren heen steeds pragmati-

scher werd in haar relaties met de verschillende Afrikaanse landen. Het Maoïstisch ideologisch 

discours moest plaats ruimen voor meer berekende economische zetten die werden verant-

woord binnen het kader van de Beijing consensus. Vaak wordt China's snelle industrialisering 

en de daaruit volgende toenemende vraag naar grondstoffen en energie aangehaald als oor-

zaak voor de intensifiëring van de Sino-Afrikaanse relaties. In dit tweede deel wordt deze hypo-

these onderzocht, waarbij wordt vertrokken vanuit China's huidig en verwacht economisch 

groeipad en haar grondstoffenproductie en -consumptie. Op basis daarvan baseert de Chinese 

overheid zich immers voor de ontwikkeling van haar ‘National Energy Strategy and Policy 

(NESP)’, waarbij ze streeft naar zekerheid en efficiëntie. Dit wordt verder in dit deel geanaly-

seerd en kan meteen gelinkt worden aan het specifieke Afrikabeleid van China, waarin de na-

druk wordt gelegd op het wederzijdse voordeel en de sterke economische coöperatie die men 

via goede contacten met het Afrikaanse continent wil bereiken. Dit alles schept de context 

waarin tot slot de verschillende facetten van China's economische aanwezigheid in Sub-Sahara 

Afrika worden weergeven via concreet cijfermateriaal en een grondige literatuurstudie. Zowel 

de Chinese import- als exportstromen naar Afrika worden geanalyseerd, alsook de investerin-

gen en hulp/schuldverlichting die vanuit de Aziatische grootmacht richting Afrika vertrekken. 

2.1 CHINA’S GRONDSTOFFEN- EN ENERGIEVERBRUIK 

2.1.1 Hedendaagse situatie 

Vaak wordt gezegd dat China’s intens grondstoffenverbruik het land naar andere markten drijft, 

waaronder Sub-Sahara Afrika. Vandaar dat we eerst dieper ingaan op zowel de hedendaagse 

grondstoffenvoorraden als de energieproductie en -consumptie. De grondstoffen die China in-

tensief gebruikt in haar economisch groeiproces zijn immers breder dan louter de bronnen van 
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energie3. Om de volledige oorsprong van deze Aziatische drift naar SSA te kunnen weergeven 

wordt er dan ook voor gekozen een zo breed mogelijke waaier aan grondstoffen te viseren, 

weliswaar binnen de beperkte ruimte van dit onderzoek, om zo de belangrijkste trends terzake 

te kunnen vatten.  

Zoals figuur 2 weergeeft kent China sinds de markthervormingen van Deng Xiaoping in 1976 

een exponentiële groei van haar bruto binnenlands product, dat in 2011 7.298 miljard dollar 

bedroeg. Er wordt reeds druk gespeculeerd dat China met dergelijke groeiratio’s de VS zal inha-

len als grootste economie. Met een gemiddelde jaarlijkse groei tussen 2002 en 2011 van 10,6 % 

kan het land wel degelijk beschouwd worden als een opkomende economische supermacht. 

Figuur 2: Historisch overzicht van China’s BBP 

Volgens de Wereldbank worden in 2012 en 2013 door de cyclische downturn iets lagere groei-

cijfers verwacht van respectievelijk 8,2 % en 8,6 %. Hoe dan ook zijn dit ratio’s die tot de ver-

beelding spreken, en kan het niet anders dan dat deze impressionante groei gevoed moet 

worden met steeds meer grondstoffen. Alden (2007) stelt “resources are vital for the health of 

the Chinese economy”.  

                                                      

3
 De bronnen voor energieproductie zijn de volgende: steenkool, ruwe olie, gas, uranium (kernenergie) en 

wind/water (hernieuwbare energie). 
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Wanneer we kijken in welke sectoren de Chinese boom vooral plaatsvindt, is het niet verwon-

derlijk de industriële sector die de grootste groei laat optekenen. Vergeleken met andere 

grootmachten kent China een zeer grote industriesector (Taylor, 2009). Dit is volgens Jiang 

(2009) te verklaren doordat China als het ware de “factory of the world” is. Haar economische 

modernisatie trok Westerse multinationals aan zich massaal ginds te vestigen. Chuka (2011) 

heeft het over een zeer snelle expansie die enerzijds nood heeft aan energie- en grondstoffen 

en anderzijds aan exportmarkten om de industriële overproductie van Chinese fabricaten (tex-

tiel, schoeisel, elektronica) af te zetten.  

De geschiedenis toont aan dat sterke outputstijgingen en dus economische groei rechtstreeks 

gelinkt zijn aan een hogere vraag naar energie en grondstoffen. Niet toevallig volgde na het 

ontdekken van stoomenergie in de 19de eeuw in het Westen een industriële revolutie. Indien 

immers een economie met een vast percentage stijgt, zal de productie na een bepaald aantal 

jaren verdubbeld zijn. Maar om de productie te doen stijgen heeft een bedrijf, of meer in het 

algemeen een land, meer energie en grondstoffen nodig. In figuur 3 zien we dat dit ook in China 

het geval is, zeer duidelijk begin jaren ’80 en ‘90. Vanaf de 2de helft van de jaren ’90 valt echter 

op dat de energieconsumptie een heel wat grilliger verloop kent dan het  BBP. Dit is onder 

Figuur 3: BBP groeiratio’s en energieconsumptie 1980-2007 
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te wijten aan het feit dat de energieconsumptie per eenheid GDP op 30 jaar tijd meer dan ge-

halveerd is dankzij hogere energie-efficiëntie (Christie, Francois, Urban  & Wirl, 2010). In haar 

energiestrategie zet de Chinese overheid immers steeds zwaarder in op efficiënter energiever-

bruik (zie 2.2). Daarnaast kan de sterke stijging van de energieconsumptie begin 21ste eeuw ver-

klaard worden door de enorme expansie van de Chinese industriële sector, mede door de 

relocatie van Westerse bedrijven. Zoals immers kan afgelezen worden in bijlage 2.1, is het de 

industriesector die het grootste energie- en grondstoffenverbruik kent, met maar liefst 6 keer 

groter energieverbruik dan in de huishoudelijke sector die op de tweede plaats staat.  

Ndumbe & Afam (2008, p.4) vatten dit alles als volgt samen:  

“China is a fast-growing economic, military, and political actor on the world stage, 

with an ever-increasing demand for all kinds of resources –including oil, timber, 

and minerals- to fuel its voracious industrial appetite. […]This has been accompa-

nied by increased energy consumption, necessitating a constant search for new 

sources.”  

Zoals we verder nog zullen zien, zal China zich ook richten naar Sub-Sahara Afrika voor haar 

zoektocht naar nieuwe bronnen. In welke mate China nu moet importeren hangt uiteraard af 

van haar productie- en consumptiepatronen. We geven kort een algemeen beeld m.b.t. ener-

gie, vooraleer we dieper ingaan op enkele grondstoffen. 

ENERGIE 

China voorzag in 2009 in 18,7 % van werelds totale primaire energievoorziening (Key World 

Energy Statistics, 2011). Zoals figuur 4 aantoont gebeurde deze productie in 2010 voornamelijk 

met steenkool (77,3 %), dat zeer ruim voorradig is in het land. Daarnaast vormen ook ruwe olie 

(9,9 %), gas (4,1 %) en andere (8,7 %) belangrijke bronnen van energie. Bijlage 2.2 biedt een his-

torisch overzicht van het aandeel van deze bronnen in China’s energieproductie. 

In juli 2010 heeft China de Verenigde Staten voorbijgestoken als grootste energieconsument ter 

wereld. Ook hier wordt vooral gebruik gemaakt van China’s steenkoolmijnen. In 1978 en 2009 
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zijn respectievelijk 70,7 % en 71 % van de Chinese energieconsumptie kolen (China Statistical 

Yearbook, 2011). Figuur 5 vertelt ons dat 19 % van het binnenlandse energieverbruik in 2008 

om olie ging en 3 % om gas. Hernieuwbare energie is in China nog niet ver gevorderd: 0,2 %. 

Het land zet echter steeds meer in op hernieuwbare energie, waardoor het aandeel in de ener-

gieconsumptie in stijgende lijn verloopt. Dit is ook terug te vinden in bijlage 2.3. 

Figuur 4: China’s energieproductie, 2010 

Figuur 5: China’s energieconsumptie, 2008 
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Wanneer we nu China’s energieproductie linken aan haar energieconsumptie in figuur 6, is het 

duidelijk dat China sinds 1993 niet langer tot zelfvoorziening in staat is. Vanaf 1993 werd ener-

gie-import noodzakelijk wou het land haar economische verwachtingen inlossen, aangezien 

haar consumptieniveau het productieniveau overschreed.  

Figuur 6: China’s totale energieproductie en -consumptie (1960-2007) 

Nu meer dan ooit moet China haar energiebronnen veilig stellen, zoals de groeiende kloof tus-

sen productie en consumptie weergeeft. Het zijn echter niet louter energiebronnen die voor 

het groeiende China van belang zijn, ook import van andere grondstoffen is noodzakelijk.  In 

wat volgt wordt eerst dieper ingegaan op de fossiele brandstoffen olie, steenkool en gas, waar-

na enkele andere grondstoffen de revu passeren. Wat hun bewezen reserves betreft hebben 

we niet de tijd en ruimte om daar erg diep op in te gaan, vandaar dat deze gegevens in een 

overzichtelijke tabel worden weergegeven in bijlage 2.4.  

OLIE  

China is de 5de grootste olieproducent ter wereld met een productie van bijna 4 miljoen vaten4 

per dag in 2009 (EIA, 2010). Daarnaast had het land in 2010 volgens de key trade statistics van 

                                                      

4
  Een vat olie: 158,987 l. 
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het IEA een aandeel van 5,0 % in de totale productie van ruwe olie in de wereld. Er kan echter 

een dalende lijn gezien worden in deze olieproductie, waarbij wordt voorspeld dat China in 

2030 ‘slechts’ 3,2 miljoen vaten per dag zal kunnen produceren (Christie et al, 2009). Het is 

echter al sinds 1993 dat de productie niet meer tegemoet komt aan het consumptiepatroon 

van de opslorpende Aziatische industrie. Voor dit kanteljaar was China de grootste Aziatische 

olie-exporteur, maar sinds 2007 is het de 2de grootste olie-importeur ter wereld, na de VS 

(Allessi & Hanson, 2012). Om te kunnen voorzien in haar energiebehoeften heeft het land 

immers meer dan 8,3 miljoen vaten per dag nodig, heel wat meer dan het produceert. Vandaar 

de grote importdruk.  

In de jaren ’60 was deze druk er helemaal niet, aangezien China overvloedige oliebronnen bezat 

en zelfs olie kon exporteren (Ndumbe & Afam, 2008). Zoals gezegd veranderde dit in 1993: Chi-

na werd olie-importeur. Dit verklaart natuurlijk meteen hoe het komt dat China in dat jaar ook 

een energie-importeur werd, gezien de belangrijke rol van olie in de energieproductie. Sinds-

dien kent China een grote afhankelijkheid van import, zoals verder nog zal blijken. Figuur 7 

toont dat in 2009 de netto import nood van China 4,3 miljoen vaten per dag was.  

Figuur 7: China’s netto export/import van olie 
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Volgens De Ridder (2011) groeide de afgelopen 5 jaar de Chinese vraag naar olie gemiddeld met 

zo'n 6 % per jaar. Van de wereldwijde stijging in het verbruik over dezelfde periode wordt on-

geveer 40 % toegewezen aan China. Enerzijds moet de olie-import de groeiende economie en 

industrie voeden, anderzijds moet ze ook instaan voor de grotere Chinese vraag naar consump-

tiegoederen door de stijgende welvaart in het land. Zoals we verder nog zullen zien is China ze-

ker wat betreft olie aan het zoeken naar nieuwe landen om zijn oliebronnen te diversifiëren en 

energieveiligheid te bereiken.  

STEENKOOL  

Wat steenkool betreft weten we reeds dat deze in China zeer voorradig is. Daardoor is het voor 

China de primaire grondstof voor de vervulling van haar energiebehoeften (Alessi & Hanson, 

2012). In 2010 produceerde China 3,5 miljoen short ton5 steenkool, de grootste producent ter 

wereld. Tegelijk is het land ook de grootste consument: in 2010 was stond haar vraag gelijk aan 

3,7 miljoen short ton (key world energy statistics, 2011). Dit betekent dat China intern bijna 

voldoende voorraad heeft om aan z’n noden inzake steenkoolverbruik te voldoen. Op onder-

staande figuur wordt dat weergegeven, waarbij ook dient opgemerkt te worden dat zowel de 

productie als consumptie van steenkool een stijgende -maar dus gelijklopende- trend kent.  

Figuur 8: China’s productie en consumptie van steenkool 

                                                      

5
 Een Short ton is een massaeenheid van 907,18474 kg 
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GAS  

Op vlak van gas zien we dat China sinds 2007 meer consumeert dan ze zelf produceert (zie fi-

guur 9). In 2009 had het land op die manier een productie van 82,940 miljard m³ (7de grootste 

producent ter wereld), maar een consumptie van reeds 87,074 miljard m³ (6de grootste consu-

ment ter wereld). Dit betekent dat ook gas een grondstof is die China moet importeren. Deze 

tendens is echter nog fel aan het versterken, doordat gas milieuvriendelijker en efficiënter is 

dan steenkool. Er wordt dan ook verwacht dat China steeds meer gas in het buitenland zal 

moeten gaan zoeken. (Boudewijns, 2011). De Chinezen willen dit aandeel verhogen.  

Figuur 9: China’s productie en consumptie van gas 

KOPER  

Naast voorgaande energiebronnen kent China ook een snel stijgende vraag naar andere grond-

stoffen, waaronder koper. Zo heeft het recentelijk de VS ingehaald als grootste consument 

(20 %) van koper (Pehnelt, 2007). Dat metaal wordt vooral gebruikt in bekabeling, werktuigen, 

geleiders, enz.; zowat in elke Chinese industrie wordt het verwerkt: IT (hardware), infrastruc-

tuurwerken, telecommunicatie, bouwindustrie, … Bijgevolg is de import van koper als het ware 

geëxplodeerd. De invoer in 2010 werd geschat op 39 miljard dollar, en de vraag ernaar zal wel-

licht de eerstkomende decennia niet verminderen.   
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METAALERTSEN 

China is ook een belangrijke importeur van metaalertsen zoals ijzererts, mangaan, lood en 

chroom. De Chinese invoer varieert tussen 32 à 54 % van de totale wereldimport. De meeste 

van deze onedele metalen worden gebruikt in de productie van staal. De Chinese staalindustrie 

is een snelgroeiende industrietak in China en heeft een grote behoefte aan een stabiele toevoer 

van metaalertsen. Bijna 50 % van de wereldwijde productie van staal gebeurt in China, maar de 

grondstof voor staal, ijzererts, moet voor een groot deel ingevoerd worden. China is uitgegroeid 

tot ’s werelds op één na grootste staalconsument naast de Verenigde Staten, maar de groei in 

de binnenlands ijzer- en staalindustrie zal mogelijk de vraag naar metalen verder verhogen 

(Trinh, Voss & Dyck, 2006). 

Wanneer we specifiek naar ijzererts kijken, is ook daar China de grootste consument. Gestuurd 

door sectoren zoals de bouw en autofabrikanten, is de behoefte aan ijzererts niet te stuiten. Dit 

resulteert alweer in een grote importbehoefte.  Volgens De Ridder (2011) bedroeg de geschatte 

invoer van ijzererts in 2010 67 miljard dollar.  

LANDBOUWPRODUCTEN 

China heeft tegelijkertijd een heel scala aan landbouwproducten nodig. Haar industriële groei , 

immer groeiende populatie en snelle urbanisatie vereisen onder andere import van hout, ka-

toen, rubber, soja, vlees & ander voedsel.  

Interne druk zorgde ervoor dat China hout moest importeren. In 1998 overstroomde de 

Yangtze rivier in China, met een hoog dodental en enorme schade tot gevolg. Loggen werd ver-

boden in grote delen van China om dergelijke rampen te vermijden, waardoor import van hout 

nodig werd (van de Looy, 2006). Ook de bloeiende meubelindustrie, alsook een omvangrijke 

bouw- en papierindustrie, zorgden ervoor dat China momenteel de grootste consument van 

hout ter wereld is (Pehnelt, 2007). Tegen 2010 kon China slechts aan de helft van haar vraag 

naar hout tegemoetkomen met binnenlandse productie, waardoor de afhankelijkheid van hout-

import toenam. Deze trend zal zich nog verderzetten aangezien de vraag blijft stijgen en interne 

voorraden en bossen slinken. 
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Nog niet zolang geleden sijpelde rubber in China’s top 5 van ingevoerde grondstoffen. Terwijl 

de automobielsector de voorbije jaren wereldwijd zware klappen kreeg, ontpopte de Chinese 

automarkt zich razendsnel. Natuurlijk is de bandenmarkt (rubber) daar onlosmakelijk aan ver-

bonden. De geschatte invoer van rubber in 2010 bedroeg 9 miljard dollar (De Ridder, 2011). 

Ondanks het feit dat China de grootste katoenproducent ter wereld is, moet het enorme hoe-

veelheiden importeren om tegemoet te komen aan de vraag van haar boomende textielindu-

strie. Vandaag de dag is China dan ook de grootste importeur van katoen ter wereld.  

Ook voor sojabonen, vlees en voedsel in het algemeen voldoet de binnenlandse productie niet 

langer aan de binnenlandse vraag. Dat komt natuurlijk door de enorme bevolkingsgroei, tekor-

ten aan landbouwgrond en de toenemende levensstandaard van de Chinezen. Ook wat sojabo-

nen betreft, de belangrijkste geïmporteerde landbouwstof van China, staat het land bekend als 

de grootste importeur ter wereld (met een geschatte invoer van 22 miljard dollar in 2010). 

ANDERE 

Tot slot kunnen we nog zeggen dat China bekend staat voor zijn productie van aluminium,  

kwik, zink, antimoon, wolfraam, tin, molybdenum, vanadium en uranium. Daarnaast consu-

meert het volgens Jiang (2009) 40 % van de werelds’ cement, 19 % van het aluminium en 10 % 

van de elektriciteit. Tenslotte is China ook geïnteresseerd in natuurlijke rijkdommen zoals ko-

balt, diamant, titanium en goud (Ndumbe & Afam, 2008). 

2.1.2 Toekomstige vraag naar grondstoffen en energiebronnen 

Wanneer een land beslissingen neemt omtrent energiebeleid of grondstoffenafhankelijkheid, 

baseert het zich niet enkel op de hedendaagse situatie m.b.t. haar verbruik, maar houdt het ui-

teraard ook rekening met voorspellingen inzake toekomstige grondstoffenproductie en -

consumptie. Vandaar dat ook in dit onderzoek kort wordt ingegaan op China’s toekomstige 

nood aan grondstoffen, waarbij we vooral focussen op toekomstige olievereisten.   

Het lijkt erop dat noch de overheid noch de Chinese bevolking van plan is het tempo van haar 

economische ontwikkeling en groei te vertragen. De snelle industrialisatie en verstedelijking 
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heeft geleid tot grootschalige migratie, wat volgens Ndumbe & Afam (2008) zal resulteren in 

een energieverbruikspatroon dat zal verdubbelen in 2050.  

De vooruitzichten m.b.t. olievoorziening zijn niet rooskleurig voor China. Het IEA voorspelt dat 

het land tegen 2020 reeds 70 % van zijn olieconsumptie zal moeten importeren en dus ook over 

de VS heen zal springen als grootste olie-importeur ter wereld. In figuur 10 zien we dat China 

volgens voorspellingen tegen 2020 ongeveer 13 miljard vaten olie per dag nodig zal hebben. 

Nog 10 jaar later, in 2030, zullen ongeveer 17 miljoen vaten olie per dag nodig zijn om aan de 

binnenlandse vraag te kunnen voldoen. China zou dan maar liefst 10 % van de globale olievraag 

voor haar rekening nemen. Uiteraard doet dit ook de Chinese importafhankelijkheid stijgen, tot 

80 % in 2030. Daar is China als de dood voor, vandaar dat ze zich, zoals we verder zullen zien, 

willen diversifiëren.  

Figuur 10: Vooruitzicht op China’s olievraag (2000-2030) 

Ook van het verbruik van natuurlijk gas wordt, zoals gezegd, verwacht dat het in stijgende lijn 

blijft verlopen: waar men in 2010 zo'n 89,5 miljard m³ verbruikte om aan de vraag te voldoen, 

verwacht men tegen 2020 zo'n 198,2 miljard m³ en in 2030 zelfs zo'n 340,7 miljard m³ te con-

sumeren (Boudewijns, 2011). Er wordt verwacht dat tegen 2025 40 % van de totale vraag naar 

gas zal moeten geïmporteerd worden. 
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Tot slot geeft onderstaande figuur wat gegevens weer omtrent de toekomstige importvraag 

van China naar enkele mineralen, ertsen of andere belangrijke importgoederen. Het is duidelijk 

dat China’s niet aflatende economische groei nood heeft aan voldoende bouwstenen, die, ver-

mits ze niet in voldoende mate in China zelf kunnen ontgonnen worden, elders ter wereld moe-

ten worden gezocht.  

Figuur 11: Voorspellingen omtrent China’s toekomstige importvraag 

Wanneer we op zoek gaan naar de determinanten van China’s aanwezigheid in Sub-Sahara 

Afrika, kunnen we dus best starten bij haar eigen grondstoffenverbruik. Gegeven China’s eco-

nomische groei, die vooral terug te vinden is in de energie-intensieve industriële sector, is het 

onvermijdelijk dat China’s natuurlijke rijkdommen de binnenlandse vraag niet langer kunnen 

dragen. Op vlak van steenkool is zelfvoorziening momenteel nog mogelijk, maar wat ruwe olie, 

gas, koper, ijzererts, hout en nog andere grondstoffen betreft is steeds meer (zeker naar de 

toekomst toe) agressieve scouting voor olie-en exploratiedeals noodzakelijk om de import op te 

drijven. Wil de Aziatische reus blijven groeien, dan heeft het een zekere, veilige, constante en 

vooral gediversifieerde importhandel nodig. Dat de Chinese overheid zich daar ten volle van 

bewust is en strategisch nadenkt over haar lange termijn energiedoelstellingen blijkt uit deel 

2.2, waarin het energie- en grondstoffenbeleid van China wordt weergegeven en tegelijk gelinkt 

wordt aan China’s visie omtrent haar relatie met het Afrikaanse continent.    
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2.2 INSTITUTIONEEL KADER  

“In order for China to continue to achieve its desired economic growth and meet 

its industrial needs, its energy policy needed to be elevated to the level of strate-

gic national security.” (Ndumbe & Afam, 2008, p. 6) 

De volgende stap in het onderzoek naar China’s economische aanwezigheid in Sub-Sahara Afri-

ka is het begrijpen van het legale kader rondom deze materie. We weten nu reeds dat China 

gedreven wordt door een noodzaak aan grondstoffenimport en -diversificatie, waarbij ze de ga-

ten opvult waar het Westen niet kan, mag of durft handelen (de ‘filling the gap’ techniek). Deze 

noodzaak laat zich nog op een andere manier optekenen: door haar late economische boom is 

China in een wereld aanbeland waar maar weinig ‘onbezette’ olie- of gasvelden meer terug te 

vinden zijn. Het land kan het zich simpelweg niet veroorloven potentiële leveranciers te weige-

ren op basis van bijvoorbeeld te gebrekkige infrastructuur, morele bezwaren of te grote risico’s 

(Pehnelt, 2007). Via de non-interferencetechniek waar het land economische belangen loskop-

pelt van politieke voorwaarden benadert China vooral bilateraal importopportuniteiten via het 

ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel. Dit alles is onderdeel van haar overkoepelende 

energiestrategie.  

China kent niet één ministerie van energie, maar verschillende overheidsagentschappen die op 

één of andere manier betrokken zijn bij het management van de energiesector (Christie et al., 

2009). Het enige agentschap dat daarbij autoriteit heeft over de volledige sector is de ‘National 

Development and Reform Commission (NDRC)’. Dit orgaan stelt onder meer de lange termijn 

ontwikkelingsplanning op, beslist over buitenlandse coöperatieve projecten en investeringen, 

en zet de energieprijzen. Uiteraard zijn er daarnaast ook nog de Chinese bedrijven werkzaam in 

de sector. Vaak zijn ze eigendom van de staat. Tussen 1994 en 1998 heeft de Chinese overheid 

de meeste olie- en gasconcerns gereorganiseerd tot twee bedrijven: enerzijds de ‘China Natio-

nal Petroleum Corporation (CNPC)’ en anderzijds de ‘China Petroleum and Chemical Corporati-

on (Sinopec)’. Daarnaast is er nog een derde staatsbedrijf, de ‘China National Offshore Oil 

Corporation (CNOOC)’. Deze staatsbedrijven staan zeer sterk en volgen steeds meer hun eigen 

winstbelangen, die niet altijd meer volledig stroken met het overheidsbeleid. Waar vroeger Bei-
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jing meer een monoliet was, zien we nu dat dergelijke grote spelers niet langer handelen als 

staatrobot (Taylor, 2009). Een voorbeeld hiervan zijn CNPC en Sinopec in Soedan. Zij beconcur-

reerden elkaar om olievelden in Soedan, ondanks het feit dat ze beiden behoren tot Beijings 

energieveiligheidsbeleid. Taylor (2006, p. 941) stelt het als volgt: “China energy sector is one of 

strong firms and weak institutions.” 

Het eigenlijke beleid is gebaseerd op de in 2003 opgestelde ‘China National Energy Strategy and 

Policy 2020’ (NESP). Hierin wordt het belang van energie en grondstoffen in China’s groeiende 

economie erkend. Het rapport stelt dat het mogelijk is voor China om de groei van haar ener-

gievraag laag te houden wanneer de juiste energiestrategieën worden gevolgd en het daarin 

opgelegde beleid wordt uitgevoerd. China focust op verschillende pijlers: zo moet het land haar 

energiebronnen diversifiëren en zo een mix van eigen en buitenlandse grondstoffen kunnen 

aanwenden. Daarnaast wil men de energie-intensiteit tegen 2015 met 17 % zien dalen. Energie-

efficiëntie is een van de hoogste prioriteiten, stelt het ‘China energy efficiency report’ (2011). 

Om China op een minder energie-intensief ontwikkelingspad te krijgen werden reeds heel wat 

maatregelen ingevoerd, waaronder het toekennen van energie-labels, het opzetten van mini-

mumstandaarden, financiële incentives zoals het toekennen van gesubsidieerde leningen voor 

energie-efficiënte projecten, … De ‘Renewable Energy Law’ van 2005 benadrukt dan weer het 

belang van hernieuwbare energie in China’s nationale energiestrategie. Het volledig uitspitten 

van alle officiële documenten omtrent China’s energiestrategie zou ons te ver leiden, maar hoe 

dan ook staat vast dat ook het Afrikaanse continent in deze strategie een steeds belangrijkere 

rol speelt. 

China richt zich immers meer en meer naar Afrikaanse landen in de uitvoering van haar energie- 

en grondstoffenbeleid. Dit is realpolitik: zoals het buitenlands beleid van alle landen, gebaseerd 

op economische en strategische overwegingen. De strategische overwegingen van sterke han-

delsrelaties omvatten volgens Taylor (2006) ook de zoektocht naar politieke bondgenoten in 

een toenemend multipolaire wereldorde. China ziet Afrika diplomatiek een groeiende rol spe-

len in de toekomst, en wil via de bilaterale opbouw van goede handelsrelaties steun verkrijgen 

op internationale conferenties of tegen de aanhoudende kritiek over haar interne situatie. So-
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wieso kan de Chinese expansie richting Afrika beschouwd worden als een natuurlijke extensie 

van China’s ‘opening-up’ naar de wereld, die werd geïntroduceerd onder Deng Xiaoping.  

In de officiële communicatie omtrent de Sino-Afrikaanse relaties stelt China zich telkens voor 

als een gelijkwaardige partner van de Afrikaanse landen. China-Afrika wordt naar voor gescho-

ven als een ‘common’ project, met dezelfde ontwikkelingsdoelen en (historische) ervaringen. 

China wil kost wat kost vermijden dat het aanzien wordt als een neokoloniale macht met de-

zelfde egoïstische intenties als het Westen. Zo verklaarde huidig Chinees president Hu Jintao op 

het 5de Forum voor Chinees-Afrikaanse samenwerking: ‘China en Afrika moeten meer samen-

werken op internationale fora. We moeten ons verzetten tegen de praktijken van de groten die 

de kleintjes pesten, de sterken die heersen over de zwakken en de rijken die de armen onder-

drukken.’ (De Standaard, 20/6/2012).  

In 2000 organiseerde China de eerste grootschalige conferentie over Sino-Afrikaanse handel in 

Beijing, waar 40 Afrikaanse staten aan deelnamen: het ‘Forum on China-Africa Cooperation’ 

(FOCAC). Het forum heeft de intentie “to promote “Pragmatic Cooperation” by strengthening 

consultation and expanding cooperation and “Equality and Mutual Benefit” by promoting both 

political dialogue and economic cooperation and trade.” (Christensen, 2010, p. 11). Op deze 1ste 

editie werd ‘the Beijing Declaration’ ondertekend op het forum: een document dat de 3 hoofd-

doelen van de Chinees-Afrikaanse coöperatie weergeeft (Chuka, 2011):  

 Het promoten van wederzijdse economische ontwikkeling via de eliminatie van armoe-

de bij de meerderheid van de bevolking. 

 China en Afrika willen hun internationale competitiviteit en bekwaamheid in economi-

sche globalisering voeden en zo hun status in internationale zaken verheffen. 

 Men wil met deze coöperatie zijn onderhandelingspositie met het Noorden versterken 

en zo een nieuwe, correcte en billijke internationale economische en politieke orde cre-

eren.  

China legt telkens de nadruk op het wederzijdse aspect, het streven naar win-winsituaties voor 

beide partijen. In het laatste deel van dit onderzoek zal echter duidelijk worden dat de Sino-

Afrikaanse relaties ook heel wat negatieve gevolgen hebben voor de Afrikaanse landen.  
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Sinds 2000 komt het forum elke 3 jaar bijeen, met ministeriële participatie van 49 (van de 54) 

Afrikaanse landen en China. Vaak kondigt China op deze 3-jaarlijkse bijeenkomst verschillende 

beloften m.b.t. financiële bijstand aan. Dit kan gaan over schuldkwijtscheldingen, de ‘official 

development assistance’ (ODA) of preferentiële kredieten die ze toekent. In deel 2.4.5 wordt 

hier dieper op ingegaan. Op het forum van 2006 deelde Beijing mee dat het een ontwikkelings-

fonds zou opzetten om gezamenlijke projecten tussen Chinese staatsbedrijven of privé-

bedrijven en Afrikaanse bedrijven aan te moedigen. Het ‘China-Africa Development Fund’ 

(CADF) werd officieel gelanceerd in mei 2007. Tegen het einde van 2008 had het CADF de fi-

nanciering van 20 projecten goedgekeurd, ter waarde van 2 miljard $ en werden 100 andere 

voorstellen geëvalueerd (Brautigam, 2009). In juli 2012 vond de 5de editie van FOCAC plaats. 

Daarop kondigde China aan haar kredietlijn aan Afrika te verdubbelen tot 20 miljard dollar, om 

de vriendschapsbanden aan te halen.  

In 2006 stelde China haar ‘African Policy Paper’ voor: een beleidsdocument waarin China haar 

samenwerking met Afrikaanse landen kadert aan de hand van 6 basisdoelstellingen:  

 toekennen van meer hulp en leningen voor Afrikaanse landen; 

 bevorderen van de handel met en investeringen in Afrika; 

 kwijtschelden van schulden; 

 verlagen van invoertarieven voor Afrikaanse producten in China; 

 verkrijgen van betere toegang tot de Afrikaanse markten; 

 streven naar vrijhandelszones waar geen of hele lage invoertarieven gelden. 

Dit kader werd ook gebruikt op het FOCAC van 2006, met de focus op de uitbouw van een sta-

biele langetermijnrelatie met het continent en de duurzame ontwikkeling ervan (Christensen, 

2010).  

We kunnen in dit deel concluderen dat de Chinese energiepolitiek én Afrikapolitiek duidelijk ge-

linkt zijn aan elkaar. China benadrukt zijn commerciële doelstellingen in zijn relaties met de ver-

schillende Afrikaanse landen, wat voor een groot deel slaat op het veiligstellen van zijn 

energiebevoorrading en diversifiëren van zijn grondstoffenimport. Zoals in deel 2.4 nog zal blij-

ken streeft China tegelijkertijd naar een betere toegang tot de Afrikaanse exportmarkten om 

zijn industriële massaproductie af te zetten. Er moet echter wel worden opgemerkt dat, on-
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danks het feit dat de centrale overheid een zeer brede Afrikapolitiek heeft opgezet, deze wordt 

uitgevoerd via de economische belangen van commerciële bedrijven, die hun eigen winst meer 

en meer laten primeren. Ook de regionale agentschappen belast met de uitvoering van deze 

Afrikapolitiek, delen de centrale visie niet altijd meer in een decentraliserend China. Dit kan 

mogelijks de uitvoering van het vooropgestelde beleid bemoeilijken. Dit is echter stof voor spe-

cifiek onderzoek en kan hier niet verder worden geanalyseerd.  

2.3 CHINA’S WERELDWIJDE GRONDSTOFFENIMPORT 

Om China’s aanwezigheid in Sub-Sahara Afrika te kunnen plaatsen in een globaal kader, maken 

we een korte zijsprong. De grondstoffenimport van China uit de rest van de wereld komt in dit 

onderdeel aan bod, zodat we China’s import uit het Afrikaanse continent in een breder per-

spectief kunnen analyseren. Bijlage 2.5 biedt alvast een overzicht van China’s belangrijkste im-

portgoederen in hun volume en waarde. Opmerkelijk, maar niet echt verrassend kan daarin 

worden opgemerkt dat grondstoffen de belangrijkste categorie vormen.   

China is de grootste energieconsument ter wereld, met 17,3% van het globale totaal. Van waar 

importeert deze economische grootmacht haar benodigde grondstoffen nu? Aangezien olie 

(naast steenkool, waar China een grote voorraad van heeft) de 2de grootste bron is van China’s 

energievoorziening, wordt daaraan in dit deel de meeste aandacht besteed. Ik verwijs hiervoor 

naar bijlagen 2.6 en 2.7, die meer informatie bevatten over de verdeling van oliebronnen over 

de wereld. 

Zoals in 2.1 reeds kon worden opgemerkt, is China momenteel de 2de grootste olie-importeur 

ter wereld. Waar het land in 2000 27% van haar totale olieconsumptie importeerde van de in-

ternationale markt (59,96 miljoen ton), steeg dat percentage volgens Zhao (2011) in 2011 tot 

meer dan 50% en zou het zelfs oplopen tot 65% in 2020. Vanwaar haalt deze olieslurpende 

grootmacht haar broodnodige olie? Het Midden-Oosten, dat beschikt over 56% van ‘s werelds 

oliereserves (zie bijlage 2.7) is met voorsprong de grootste oliebron voor China’s import. Vol-

gens cijfers van het EIA kwam in 2010 47% van China’s geïmporteerde olie uit het Midden-

Oosten (Saudi-Arabië, Iran, Irak). Dit zijn meer dan 2,2 miljoen vaten per dag (van een importto-
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taal van 4,8 miljoen vaten per dag in 2010). Dit brengt China echter in een zeer afhankelijke po-

sitie, iets waar ze vanaf wil volgens haar beleidsdoelstellingen opgetekend in het NESP 2020. De 

voortdurende politieke instabiliteit bedreigt daarenboven ook China’s energiezekerheid uit de 

regio. Hier komt Afrika in the picture. Het continent is nu reeds de tweede grootste olie-

exporteur naar China, het neemt 30% van China’s totale olie-import voor haar rekening, wat ge-

lijk staat aan 1,5 miljoen barrels per dag. Daarnaast richt China zich ook tot Rusland, Latijns-

Amerika (Brazilië, Venezuela, Ecuador) en Noord-Amerika (Canada).  

Wat enkele andere grondstoffen betreft mogen we ook de groeiende Latijns-Amerikaanse ex-

port naar China niet over het hoofd zien. Deze regio wint aan belang in China’s buitenlands be-

leid (Pehnelt, 2007). Het aandeel van landen uit Latijns-Amerika in de Chinese import is 

verdubbeld gedurende het laatste decennium. Zo wordt er onder meer koper naar China geëx-

porteerd door Chili en Brazilië, ijzererts door Brazilië en soja door Argentinië en Brazilië. China 

plant ook enkele grote investeringen in deze landen. 

Dit is ook te zien op figuur 12. Deze figuur geeft weer in welke grondstoffen en goederen China 

heeft geïnvesteerd gedurende de periode 2005-2009.   
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Figuur 12. Chinese investeringen (mljd $) per regio (2005-2009) 

2.4 CHINA IN SUB-SAHARA AFRIKA 

In 1998 kocht de ‘China Non-Ferrous Metals Corporation’ (CNMC) 85% van een Zambiaanse ko-

permijn op voor 20 miljoen $. Daarnaast investeerde ze nog 130 miljoen $ in het herstel ervan. 

Er werd nieuw leven ingeblazen in de koperindustrie, want de mijn was voordien 10 jaar lang 

gesloten geweest. Deze bedrijvigheid trok andere Chinese bedrijven aan en tegen 2005 hadden 

meer dan 160 Chinese bedrijven zich in Zambia gevestigd (Brautigam, 2009). Dit is een voor-

beeld van een typisch Chinees verhaal zoals je er vele terugvindt in Sub-Sahara Afrika. Meteen 

wordt al duidelijk waar het in feite om draait: China zoekt naar ontginningsopportuniteiten 

voor grondstoffen en energiebronnen, maar probeert tegelijkertijd haar exportmarkt te ver-

ruimen. De handel tussen China en Afrika heeft intussen recordhoogtes bereikt:  China is nu 

reeds de grootste bilaterale handelspartner van Afrika. Er is enerzijds de focus op grondstoffen, 

maar de economische aanwezigheid van China in SSA is breder dan dat, zoals Chuka (2011, p. 1) 

weergeeft:  
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“China has become the largest new investor, trader, buyer and aid donor in a se-

lect number of important African countries, and a major new economic force in 

SSA as a whole. […] The search for natural resources explains the tremendous in-

crease in Chinese trade and investment in Africa. China’s growing economy, espe-

cially the industrial sector, and expansion in the global economy, demand 

enormous supplies of mineral and energy resources, which are abundant in Afri-

ca.” 

Afrika beschikt inderdaad over vele grondstoffen en wordt al eens naar voor geschoven als een 

‘steady supply of key resources’ (Alden, 2007). We vatten kort en heel algemeen de belangrijk-

ste grondstoffenvoorraden op het continent samen. 

OLIE 

Afrika beschikt over 9% van ‘s werelds effectieve oliereserves, in totaal zo'n 117,2 miljard vaten 

(EIA, 2009). Van de totale wereldvoorraad beschikt Sub-Sahara Afrika over amper 2% van de 

oliereserves. Het grootste deel van de oliebronnen ligt immers in Noord-Afrikaanse landen zo-

als Libië en Algerije. SSA werd aanvankelijk, met Nigeria als uitzondering, genegeerd door de 

grote oliespelers. Europese bedrijven waren als één van de eersten aanwezig op het continent, 

terwijl de Chinezen pas sinds de jaren 2000 echt interesse kregen in de regio. Wat de oliecon-

centratie in Sub-Sahara Afrika betreft, zien we Nigeria er met kop en schouders bovenuit ste-

ken, het land beschikt over zo'n 36,2 miljard vaten olie of 31% van het Afrika’s totaal (zie figuur 

13a). Angola is de volgende in rij, het land heeft 9,0 miljard vaten olie (EIA, 2009). Soedan (5 

miljard), Gabon (2 miljard) en Congo Brazzaville (1,6 miljard) vervolledigen de top vijf van lan-

den uit de SSA met de grootste bewezen reserves (figuur 13b). 
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Figuur 13a. Bewezen oliereserves in Afrika, 2006 Figuur 13b. Afrikaanse oliereserves 

Op absoluut vlak beschikt Afrika over grote reserves, maar die 2% wijst er op dat we moeten re-

lativeren. Dit stelt inderdaad niet zo veel voor op wereldvlak, zeker niet ten opzichte van het 

Midden-Oosten (zie bijlage 2.7). Experts beweren echter dat het continent ook nog vele onont-

dekte reserves heeft. Ook de olieproductie ligt hoger: volgens van de Looy (2006) bedraagt voor 

Afrika in zijn geheel deze 11% van wereldolieproductie, en stijgt ze er elk jaar met 6%. China wil 

zijn olie-importen vanuit Afrika dan ook verhogen, vandaar zijn intensieve bilaterale handels-

contacten, investeringen en hulppakketten. 

GAS.  

Net als in het geval van olie, heeft de SSA wat gas betreft niet veel in de pap te brokken in de 

wereldgasreserves. Waar het volledige continent daarvan over zo'n 7,7% beschikt, heeft de SSA 

zo'n 3% in zijn bezit. Wederom spant Nigeria hier de kroon met 5,2 miljard m³. Angola heeft de 

tweede grootste reserves met 0,28 miljard m³. Kameroen (0,14 miljard m³), Mozambique (0,13 

miljard m³) en Congo Brazzaville (0,09 miljard m³) vervolledigen de lijst. Opnieuw een groot 

verschil tussen de eerste en de anderen (EIA, 2009).  

ANDERE 

Tot slot nog onderstaande figuur om ons een totaalbeeld te vormen waar enkele andere 

grondstoffen zich bevinden in Sub-Sahara Afrika. Zo is er magnesium terug te vinden in Zuid-
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Afrika, Gabon en Ghana. Diamant in vele staten, maar voor China vooral in Sierra Leone. Onder 

andere in Zambië, Botswana en Uganda is koper terug te vinden 

Figuur 14. Overzicht van Afrika’s natuurlijke rijkdommen 

In dit afsluitend onderdeel van deel 2 merken we pas echt wat China naar het zwarte continent 

drijft. We gaan hier uiteraard in op China’s zoektocht naar grondstoffen in Sub-Sahara Afrika. 

Maar zoals reeds af en toe vermeld heeft China nog een andere redenen zich tot deze regio te 

richten: ze wil haar afzetmarkt voor afgewerkte producten vergroten en zoekt naar extra ex-

portmarkten. Daarnaast kijken we specifiek naar Chinese FDI-flows naar het continent, waar 2 

soorten meteen opvallen: ‘resource investments’ en investeringen in infrastructuur- en bouw-

projecten. Tot slot wordt er nog kort ingegaan op China’s hulp en schuldverlichting naar het 

continent toe, dat ook kadert binnen FOCAC.   

2.4.1 Sino-Afrikaanse handel 

In 2009 overstak China de Verenigde Staten als grootste bilaterale handelspartner van Afrika. 

De Sino-Afrikaanse handel is verviervoudigd tussen 2005 en 2011 en bereikte in 2011 een hoog-
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te van 166 miljard dollar (McCormick, 2012). China’s 5 grootste Afrikaanse handelspartners wa-

ren in dat jaar Angola, Zuid-Afrika, Soedan, Nigeria, en Egypte (Alessi & Hanson, 2012).  Meer 

dan 800 Chinese bedrijven dreven handel met 49 Afrikaanse landen (Alden, 2007).   

Figuur 15. Sino-Afrikaanse handel 1978-2011 

Deze ‘twee’ handelspartners zijn in principe elkaars complement. Waar Afrika voor China ideaal 

is binnen haar ‘resource and market-seeking global agenda’, levert China de afgewerkte goe-

deren waar ze in Afrika vooral nood aan hebben. Wanneer we dit opsplitsen in import en ex-

port zullen we in 2.4.2 en 2.4.3 merken dat import van SSA naar China gedomineerd wordt door 

grondstoffen en export vanuit China richting Afrika door afgewerkte producten. 

De Sino-Afrikaanse handel kent enkele algemene kenmerken. Vooreerst merken we dat China 

zeer genereus is met hulppakketten en het verstrekken van leningen aan Afrikaanse landen. 

Daar zit echter meestal meer achter: vaak zijn ze gericht op de grondstofrijke Afrikaanse staten 

en rechtstreeks of onrechtstreeks bedoeld om handel in grondstoffen te promoten en onder-
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steunen. Deze stelling wordt in 2.4.5 verder uitgewerkt. Ten tweede kunnen we opmerken dat 

China ‘special trade and economic cooperation zones’ in verschillende staten heeft opgericht. 

Ze begon daarmee in andere delen van de wereld  tijdens haar vroege hervormingsjaren, maar 

richtte zich recent ook naar het Afrikaanse continent,   zoals bijvoorbeeld in Nigeria, Ethiopië en 

Zambia, Mauritanië en Egypte (Brautigam, 2009). Met deze focus op specifieke geografische 

zones wil China Chinese bedrijven aantrekken en de armzalige infrastructuur,  inadequate dien-

stensector en zwakke instituties aanpakken (MO*, 2011). De Chinese overheid heeft daarenbo-

ven ‘Trade Promotion Centres’ verspreid over het continent geopend, alweer om Chinese 

bedrijven aan te moedigen Afrika als interessante handels- en investeringsbestemming te zien 

(Alden, 2007).  

Tot slot nog een laatste opmerkelijk kenmerk met betrekking tot de handel tussen Afrika en 

China. Deze handel is immers zeer geconcentreerd: China focust  op een kleine groep landen en 

een beperkt aantal producten. In 2008 gebeurde 62 % van de totale Sino-Afrikaanse handel met 

5 Afrikaanse staten: Angola (goed voor een aandeel van 24%), Zuid-Afrika (17 %), Sudan (8 %), 

Nigeria (7 %) en Egypte (6 %) (Baliamoune-Lutz, 2010).  Volgens Renard (2011) is deze sterke 

geografische concentratie (zie ook figuur 16) te wijten aan het grote belang van ruwe olie in dit 

handelspatroon. De import van ruwe olie van Afrika naar China bedroeg in 2008 immers 70 % 

van de totale Chinese import van het continent. Daarvan kwam 50 % uit Angola (40 %) en Su-

dan (11 %), die niet toevallig tot de top 5 grootste Chinese handelspartners behoren. Langs de 

andere kant is de export van China naar Afrika heel wat gevarieerder: de top 20 Chinese ex-

portgoederen maakte in 2008 slecht 35 % uit van de totale export naar het Afrikaanse conti-

nent.  
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Figuur 16: Top 10 Sino-Afrikaanse handelspartners 

2.4.2 Grondstoffenimport naar China 

Zoals we reeds uitvoerig hebben besproken is de belangrijkste drijfveer van China om zich te 

richten op het Afrikaanse continent, het veilig stellen van haar bevoorrading in strategische 

grondstoffen. Jiang (2009) geeft het als volgt weer: “A major structural requirement for China’s 

continuous industrialization drive is to enter Africa aggressively and extract energy and re-

sources, very much along the lines of what it has been doing at home for decades.“ Dat energie-

zekerheid de grootste rol speelt wordt nogmaals bevestigd door figuur 17, die een overzicht 

biedt van de voornaamste Chinese importproducten vanuit Afrika. Hierop is immers duidelijk 

dat China vooral minerale brandstoffen (waaronder olie en gas) en ruwe materie (grondstoffen) 

importeert (Renard, 2011). Opnieuw kan erop worden gewezen dat China’s import uit Afrika 

geconcentreerd is op een beperkt aantal landen. De voornaamste handelsrelaties zijn opge-

bouwd met olieproducerende staten in Sub-Sahara Afrika zoals Angola, Soedan, Nigeria, Gabon, 

Congo, … 
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Figuur 17. China’s importcompositie uit Afrika (2008) 

Het leeuwendeel van de Chinese import uit SSA bestaat uit olie, maar ook een hele resem an-

dere grondstoffen komen voor op deze importlijst. Zo onder meer vele metalen, ertsen en ka-

toen, hout en rubber. Het grootste importproduct is uiteraard olie, vandaar dat we ook dit deel 

starten met een grondiger overzicht daarop. Zoals in deel 2.3 reeds aan bod kwam haalt China 

30 % van haar olievereisten uit Afrika, dat ongeveer 9% van de totale bewezen oliereserves 

herbergt. De Chinese olie-import uit Afrika bedroeg in 2008 70 % van de totale Chinese import 

van het continent. Wanneer we daar de olie-exporterende Noord-Afrikaanse landen als Egypte, 

Libië en Algerije uithalen, blijkt dat Sub-Sahara Afrika verantwoordelijk is  voor ongeveer 23 % 

van China‘s olie import (EIA, 2011). 

Wanneer we nu met behulp van figuur 18 kijken vanuit welke landen uit SSA China haar olie 

importeert, zien we dat zowel Angola als Soedan in China’s top 5 grootste olie-exporteurs 

staan. Andere olieproducerende landen uit de regio, waaronder Democratische Republiek Con-

go, Nigeria, Equatoriaal Guinea, Gabon, Mauritanië, Kameroen en Chad zijn ook in toenemende 

mate aan het exporteren naar China. Zoals gezegd worden landen buiten het Midden-Oosten 

met het oog op het ontwijken van de politieke instabiliteit ginds belangrijker voor China.  
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Figuur 18. Belangrijkste olie-exporteurs naar China (mjd vaten), 2009 

Om dit wat dieper te kunnen analyseren maken we gebruik van figuren 19a. en 19b., gecreëerd 

door Zhao (2011). Deze geven heel specifiek weer in welke Afrikaanse oliebronnen China een 

aandeel heeft en welk soort samenwerking tussen beide landen opgezet is. Wanneer we ze van 

naderbij bekijken springen enkele dingen meteen in het oog. Het wordt al meteen duidelijk dat 

we de aanwezigheid van China in deze landen ook weer niet mogen óverschatten. De grootste 

investeerders (weergegeven in figuur 19a.) zijn telkens Europese of Amerikaanse oliegiganten. 

Enkel in Soedan vinden we het CNPC terug als grootste Chinese investeerder. Dit kan verklaard 

worden door de non-interference strategie van China. Waar het Westen zich terugtrok uit het 

land omdat het de schendingen van de mensenrechten in Darfur niet kon tolereren, kon China 

daar gemakkelijk voet aan de grond krijgen door geen morele bezwaren te uiten. Daardoor is 

China nu in staat meer dan de helft van de Soedanese olie-output te importeren. Vanaf 2012 

daalde de Chinese import licht, ten gevolge van de splitsing en voortdurende onrusten tussen 

Soedan en Zuid-Soedan (IEA, 2012). 

Daarnaast lezen we in deze figuren dat China heel wat bilaterale deals sluit om haar toegang tot 

deze olievelden te verzekeren. Deze deals hebben daarbij niet altijd rechtstreeks te maken met 

de energiebron, maar leveren China indirect resultaten op  m.b.t. haar energieveiligheid.  
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Figuur 19a. De belangrijkste Afrikaanse oliebronnen voor China 

Zo zien we dat China in Congo-Brazzaville investeerde in verschillende infrastructuurprojecten. 

Dit heeft op zich weinig te maken met haar olievoorziening ginds, maar zorgt onrechtstreeks 

wel voor een gemakkelijkere fysieke toegang tot het land en haar olievelden. In deel 2.4.4 zul-

len we merken dat de Chinese overheid dit vaker doet en spitten we dit verder uit. Ook in Nige-
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ria investeerde China in infrastructuurprojecten, waarbij dit wel rechtstreeks voordeel oplever-

de m.b.t. de olie-ontginning.  

 

China verminderde de uitstaande schuld van Liberia met 10 miljoen dollar, en besteedde 25 

miljoen aan andere ontwikkelingsprojecten. Ook dit is kenmerkend voor China’s Afrika- en 

energiepolitiek, zoals we zullen zien in deel 2.4.5. Vaak maakt China gebruik van gebonden hulp 

of ‘package deals’, waarin ze haar generositeit linkt aan een zekere toegang tot grondstoffen 

binnen het land. 

Energiebronnen (en dan vooral olie) zijn de belangrijkste redenen van China’s betrokkenheid 

met het continent en omvatten dan ook het grootste deel van haar investeringen en diploma-

tieke afspraken. Maar de handelsrelaties tussen China en haar Afrikaanse partners worden ook 

in belangrijke mate gevormd door andere vormen van commercieel grondstofgebaseerd enga-

gement. In Nigeria bijvoorbeeld, China’s vierde grootste handelspartner in Afrika, bedroeg de 

non-oil export in 2004 500 miljoen dollar, gebaseerd op de verkoop van landbouwproducten 

zoals katoen en hout (Alden, 2007).   
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ERTSEN 

Figuur 20 geeft de export van Afrikaanse ertsen naar China weer. Wanneer we het hebben over 

ijzererts, stelt Trinh et al. (2006) dat Afrika met 3,5% niet belangrijk is voor China. Wat magne-

sium betreft komt 43% van China’s totale import uit Afrika. Onder meer uit Gabon (15%), Zuid-

Afrika (13%) en Ghana (9%). Deze 3 landen uit Sub-Sahara Afrika vervolledigen samen met Au-

stralië (39%)en Brazilië (8%) de top 5 grootste magnesiumleveranciers van China. Als grootste 

consument van koper importeert China de grondstof vooral uit Zambia, waar het zwaar heeft 

geïnvesteerd in de mijnsector (Ndumbe & Afam, 2008). Ook de Democratische Republiek Congo 

levert koper aan China. China is ginds zeer actief in de ontwikkeling van wegen en faciliteiten 

die de extractie en export van de grondstof moeten vergemakkelijken. Tot slot is Afrika China’s 

grootste kobaltleverancier, met Zuid-Afrika en de Democratische Republiek Congo op kop.   

Figuur 20. De Afrikaanse export van ertsen naar China 

LANDBOUWPRODUCTEN 

In 2004 voorzag het Afrikaanse continent in 21% van China’s katoenimport. Vooral de landen in 

de golf van Guinea (Benin, Kameroen, Ivoorkust, Togo, Guinea) produceren veel katoen en 

vormen belangrijke handelspartners voor China, dat een grote katoenimport nodig heeft om 
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haar bloeiende textielindustrie te voeden. Daarnaast exporteren ook Benin, Burkina Faso, Mali 

en Tanzania (van de Looy, 2007). Wat hout betreft komt de meeste Chinese import van Rus-

land, Indonesië en Papua Nieuw Guinea. Afrikaanse landen als Gabon, de Democratische Repu-

bliek Congo, Equatoriaal Guinea, Kameroen en Liberia exporteren deze grondstof ook naar 

China. China haalt in totaal 14% van haar houtvraag uit Afrika, waarbij ze vaak methodes ge-

bruikt die de gangbare milieuvereisten niet naleven (Trinh et al., 2006). 

ANDERE 

Tot slot zoekt China haar geluk in de diamantmijnen van Sierra Leone en Zuid-Afrika. Ze impor-

teert titanium uit Kenya en is niet alleen geïnteresseerd in Liberia voor haar hout, maar even-

eens voor de rubber die er te vinden is. Bijlage 2.8 geeft een lijst weer met daarin de 

exportgoederen van Afrikaanse landen naar China, om dit overzicht compleet te maken. 

We sluiten dit onderdeel af met figuur 21. Deze figuur is weliswaar redelijk gedateerd (2008),  

maar biedt desondanks een prachtig overzicht van de gangbare trends inzake Chinese import 

uit Afrika. Zo kunnen we concluderen dat, hoewel Afrika een steeds grotere rol speelt in China’s 

economisch netwerk, het nog steeds maar een klein percentage van China’s totale import in-

neemt. We mogen de aanwezigheid van China in Sub-Sahara Afrika dan ook niet overschatten. 

Zo kunnen we wel zeggen dat China’s oliemaatschappijen zich steeds dieper innestelen in de 

regio, maar het Westen blijft dominant (Zhao, 2011). Het zou een sterke overdrijving zijn om te 

zeggen dat Chinese oliebedrijven de Westerse aanwezigheid in de nabije toekomst kunnen ver-

dringen. We hebben het hier alweer over olie, al is gebleken dat Chinese import nog andere fa-

cetten heeft. Dit wordt getoond op de figuur rechts onder. Het is echter wel duidelijk dat deze 

import diversiteit mist en zich concentreert op olie, mineralen en andere ruwe materialen. 

Daarnaast blijkt ook de hoge concentratie van import uit slechts een paar Afrikaanse landen. 

Voor 2008 kunnen we berekenen dat 77, 1% van de import uit slechts 5 (waarvan 4 uit Sub-

Sahara Afrika) landen kwam. 
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Figuur 21. China’s import uit Afrika, 2008 

Draait het nu allemaal rond grondstoffen?  Alden (2007, p. 277) stelt het volgende: 

“Resource matters, but China’s mutual benefit approach is about generating busi-

ness. African resources are part of this, but there is more. Exports, for example.” 

2.4.3 Exportmarkt 

China produceert meer dan het nodig heeft. En we hebben het hier deze keer niet over grond-

stoffen. De snelle groei van China’s economie en de relocatie van Westerse bedrijven creëerden 

een overschot aan afgewerkte producten, die worden geproduceerd met de geïmporteerde 

grondstoffen. China moet haar afzetmarkt verruimen, en ook daarvoor kan het Afrikaanse con-

tinent haar van dienst zijn.  
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De Chinese export naar het Afrikaanse continent kent intussen een zeer snelle groei. Tussen 

2000 en 2008 vertienvoudigde ze, zoals kan berekend worden uit figuur 22. In 2008 exporteer-

de China voor een bedrag van meer dan 50 miljard dollar naar het Afrikaanse continent, wat 

overeenkomt met 3,66% van China’s totale export. Ook hier vinden we dat dat de export ge-

concentreerd is op een beperkt aantal landen, zij het in mindere mate dan wat de import be-

treft. De top 5 Afrikaanse exportbestemmingen ontvangen samen 55% van China’s goederen. 

Figuur 22. China’s export naar Afrika, 2008 

Zoals in deel 2.4.1 reeds is aangehaald, is de export van China naar Afrika wel behoorlijk divers. 

Het betreft hier vooral machinerie, transportmateriaal en afgewerkte goederen. Slechts 10% 

van de totale export bestaat uit chemicaliën en voedingswaren (Renard, 2011).  De Chinese af-

gewerkte goederen (textiel, elektronische snufjes, speelgoed, schoeisel…) hebben een lage 

kostprijs waardoor ze vrij toegankelijk zijn voor de Afrikaanse consumenten en in grote mate 

worden aangekocht. Het transportmateriaal en de machines kunnen dan weer gelinkt worden 

aan de grote rol van Chinese bedrijven in Afrikaanse infrastructuurprojecten m.b.t. telecommu-
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nicatie, wegenaanleg en de constructie van publieke gebouwen (meer uitleg hierover in deel 

2.4.4). 

Figuur 23. Chinese export naar Afrika per land en product (2008) 

De Chinese export in Afrika neemt in sneltreinvaart toe. Verschillende factoren dragen daartoe 

bij, zoals bijvoorbeeld de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001. Dit 

zorgde samen met verschillende ‘free trade agreements’ voor het wegvallen van handelsbarriè-

res, waar ook de import en export van konden profiteren. Daarnaast moedigt de Chinese over-

heid haar bedrijven aan hun blik op het Afrikaanse continent te richten. Dit gebeurt onder meer 

via de Chinese Eximbank. Deze bank werd in 1994 in het leven geroepen om de Chinese export 

en buitenlandse investeringen (FDI) te promoten, vooral in de infrastructurele sector: wegen, 

telecommunicatie, pijpleidingen, … Daarnaast heeft de Chinese ontwikkelingsbank (CDB) het 

China-Africa Development Fund (CADF) opgericht om Chinese investeringen in Afrika te onder-

steunen. Tot slot is er nog SINOSURE, de ‘China Export and Credit Insurance Corporation’ – een 

equivalent van de Belgische Delcrederedienst - die goedkoop verzekering voorziet tegen de risi-

co’s die gepaard gaan met exporteren en in het buitenland investeringen. Op deze manier 
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wordt het voor Chinese bedrijven eenvoudiger en minder risicovol om de stap te zetten zich in 

Afrika te vestigen (Renard, 2011). Westerse bedrijven zien dit vaak als een vorm van oneerlijke 

concurrentie, aangezien zij deze hulp niet altijd krijgen. 

2.4.4 Investeringen 

China’s ‘foreign direct investments’ (FDI) in Afrika zijn nauw verbonden met de Sino-Afrikaanse 

handel en de Chinese ontwikkelingshulp naar het continent. Samen met de intensifiëring van de 

Sino-Afrikaanse relaties groeiden ook de FDI stromen naar de Afrikaanse landen. Ten tijde van 

Mao Zedong waren Chinese buitenlandse investeringen bijna onbestaand, en dienden enkel als 

onderdeel van staatsgesponsorde ontwikkelingsbijstand of hadden de bedoeling om handel te 

faciliteren. Dit duurde tot aan Deng Xiaoping’s hervormingen van de late jaren ’70. Deze her-

vormingen lieten voor het eerst enkele staatsondernemingen toe om overzee te investeren. 

Toch bleven deze investeringen nog tot midden jaren ’80 een onbeduidende buitenlandse eco-

nomische activiteit. Vanaf de jaren ’90 kon China haar groeiend handelsoverschot gebruiken 

om ermee te investeren in het buitenland (Braga de Macedo, 2007). Het merendeel van deze 

buitenlandse directe investeringen stroomt ook nu nog naar Azië en Latijns-Amerika, maar fi-

guur 24 toont aan dat Chinese uitgaande FDI stromen zich meer en meer richten op Sub-Sahara 

Afrika. Tussen 2005 en 2010 incasseerde SSA maar liefst 13,8% van China’s totale FDI stromen. 

Dit bevestigt nogmaals het belang dat China hecht aan Afrika. Deze toenemende kapitaaluit-

voer naar Afrikaanse landen wordt versterkt door het feit dat vele Afrikaanse landen zich (zoals 

eerder aangehaald) steeds meer openstelden voor het buitenland.  
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Figuur 24. China’s buitenlandse investeringen, 2005-10 

Zoals gezegd kennen de buitenlandse directe investeringen in Afrika tegenwoordig een erg 

snelle groei. Volgens de Chinese minister van handel groeiden de Chinese FDI stromen naar 

Afrika gedurende het voorbije decennium per jaar met 46% (Renard, 2011). Chen (2010) stelt 

dat waar de Chinese directe investeringen in Afrika in 2003 nog minder dan 0,5 miljard dollar 

inhielden, er in 2009 reeds een totaal van 9 miljard dollar in het continent werd geïnvesteerd.   

Maar deze groei is niet gelijk verdeeld onder de investeerders. Terwijl het grootste FDI-aandeel 

in Afrika afkomstig is van Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, ontwikkelden de Aziati-

sche landen zich de laatste jaren tot krachtige investeerders op het continent. Hoewel op glo-

bale schaal China’s buitenlandse investeringen nog steeds klein zijn (volgens de Verenigde 

Naties was in 2007 3% van Afrika’s totaal ontvangen FDI afkomstig van China), worden ze als-

maar belangrijker voor de Afrikaanse economieën. Hoewel de Chinese investeringen in de olie-

sector de grootste aandacht verkrijgen, stijgen China’s investeringen in alle sectoren van de 

economie. Volgens Renard (2011) stroomde in 2006 het grootste deel van de Chinese investe-

ringen naar de mijnsector (40,74%) gevolgd door de dienstverleningssector (21,58%), bankwe-

zen (16,4%), transport en communicatie (6,57%), groot- en kleinhandel (6,57%) en afgewerkte 

goederen (4,33%). 
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Wanneer we hier wat dieper op ingaan, verbaast het ons niet dat de meeste investeringen ge-

beuren in de mijnsector. De bulk van de investeringen zijn dan ook ‘resource-investments’. Vol-

gens Brautigam (2009) investeerde Beijing in 2007 in projecten i.v.m. petroleum en mineralen, 

maar moedigde ook rubberplantages, katoenbedrijven, en overzeese bedrijven voor textiel, pa-

pier, landbouwmachines en medicijnen aan. De drie grootste Chinese investeerders in Afrika 

zijn ook niet toevallig staatsgeleide oliebedrijven: China Petrochemical Corporation, China Na-

tional Petroleum Corporation en China National Offshore Oil Corporation. Investeren in olie is 

economisch aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders aangezien Afrikaanse leiders vaak 

goede voorwaarden aanbieden, maar ook omdat de meeste olie zich offshore bevindt, van zeer 

hoge kwaliteit is en stabiele productieniveau’s kent. Het wordt door de Chinese overheid dan 

ook aangemoedigd en ondersteund met financiële incentives, verstrekt door de Eximbank of 

SINOSURE (zie deel 2.4.3). 

Wanneer we op figuur 25 kijken naar de landen die het grootste aandeel van China’s FDI stro-

men ontvangen, zien we dat dat ook hier vooral de grondstofrijke landen zoals Nigeria, Soedan,  

Zuid-Afrika en Zambia zijn. Ook hier zijn de investeringen rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt 

aan China’s energieveiligheidsbeleid.  

Figuur 25. China’s FDI stromen naar Afrika per ontvangend land 
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Tussen de sectoren waarin veel wordt geïnvesteerd vinden we ook transport en communicatie 

terug. In het algemeen wordt er zwaar geïnvesteerd in infrastructuur in Afrika. Om maar enkele 

voorbeelden te noemen: China herstelde de transportinfrastructuur in Botswana, investeerde 

in textielfabricatie in Zambia en Kenya , installeerde gesofisticeerde telecommunicatiesystemen 

in Djibouti en Namibië, … Chinese bedrijven zijn aantrekkelijk door hun lage kosten, of worden 

ingezet in het kader van de Chinese ontwikkelingshulp aan het continent of via een package 

deal. Deze contracten leveren China veel op: in 2007 alleen al verdienden Chinese bouwbedrij-

ven 12,6 miljard dollar in Afrika, en tekenden ze contracten voor meer dan 29 miljard dollar. In 

2007 hadden ze volgens OESO een marktaandeel van meer dan 50% van de in Afrika aanbeste-

de werken (Van Dijk, 2007).  

In totaal zijn meer dan 35 Afrikaanse landen betrokken in infrastructuurprojecten waarin China 

een financiële rol speelt. Het rechterluik van figuur 26 toont aan dat de Chinezen in heel uiteen-

lopende infrastructuurprojecten investeren. Ze spelen dan ook een prominente rol in de ont-

wikkeling van de infrastructuur over heel Afrika. Het Afrikaanse continent heeft een enorme 

nood aan infrastructuur, maar dit is moeilijk te financieren.  Voorstanders van de Chinese aan-

pak op het continent wijzen op de mogelijkheden die het land  op deze manier en in samen-

werking met haar ontwikkelingshulp creëert. In deel 3 wordt daarop dieper ingegaan.  

Figuur 26. China’s infrastructuurfinanciering in Sub-Sahara Afrika, 2001-2007 
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In het linkerluik van de figuur kunnen we de grootste ontvangers van de Chinese investeringen 

in infrastructuur aflezen: Nigeria, Angola, Ethiopië en Soedan. Ook hier valt op dat (met uitzon-

dering van Ethiopië) deze landen olieproducerende landen zijn. In deel 2.4.2 zagen we reeds 

enkele voorbeelden waarbij in een package deal Chinese investeringen in infrastructuur werden 

gelinkt aan toegang  tot grondstoffenmarkten. We kunnen concluderen dat de investeringen 

gebaseerd op grondstoffen (resource-investments) en in mindere mate in infrastructuur domi-

nant zijn. Een illustratie daarvan kan in bijlage 2.9 teruggevonden worden. Om echter meteen 

de assumptie te maken dat de infrastructuur die China ginds bouwt louter de mijnen met de 

havens verbindt en dus volledig geënt is op China’s strategische energiebeleidsdoelstellingen, 

dat gaat een brug te ver. Zoals eerder gezegd maken de buitenlandse directe investeringen van 

China maar 3% uit van het totaal ontvangen FDI in Afrika. Dat deze investeringen voornamelijk 

grondstofrijke landen ten goede komen klopt, maar ook in minder begiftigde Afrikaanse landen 

is China terug te vinden als investeerder, in uitvoering van haar opening-up strategie. De re-

aliteit volgens Brautigam (2009) is dat “Chinese engineering companies are rebuilding Africa, 

and they are doing it nearly everywhere. […] There are no ‘proves’ of a master plan for resource 

extraction.” China streeft haar vooropgesteld win-win engagement na waarbij grondstoffen 

louter een (weliswaar belangrijk) onderdeel zijn van haar economische aanwezigheid in het 

continent.  

2.4.5 Financiële hulpverlening aan Afrika 

Wanneer we het hebben over het financiële aspect van de Chinese hulpverstrekking aan het 

Afrikaanse continent, dan kunnen we dit opsplitsen in drie soorten hulp: cash hulp uit het Chi-

nese hulpbudget, beheerd door het ministerie van financiën – goedkope preferentiële leningen, 

verstrekt door de Eximbank – schuldkwijtschelding. Wat houdt dit nu precies in? 

Laten we beginnen met de cash hulp. Hierop een correct cijfer plakken is zeer moeilijk, aange-

zien de Chinese statistieken vaak een onderschat beeld geven. Er is weinig transparantie rond-

om de werkelijke waarde van het hulpbudget, omdat veel verschillende instanties op 

verschillende overheidsniveaus verschillende projecten uitvoeren. Het hulpverstrekkend appa-

raat van China is zeer complex. Buitenlandse hulpverstrekking blijft tegelijk een thema dat in-
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tern zeer moeilijk uit te leggen valt in een land met zoveel armoede als China. De overheid on-

derschat de werkelijke waarde om zo interne spanningen en protest te vermijden. Vaak ook 

staat deze cash hulp los van de ‘official development assistance’, of het ODA-budget. Hierdoor 

verschijnt heel wat hulp niet in de internationale statistieken.  

Figuur 27. Officiële hulp van China aan Afrika 

Een andere manier waarop China financieel hulp verstrekt aan ontwikkelingslanden in het al-

gemeen, is via het toestaan van goedkope leningen. Via de Eximbank kent China’s preferentiële 

leningen toe. De subsidies voor de interest op deze leningen worden betaald met het buiten-

landse hulpbudget van de Chinese overheid. De Eximbank kent deze leningen toe ‘om economi-

sche ontwikkelingen te promoten en de levensstandaard in ontwikkelingslanden te verbeteren’ 

(Brautigam, 2009).  
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Daarnaast kan China ook schulden kwijtschelden aan Afrikaanse landen. Zoals de grafiek aan-

toont is dit een redelijk recent fenomeen. Over bijna volledig Afrika begon de schuld zich op te 

stapelen in de jaren ’80, en vermeerderde die zich steeds meer door bijkomende interest, ach-

terstallige betalingen, … In 1996 werd een schuldverminderingsprogramma op poten gezet, en 

begonnen Westerse landen schuldbedragen te annuleren. China besloot echter niet mee te 

werken aan dit programma. Het duurde tot na de eerste samenkomst van FOCAC vooraleer de 

Chinese leiders hun positie omtrent schuldvermindering wijzigden, maar nu is het een veelge-

bruikte tool in de Afrikapolitiek van China (Alden, 2007).   

stapelen in de jaren ’80, en vermeerderde die zich steeds meer door bijkomende interest, ach-

terstallige betalingen, … In 1996 werd een schuldverminderingsprogramma op poten gezet, en 

begonnen Westerse landen schuldbedragen te annuleren. China besloot echter niet mee te 

werken aan dit programma. Het duurde tot na de eerste samenkomst van FOCAC vooraleer de 

Chinese leiders hun positie omtrent schuldvermindering wijzigden, maar nu is het een veelge-

bruikte tool in de Afrikapolitiek van China (Alden, 2007).   

Wanneer we deze drie hulpinstrumenten nu samennemen, kunnen we een paar kenmerken 

van China’s ontwikkelingshulp naar Afrika toe in acht nemen. Vooreerst moeten we opmerken 

dat in China vooral bilateraal, via government-to-government afspraken haar financiële hulp 

bepaalt. Volgens Pehnelt (2007) is het wel zo dat nog steeds ongeveer 50 % van China’s hulp 

naar Aziatische landen gaat. Afrika neemt wel een steeds groter rol in China’s hulpbeleid in, zo-

als ook figuur 27 aantoont. Er wordt geschat dat het continent nu ongeveer 1/3 van China’s to-

tale ontwikkelingshulp ontvangt. Men berekende ook dat Afrika tussen 2000 en 2007 5,5 

miljard dollar ontwikkelingshulp van China ontving, en meer dan 10 miljard aan schuldkwijt-

schelding. Men moet hierbij echter wel in het achterhoofd houden dat dit nog steeds een stuk 

lager is dan de hulpverlening die de traditionele machten aan Afrika verstrekken.  

China vergroot wel steeds het Afrikaanse aandeel in haar hulpbudget op de 3jaarlijkse bijeen-

komsten van FOCAC. Zo besloot het land op de derde editie in 2006 het ontwikkelingsbudget 

aan Afrika te verdubbelen voor de periode van 2007-2009 en 5 miljard dollar aan preferentiële- 

en exportkredieten te verstrekken. In 2009, tijdens FOCAC IV besloot China 10 miljard dollar 
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aan preferentiële leningen te verstrekken voor de periode 2010-2012. Deze en meer beslissin-

gen die China maakte op FOCAC III & IV zijn terug te vinden in bijlage 2.10. 

Recentelijk heeft China echter wel grote beloftes gemaakt. In juli 2012 vond de vijfde editie van 

FOCAC plaats. Hier kondigde China aan haar kredietlijn aan Afrika te verdubbelen, wat neer-

komt op 20 miljard dollar aan preferentiële leningen die gebruikt kunnen worden voor infra-

structuur, landbouw, productie en de opstart van kleine en middelgrote bedrijven (De 

standaard, 20/07/2012). Vanuit kritische hoek kwam hierbij de vraag of dit echt een vrienden-

dienst is. Er wordt geopperd dat China de infrastructuur vooral gebruikt om massaal en goed-

koop grondstoffen uit Afrika te halen. Jacob Zuma, de Zuid-Afrikaanse president gaf volgende 

reactie: ‘China heeft Afrika investeringen en ontwikkeling gegeven, in ruil voor grondstoffen en 

technologie. Iedereen is het er over eens dit handelspatroon onhoudbaar is.’ 

Figuur 28. Voorbeeld van een Chinese package deal met Angola 

Pehnelt (2007) stelt dat China’s hulpbeleid altijd al onderdeel is geweest van een bredere stra-

tegie. Vaak maakt het land gebruik van package deals, om zo te zorgen dat haar hulp aan Afrika 

ook zichzelf ten goede komt. In Afrika zijn veel voorbeelden terug  vinden waar China preferen-

tiële leningen, schuldkwijtschelding of investeringen linkt aan bouwcontracten of ontginnings-

vergunningen, of die terugbetaald worden in grondstoffen  (Christie et al., 2010). Dit is de oil 



70 

 

for aid strategie die werd besproken in deel 1.2.4. Een schoolvoorbeeld hiervan wordt weerge-

geven in figuur 28. Onder meer in Angola, Soedan, Chad, Congo Brazzaville, Equatoriaal Guinea 

en Niger zijn duidelijke voorbeelden van omvangrijke package deals terug te vinden. Dat China 

deze strategie wel durft gebruiken wil uiteraard nog niet zeggen dat Chinese hulp volledig 

draait rond grondstoffen. China geeft immers ook hulp aan landen die niet over vele grondstof-

fen beschikken, zoals we kunnen zien op figuur 29. Zolang ze de ‘one policy’ van China volgen 

tenminste. Ook lijkt China niet niet meer officiële ontwikkelingshulp te geven aan landen met 

meer grondstoffen. De criteria van de Eximbank voor het toekennen van preferentiële leningen 

hebben in eerste plaats betrekking op de terugbetalingscapaciteiten van het ontvangende land.  

Figuur 29. China’s hulp in Sub-Sahara Afrika 
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3 IMPACT VAN DE CHINESE AANWEZIGHEID OP AFRIKA 

Nu we weten in welke mate China op het Afrikaanse continent aanwezig is, willen we onder-

zoeken welke impact dit heeft op de Afrikaanse ontwikkeling. China heeft met haar Beijing con-

sensus ervoor gekozen een ander ontwikkelingspad te volgen dan het Westen, en dit kadert 

dan ook haar handelstransacties, investeringen en ontwikkelingshulp met betrekking tot Afrika. 

Aangezien China, zoals eerder weergegeven, weinig intenties lijkt te hebben haar huidig groei-

pad te vertragen, zal het land ook de komende jaren nood hebben aan basisgrondstoffen om 

haar industrialisatiestrategieën uit te voeren. Er wordt dan ook verwacht dat haar aanwezig-

heid in Sub-Sahara Afrika zal blijven groeien, en daarom kan het interessant zijn voor Afrikaanse 

beleidsmakers om de effecten van de groeiende handel met China te onderzoeken. Voor de 

800 miljoen mensen in Sub-Sahara Afrika, en zeker voor de 50% van hen die tot de armste ter 

wereld behoren, staat er immers veel op het spel in het debat rondom Afrika’s versnelde inte-

gratie in de wereldeconomie via Zuid-Zuidhandel, geleid door China en Indië. Wat zijn de gevol-

gen van deze snelle integratie, en hoe kan ze door de Afrikaanse landen zelf gestuurd worden in 

de richting van duurzame ontwikkeling? In een beperkt onderzoek als dit kan de volledige 

draagwijdte van dit thema niet worden gevat, vandaar dat er werd gekozen de verschillende 

deelaspecten van de Chinese impact op de ontwikkeling van het continent duidelijk af te bake-

nen, definiëren en ontleden. 

Vandaag de dag kent China groeiende internationale kritiek op de manier waarop ze handel 

drijft met Afrika, de lokale industrie  al dan niet exploiteert in het kader van haar energieveilig-

heidsbeleid en morele bezwaren inzake goed bestuur en mensenrechten naast zich neer legt. 

Tegelijkertijd wordt haar non-interferentiebeleid uitgedaagd door complexe lokale en regionale 

en internationale politiek. Langs de andere kant heeft Beijing het voortdurend over wederzijds 

vriendschap en vertrouwen, een strategisch commercieel engagement tussen gelijkwaardige 

partners en een samenwerking die voor beide partijen evenveel oplevert (deel 2.2). Ze kent de 

noden van de Afrikaanse bevolking en wil daarop inspelen om zo het land met behulp van eco-

nomische groei, investeringen en ontwikkelingshulp tot ontwikkeling te brengen. Ondanks het 

feit dat China ook wel inziet dat de Sino-Afrikaanse samenwerking geconfronteerd wordt met 

een aantal problemen, spreekt ze zelden over de negatieve gevolgen van hun aanpak. Om die 



72 

 

reden moeten we ook heel kritisch zijn tegenover de Chinese rol in dit verhaal. In wat volgt zet-

ten we de bevorderende en afremmende aspecten van China’s economische aanwezigheid op 

Afrika’s ontwikkeling op een rijtje. 

3.1 BEVORDEREND 

Volgens Alden (2007) “China has pursued a foreign policy that has conformed to the interest 

and needs of Africans to a greater degree than any other external power.” Zelfs in een context 

van geostrategische kopzorgen schuift Beijing telkens een anti-koloniaal streven naar ontwikke-

ling van het Afrikaanse continent naar voor. China wil ook haar Sino-Afrikaanse relaties en part-

nerschappen steeds verder uitbreiden om er mee te kunnen voor zorgen dat er tegemoet 

gekomen wordt aan de noden van de Afrikaanse bevolking. De belangrijkste componenten die 

de ontwikkeling van het Afrikaanse continent kunnen bevorderen, worden in dit deel doorge-

licht. 

INVESTERINGEN EN ONTWIKKELINGSHULP 

Vanuit Afrikaanse perspectief lijkt de meest significante dimensie van China’s Afrikaans enga-

gement de bron van investeringen te zijn die China samen met haar aanwezigheid meebrengt.  

Zoals we weten worden deze investeringen door de Chinese overheid en Eximbank sterk aan-

gemoedigd, wat Afrika ten goede komt. Ook de ontwikkelingshulp van China neemt elk jaar toe, 

denken we maar aan de meest recente FOCAC. Door het non-interferentiebeleid van China ko-

men deze middelen ook terecht bij landen die voor het Westen oninteressant zijn, of waar zij 

wegens internationale morele bezwaren niet willen financieel aanwezig willen zijn. Deze midde-

len bieden vele mogelijkheden voor enkele van de armste landen ter wereld (Pehnelt, 2007).  

 INFRASTRUCTUUR 

Op korte termijn is China’s handel met Afrika bevorderend wegens de grote rol die China speelt 

in de opbouw van infrastructuur. Zoals gezegd is het land enorm aanwezig in de infrastructuur- 

en bouwsector, zowat in alle Afrikaanse landen. Deze ziekenhuizen, dammen, kantoren, stadi-

ums, hernieuwde koloniale infrastructuur, communicatiemiddelen, enz. die door Chinese be-
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drijven worden opgezet zijn nodig en zeer welkom (Taylor, 2006). Infrastructuur is immers een 

factor die noodzakelijk is voor economische en persoonlijk ontwikkeling en hogere levensstan-

daarden.  

STIJGENDE EXPORTINKOMSTEN  

China heeft in navolging van haar energiestrategieën nood aan steeds grotere import van 

grondstoffen, waarbij ze moet zoeken naar nieuwe markten om haar energie-onzekerheid via 

diversificatie te verminderen. Aangezien China zich daarvoor in toenemende mate de op grond-

stofrijke Afrikaanse landen richt, kennen deze laatsten een grotere export (al dan niet gepaard 

gaande met een handelsbalansoverschot) en dus meer exportinkomsten. Hun grondstoffen-

productie stijgt, net zoals hun inkomsten (van de Looy, 2006).  Door de grotere vraag naar 

grondstoffen stijgen de prijzen, en bijgevolg de exportinkomsten. 

POSITIEVE SPILLOVERS 

Chinese bedrijven worden aangemoedigd zich te vestigen op het Afrikaanse continent. Ze gaan 

daar aan de slag, maar hebben vaak lagere productiekosten doordat ze beschikken over speci-

fieke technologische kennis met betrekking tot hun productie of gespecialiseerde werktuigen. 

Dit was onder andere het geval met Chinese textielbedrijven in Afrika. Wanneer deze lagere 

productiekost wordt doorgerekend in de productprijzen komen lokale producenten in dezelfde 

sector die niet beschikken over dergelijke kennis of materiaal in een lastig parket. De zware 

competitie kan de hele lokale sector verzwakken, al kan het ook anders. Toegenomen handel 

kan immers positieve spillovers met zich meebrengen. Kleine lokale ondernemingen kunnen 

voordeel halen uit China’s comparatief voordeel ten opzichte van de Afrikaanse bedrijven, door 

de Chinese technologische kennis of specifieke productiewijze over te nemen. Of ze worden 

door de toegenomen competitie gedwongen te investeren in nieuwe technologieën of een be-

tere productkwaliteit. De mate waarin dergelijke spillovers optreden zal onder meer afhangen 

van de technologie-kloof die er heerst en het aantal geschoolden er zijn. In sommige regio’s en 

sectoren heeft contact tussen Chinese en Afrikaanse ondernemers de industriële transitie ge-

holpen te katalyseren.  
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Volgens Brautigam (2009) hebben deze factoren echter in Afrika niet geleid tot een grote mate 

van positieve spillovers “since foreign investment in manufacturing has been so weak. Across 

the board, African firms have been isolated from their counterparts on the next rung up the 

technology ladder, and this has hampered the transfer of ideas and learning from the outside. 

The coming of Chinese firms, using lower-level technologies and with a tendency to cluster, 

could change this.” 

LEVERAGE 

Volgens Ndumbe & Afam (2008) is het ook zo dat de toenemende Chinese betrokkenheid de in-

teresse van Europese en Amerikaanse machten in het continent heeft doen oplaaien. Waar het 

continent voordien meer als vanzelfsprekend werd beschouwd, richten ook de Westerse mach-

ten hun blik meer op Afrika, bijvoorbeeld voor primaire grondstoffen. Wanneer de competitie 

toeneemt kunnen Afrikaanse landen dit ombuigen in leverage, een onderhandelingspositie, in 

internationale fora of met betrekking tot prijszetting.  

VERMINDERDE AFHANKELIJKHEID VAN HET WESTEN 

Door de toegenomen Sino-Afrikaanse handel en China als investeerder, handelaar, koper, ex-

porteur, geldschieter en hulpdonor is Afrika minder afhankelijk van het Westen, en heeft het 

meer bewegingsruimte en (politieke) vrijheid (van de Looy, 2006). Chinese investeringen en in-

terestvrije leningen beschermen als het ware Afrikaanse landen van de vele voorwaarden die 

hen door multilaterale instituties geleid door het Westen worden opgelegd. Dit maakt het voor 

deze landen mogelijk ook zonder Westerse middelen te voorzien in infrastructurele ontwikke-

lingen en bilaterale en multilaterale handel (Ndumbe & Afam, 2008).  

3.2 AFREMMEND 

Ondanks deze aspecten die de toegenomen Chinese aanwezigheid in Afrika positief benaderen 

voor de Afrikaanse ontwikkeling, zijn er klachten van verschillende Afrikaanse landen zoals 

Ghana en Zuid-Afrika over de negatieve impact van China’s import, oneerlijke competitie of ho-

ge werkloosheid (Kimanuka, 2012). De toegenomen Sino-Afrikaanse handel brengt dus even-
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eens problemen met zich mee die nefast kunnen zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het 

Afrikaanse continent. Een overzicht.  

Volgens Brautigam (2009) is het zo dat Chinese projecten in Afrika, vooral met betrekking tot 

infrastructuuropbouw vaak een groot deel van hun landgenoten als arbeiders inzetten. Rice 

(2011) heeft het in totaal over een miljoen Chinezen werkzaam in Afrika.  Dat betekent echter 

minder lokale tewerkstelling, en een beperkte positieve spillover.  

Vaak is het zo dat landen met veel natuurlijke rijkdommen regelmatig in zware economische 

moeilijkheden verkeren, of slechts lage economische groeicijfers hebben. Dit wordt de ‘resour-

ce curse’ genoemd. Dit komt omdat ze zich grotendeels focussen op hun grondstoffenexport en 

zich niet economisch diversifiëren. China’s grote grondstoffenhonger en constante vraag naar 

energiebronnen leveren grote exportinkomsten waardoor Afrikaanse overheden niet de nood-

zakelijke maatregelen nemen om hun economie te diversifiëren. Dit kan op lange termijn pro-

blematisch zijn voor de duurzame groei. Te zwaar bouwen op grondstoffenhandel maakt deze 

landen ook extreem gevoelig voor negatieve prijsschokken.  

Met de groei van de Sino-Afrikaanse handel kennen de Afrikaanse landen –zeker diegene met 

een zeer geconcentreerde exportstructuur- tegelijkertijd een groei van hun afhankelijkheid van 

China, zeker wanneer China een zeer groot aandeel van hun export inneemt(Trinh et al., 2006).  

Daarnaast betekent de grote grondstofafhankelijkheid tegelijkertijd dat prijswijzigingen deze 

landen zeer hard treffen. Ze zijn zeer gevoelig voor prijswijzigingen (Taylor, 2006). 

Velen zeggen dat China met haar non-interferentiepolitiek wegloopt van haar verantwoorde-

lijkheid. Doordat ze niet optreedt tegen schendingen van de mensenrechten, corruptie of wan-

bestuur geeft ze de Afrikaanse overheden alle vrijheid, die ze kunnen gebruiken om hun 

wanbestuur verder te zetten. Men kan de kritische vraag stellen of dit gemakkelijke geld niet de 

door het westen opgedrongen ‘good governance’ benadering ondermijnd.  

Tot slot wordt vaak aangehaald dat Chinese bedrijven in Afrika met hun de lage standaarden in-

zake veiligheid en milieuregulering, hun technologische kennis en lage prijzen zorgen voor on-

haalbare concurrentie en nefast is voor de lokale economie. Zo overspoelen relatief goedkope 
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Chinese consumptiegoederen van speelgoed tot farmaceutica tot kledij tot bouwmaterialen de 

Afrikaanse markten (Ndumbe & Afam, 2008). Dit baart Afrikaanse lokale handelaars veel zorgen 

uiteraard. Zo is bijvoorbeeld in Nigeria meer dan 80% van de lokale textielbedrijven overkop 

gegaan, waardoor ongeveer 250 000 werknemers werden ontslagen.  

3.3 DE VOORUITZICHTEN INZAKE AFRIKAANSE ONTWIKKELING 

Wanneer we nu deze afremmende en bevorderende factoren bij elkaar optellen, merken we 

dat het niet mogelijk is de impact van China’s engagement in de Afrikaanse regio te vatten in 

een eenvoudigweg ‘goed’ of ‘slecht’, aangezien de realiteit altijd heel wat complexer is dan dat. 

Aangezien de Sino-Afrikaanse banden nog niet erg lang zo intens zijn als we ze vandaag de dag 

kennen, zegt ook Alden (2007) dat het nog twee kanten uit kan: “Whether China’s enhanced 

role in Africa will serve as a catalyst for African development, or whether instead it is shaped by 

the now familiar mould of an external power pursuing narrow self-interest, remains to be seen.” 

De Chinese activiteiten in Afrika hebben, zoals vorig onderdeel reeds aantoonde, vele gezich-

ten. De meeste auteurs, waaronder Ndumbe & Afam (2008), zijn het er echter over eens dat 

deze intense coöperatie wel degelijk het potentieel bezit om Afrika op een duurzaam ontwikke-

lingspad te brengen, als de Afrikaanse landen tenminste de noodzakelijke sociale, politieke, 

economische en culturele infrastructuur creëren om dit te dragen. De bal ligt in hun kamp. De 

groeiende aanwezigheid van China biedt een alternatief naast de Westerse multinationale ont-

wikkelingsaanpak, maar de sleutel om dit om te buigen in effectieve duurzame ontwikkeling 

hebben de Afrikaanse landen zelf in handen.  

We kunnen hier een onderscheid maken tussen de reactie van de Afrikaanse ontwikkeling op 

China’s aanwezigheid op korte termijn en op lange termijn. Volgens Taylor (2006) prikkelt de 

door China geïntroduceerde grondstoffenboom althans op korte termijn de Afrikaanse groei. 

Hier zien we dat de bevorderende factoren op korte termijn overheersen op de afremmende. 

De Sino-Afrikaanse handel en daaraan gelinkt investeringen in Afrika werpen vruchten af in de 

nabije toekomst positief. China’s investeringen in infrastructuur zijn nodig immers broodnodig, 

zeker waar ze niet worden voorzien door andere machten. Ook de groeiende grondstoffenex-
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port samen met de gestegen prijzen ervan leveren welkome ontvangsten op voor de Afrikaanse 

staten. Deze factoren dragen bij tot de stijgende groeiratio’s van de Afrikaanse economieën.    

Alden (2007) Stelt dat de hedendaagse Afrikaanse groeicijfers zeker worden beïnvloed door de 

sterke stijging van Afrika’s handel waarin een sleutelrol is weggelegd voor de Chinese investe-

ringen in energiebronnen. De Sino-Afrikaanse handel zorgde er mee voor dat verschillende 

Afrikaanse landen een jaarlijkse groei kennen van meer dan 5, 25% vertonen (zie figuur 30). Het 

betreft daarbij niet louter grondstofrijke landen zoals Angola en Nigeria, (al kennen deze wel 

vaak de hoogste groei), maar ook vb. Ethiopië, Tanzania en Rwanda kenden hogere groeicijfers. 

Figuur 30. Overzicht van Afrika’s jaarlijkse gemiddelde groei 
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Trinh et al. (2006) is ook optimistisch:  “Economic growth in Latin America and Africa has accel-

erated in recent years, which has led to a gradual increase in per-capita income. Increasing ex-

ports, including to China, have played an important role in this development. Going forward, we 

expect the two regions to continue to profit from China’s strong commodity demand.” 

Brautigam (2009) bestudeerde daarop de link tussen Afrikaanse export naar China en haar eco-

nomische groei. In figuur 31 is het resultaat daarvan te zien. 

Figuur 31. Afrikaanse groei gelinkt aan de export naar China 

De kernvraag is dan uiteraard hoe deze situatie zal evolueren op lange termijn. Daarover heerst 

veel meer bezorgdheid. Zoals we al konden opmaken uit deel 3.2 zijn er zeker op lange termijn 

enkele aspecten die nefast kunnen zijn voor de verdere Afrikaanse ontwikkeling. De ‘resource 

curse’ is een gevaarlijke vloek, waar wellicht ook de landen uit Sub-Sahara Afrika niet aan zullen 

ontsnappen. Aangezien hun export nu reeds erg geconcentreerd is op grondstoffen, maar de 

Chinese vraag naar deze materialen zal blijven groeien, worden Afrikaanse landen niet aange-

spoord de noodzakelijke maatregelen te nemen om hun economieën te diversifiëren. Zeker op 

lange termijn zorgt dit voor een instabiele situatie, waarbij deze Afrikaanse landen zeer gevoe-

lig zullen zijn voor prijsschokken.  
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De politieke instabiliteit die de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen vaak met zich mee-

brengt, zorgt er nu al voor dat corruptie en geweld in sommige Afrikaanse landen schering en 

inslag zijn (denken we aan Soedan). Daarnaast voert China een non-interferentiebeleid waarbij 

het zich niet moeit met binnenlandse politieke situaties in andere landen. Dit maakt dat onder 

andere good governance ondermijnd wordt. Ook dit levert minder goede vooruitzichten op 

duurzame ontwikkeling op. Extra leningen voor olie of infrastructuur voor olie zijn eveneens 

deals die de Chinese politiek kenmerken, zoals we intussen wel weten.  Deze zien er op het eer-

ste zicht positief uit voor de SSA-landen, maar hebben negatieve gevolgen. Infrastructuurpro-

jecten worden volledig toevertrouwd aan Chinese bedrijven, die voor een groot deel Chinese 

arbeiders aanwerft. Op die manier wordt werkloosheid niet verholpen en kunnen plaatselijke 

bedrijven zich niet verbeteren aangezien ook positieve spillovers uitblijven (zie 3.1). Ook de 

deals voor extra leningen zonder voorwaarden zijn niet altijd even positief. Door de grote mate 

van corruptie die haast overal op het Afrikaanse continent terug te vinden is (en door China 

zelfs wordt aangewakkerd volgens sommige auteurs) verdwijnt veel geld in de zakken van lei-

ders en krijgt de gewone man het nooit te zien.  

Op lange termijn kunnen we dus verwachten dat de afremmende factoren de bovenhand ne-

men, wat uiteraard geen goede zaak is voor de Afrikaanse landen. Cruciaal om in de toekomst 

toch te evolueren richting duurzame ontwikkeling, zullen de Afrikaanse landen zelf zijn. Zij vor-

men de sleutelfiguren in dit verhaal, en zullen dan ook acties moeten ondernemen om ervoor 

te zorgen dat de Chinese aanwezigheid in Afrika haar niet benadeelt. Afrika moet voor zijn ei-

gen belangen opkomen, ook tegen een economische reus als China. Volgens Trinh et al. (2006) 

moet Afrika ervoor zorgen dat de opbrengsten van haar grondstoffenexport vertaald worden in 

duurzame ontwikkeling in de vorm van werkgelegenheid en een daling van de armoede. Om dit 

te bereiken zijn investeringen nodig in onder meer onderwijs en infrastructuur alsook institu-

tionele hervormingen. Het is hierin dat de belangrijkste taak voor Afrikaanse landen schuilt. De-

ze maatregelen zouden immers op hun beurt meer investeringen kunnen aantrekken die dan 

best worden ten goede komen aan de (al dan niet grondstofgerelateerde) ‘manufacturing’ of de 

dienstensector. Indien deze structurele verandering niet plaatsvindt zal de toegenomen handel 

met China slecht voor korte termijnwinsten zorgen.   
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De Afrikaanse landen bepalen zelf hun ontwikkeling, maar hebben daarin nood aan een cohe-

rent lange termijnstrategie die de internationale commerciële interesse in hun economieën kan 

buigen in samenwerkingverbanden die opportuniteiten creëren voor langdurige competitiviteit 

en groei. Zeer belangrijk hierin is dat ze een serie hervormingen doorvoeren -van hun marktin-

stituties, investeringsreguleringen, infrastructuur, tarieven, maar ook op politiek en sociaal 

vlak- die ervoor zorgen dat ook op lange termijn de positieve aspecten van China’s aanwezig-

heid op het continent overheersen. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

China heeft in het kader van haar energie- en grondstoffenbeleid baat bij het verruimen én di-

versifiëren van haar grondstoffenmarkten. Haar groeiende populatie, snelle urbanisatie en niet 

te stuiten industriële groei vereisten veilige en zekere toegang tot natuurlijke energiebronnen, 

grondstoffen en afzetmarkten. Vanuit haar eigen onzekerheid over de stabiliteit van haar im-

porten uit het woelige Midden-Oosten en de drukkende concurrentie van  grote, multinationale 

corporaties op de grondstoffenmarkten richt ze zich steeds meer op het Afrikaanse continent. 

Naast deze rationele en commerciële economische motieven, speelt Afrika ook binnen het 

stramien van haar politiek intenties een uitgekiende rol. China calculeert reeds de toekomstig 

belangrijkere rol van Afrika in bij het zoeken naar bondgenoten die haar ondersteunen in haar 

niet Westerse ontwikkelingspad en haar streven naar het bereiken van een status als belangrij-

ke globale speler in een multipolaire wereldorde.  

(Sub-Sahara) Afrika is dé ideale partner voor China in de uitwerking van haar politiek, econo-

misch en strategisch beleid, aangezien het enerzijds een grote bron is  van natuurlijke rijkdom-

men die op China’s verlanglijstje staan en anderzijds een gretig verlengstuk is voor China’s 

afzetmarkt. Vele Afrikaanse landen zijn ook te vinden voor de ‘non-interventie’ strategie waar-

bij China zich niet door de binnenlandse situatie van een land laat leiden voor haar hulp en 

handelstransacties, en stellen zich dan ook graag open voor China’s plannen. Deze plannen 

draaien rondom energie- en grondstoffenveiligheid, merkbaar in werkelijk alle Chinese econo-

mische activiteiten op het Afrikaanse continent. Immers, ook wat de Chinese investeringen en 

ontwikkelingshulp naar de regio toe betreft, leiden deze vaak tot een rechtstreekse of onrecht-

streekse stimulans van China’s grondstoffenimport via infrastructuurprojecten, package deals, 

gebonden hulp of resource-backed investments. Dit alles gebeurt in een setting waarin China 

zich profileert als een betrouwbare vriend en gelijkwaardige partner van elke Afrikaanse bur-

ger, en deze wil begeleiden naar een ontwikkelingspad weg van de armoede die het nu kent.  

Via het gebruik van diplomatieke instrumenten en financiële prikkels in de vorm van investerin-

gen en ontwikkelingshulp, heeft Beijing een alomvattende aanpak naar het Afrikaanse conti-

nent uitgebouwd dat het op een lijn plaatst met Westerse mogendheden. Beijing is daarbij 
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verder gegaan dan de klassieke constructies van het Westers engagement op het Afrikaanse 

continent. Meer bepaald het kaderen van haar Sino-Afrikaanse relaties in historische verenigin-

gen met zeer sterke solidaire banden, getuigd van een aanpak die erop gericht is zich een ande-

re rol te willen toekennen op dit continent dan de andere externe krachten. De positieve 

reactie van Afrikaanse regeringen op de uitbreiding van de aanwezigheid van China op het con-

tinent is een getuigenis van de effectiviteit van deze Chinese aanpak van het Afrikabeleid.  

De vraag blijft uiteraard of deze positieve reactie wel gegrond is. China verliest haar eigen be-

langen nooit uit het oog, maar ook Afrika streeft naar een duurzame ontwikkeling. China heeft 

door haar groeiende economische aanwezigheid op het continent een impact op deze ontwik-

keling, maar die impact kent vele facetten. Op korte termijn lijkt de toegenomen Sino-

Afrikaanse handel de Afrikaanse economische groei te stimuleren, door de vele investeringen 

en exportinkomsten die ze met zich meebrengt. Op lange termijn echter zou onder meer het 

geheel eigen karakter van China’s buitenlands beleid de duurzame ontwikkeling negatief kun-

nen beïnvloeden. Ook de grote afhankelijkheid van Afrikaanse economieën t.o.v. hun primaire 

grondstoffen zou in de toekomst instabiliteit veroorzaken. Deze intense coöperatie  met China 

bezit echter wel degelijk het potentieel om Afrika op een duurzaam ontwikkelingspad te bren-

gen, maar enkel en alleen als de Afrikaanse landen de noodzakelijke sociale, politieke, econo-

mische en culturele infrastructuur creëren om dit te dragen. 
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XIX 

 

Bijlage 1.1: Chinese hulp per land. 

* The amount of total aid is unknown  
** These countries have diplomatic ties with Taiwan.  
 

Angola  debt relief, US $ 2 billion loan  

Benin  stadium, government office building, conference centre, hospital  

Burkina Faso**  -  

Burundi  textile mill, hydroelectric power station, highway  

Cameroon  conference building, hydroelectric power station, hospitals  

Cape Verde  government office building, conference hall  

Chad**  -  

Central African  
Republic  

agricultural technological station, radio station, training centre, clinics  

Congo (Brazzaville)  stadium, hydroelectric power station, broadcasting station, hospital, fac-
tory  

Democratic Republic of  
Congo (DRC)  

stadium, trade centre, people’s palace, factories  

Comoros  government office building, water supply project, people’s 
palace  

Djibouti  stadium, government office building, people’s palace, housing project  

Eritrea  humanitarian assistance, hospital  

Equatorial Guinea  hydroelectric power station, radio station, highways  

Ethiopia  highway, veterinary centre, power station, water supply project  

Gabon  healthcare centre, primary school, assembly building  

Gambia**  stadium, hostel, health centres  

Ghana  national theatre, irrigation project, vocational training centre, hospital  

Guinea  people’s palace, hydroelectric power station, cinema, presidential palace  

Guinea Bissau  housing project, power-generating equipment, technical cooperation  

Ivory Coast  theatre, water conservation project  

Lesotho  vegetable planting, convention centre, industrial park  

Liberia  sugar mill, rice project, sports stadium, hospital renovation, office building  

Malawi**  -  

Mali  stadium, conference building, textile mill, sugar refinery, leather-
processing factory, pharmacy  

Mauritius  stadium, bridges, airport terminal building  

Mozambique  textile mill, passenger cargo vessel, water supply project, shoe factory, 
parliament building, housing project  

Namibia  water supply project, civil housing project  

Niger  stadium, water supply project, textile mills, housing project  

Nigeria  railway upgrade  

Rwanda  highway, cement factory, veterinary school  

Sao Tome & Principe**  -  

Senegal  stadium, water conservation project  
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Bijlage 2.1: China’s totale energiebalans. 

7-3 Overall Energy Balance Sheet 

           

  (10 000 tons of SCE) 

Item 1990 1995 2000 2005 2008 

            

  Total Energy Available for Consumption 96138 129535 142605 232225 287011 

      Primary Energy Output 103922 129034 135048 216219 260552 

      Recovery of Energy           2312 1760 2939 6511 

      Imports 1310 5456 14334 26952 36764 

      Exports (-) 5875 6776 9633 11448 9955 

      Stock Changes in the Year -3219 -491 1097 -2436 -6860 

  Total Energy Consumption 98703 131176 145531 235997 291448 

      Consumption by Sector                            

        1.Agriculture, Forestry, Animal Husban-

dry, 
  

   
  

              Fishery and Water Conservancy 4852  5505  3914  6071  6013  

        2.Industry 67578  96191  103774  168724  209302  

        3.Construction 1213  1335  2179  3403  3813  

        4.Transport, Storage and Post 4541  5863  11242  18391  22917  

        5.Wholesale and Retail Trades,   
   

  

              Hotels and Catering Services 1247  2018  3048  4848  5734  

        6.Other Sectors 3473  4519  5762  9255  11771  

        7.Household Consumption 15799  15745  15614  25305  31898  

      Consumption by Usage                            

       (I) End-use Consumption 94289  124252  139008  225690  278546  

               Industry 63239  89473  97597  158767  196832  

      (II) Losses During the Process  2264  3634  2461  3823  5166  

             of Energy Conversion   
   

  

               Coking 905             525  702  819  

               Petroleum Refining 326             781  1305  1380  

      (III) Energy Losses 2150  3289  4062  6483  7736  

  Balance -2565  -1641  -2926  -3772  -4437 
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Bijlage 2.2: China’s totale energieproductie en de samenstelling ervan. 

7-1 Total Production of Energy and Its Composition 
  

    
  

    As Percentage of Total Energy Production (%) 

Year 
Total Energy         

Production Coal Crude Oil Natural Gas Hydro-power, Nuclear 

  (10 000 tons of SCE)       Power, Wind Power 

            

1978 62770 70,3 23,7 2,9 3,1 

1980 63735 69,4 23,8 3,0 3,8 

1985 85546 72,8 20,9 2,0 4,3 

1990 103922 74,2 19,0 2,0 4,8 

    
   

  

1991 104844 74,1 19,2 2,0 4,7 

1992 107256 74,3 18,9 2,0 4,8 

1993 111059 74,0 18,7 2,0 5,3 

1994 118729 74,6 17,6 1,9 5,9 

1995 129034 75,3 16,6 1,9 6,2 

    
   

  

1996 133032 75,0 16,9 2,0 6,1 

1997 133460 74,3 17,2 2,1 6,5 

1998 129834 73,3 17,7 2,2 6,8 

1999 131935 73,9 17,3 2,5 6,3 

2000 135048 73,2 17,2 2,7 6,9 

    
   

  

2001 143875 73,0 16,3 2,8 7,9 

2002 150656 73,5 15,8 2,9 7,8 

2003 171906 76,2 14,1 2,7 7,0 

2004 196648 77,1 12,8 2,8 7,3 

2005 216219 77,6 12,0 3,0 7,4 

    
   

  

2006 232167 77,8 11,3 3,4 7,5 

2007 247279 77,7 10,8 3,7 7,8 

2008 260552 76,8 10,5 4,1 8,6 

2009 274618 77,3 9,9 4,1 8,7 
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Bijlage 2.3: China’s totale energieconsumptie en de samenstelling ervan. 

7-2 Total Consumption of Energy and Its Composition 

            
            

Year 

  
As Percentage of Total Energy Consumption (%) 

Total Energy 

          

 Consumption Coal Crude Oil Natural Gas Hydro-power, Nuclear  

(10 000 tons of SCE)       Power, Wind Power 

            

1978 57144 70,7 22,7 3,2 3,4 

1980 60275 72,2 20,7 3,1 4,0 

1985 76682 75,8 17,1 2,2 4,9 

1990 98703 76,2 16,6 2,1 5,1 

            

1991 103783 76,1 17,1 2,0 4,8 

1992 109170 75,7 17,5 1,9 4,9 

1993 115993 74,7 18,2 1,9 5,2 

1994 122737 75,0 17,4 1,9 5,7 

1995 131176 74,6 17,5 1,8 6,1 

            

1996 135192 73,5 18,7 1,8 6,0 

1997 135909 71,4 20,4 1,8 6,4 

1998 136184 70,9 20,8 1,8 6,5 

1999 140569 70,6 21,5 2,0 5,9 

2000 145531 69,2 22,2 2,2 6,4 

            

2001 150406 68,3 21,8 2,4 7,5 

2002 159431 68,0 22,3 2,4 7,3 

2003 183792 69,8 21,2 2,5 6,5 

2004 213456 69,5 21,3 2,5 6,7 

2005 235997 70,8 19,8 2,6 6,8 

            

2006 258676 71,1 19,3 2,9 6,7 

2007 280508 71,1 18,8 3,3 6,8 

2008 291448 70,3 18,3 3,7 7,7 

2009 306647 70,4 17,9 3,9 7,8 
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Bijlage 2.4: China’s bewezen reserves.  

12-10 Ensured Reserves of Major Mineral  
    

Item 2009 

    

Petroleum                                                         (10 000 tons) 294919,8 

Natural Gas                                             (100 million cu.m) 37074,2 

Coal                                                          (100 million tons) 3189,6 

Iron                                                   (Ore, 100 million tons) 213,0 

Manganese                                                (Ore, 10 000 tons) 18576,6 

Chromium Ore                                          (Ore, 10 000 tons) 522,5 

Vanadium                                                         (10 000 tons) 1258,9 

Titanium Ore                                                    (10 000 tons) 23291,4 

Copper                                                   (Metal, 10 000 tons) 2951,0 

Lead                                                       (Metal, 10 000 tons) 1340,1 

Zinc                                                        (Metal, 10 000 tons) 3838,5 

Bauxite                                                      (Ore, 10 000 tons) 83923,9 

Nickel                                                     (Metal, 10 000 tons) 281,8 

Tungsten                                                  (WO3, 10 000 tons) 228,7 

Tin                                                          (Metal, 10 000 tons) 143,5 

Molybdenum                                          (Metal, 10 000 tons) 444,8 

Antimony                                               (Metal, 10 000 tons) 76,5 

Gold                                                                  (Metal,  tons) 1909,7 

Silver                                                                (Metal,  tons) 38448,5 

Rare Earths                                              (REO, 10 000 tons) 1859,1 

Magnesite Ore                                           (Ore, 10 000 tons) 207981,8 

Fluorspar Mineral                               (Mineral, 10 000 tons) 4401,3 

Pyrite Ore                                                  (Ore, 10 000 tons) 162133,4 

Phosphorus Ore                                    (Ore,100 million tons) 31,7 

Potassium KCl                                           (KCl, 10 000 tons) 35840,9 

Sodium Salt NaCl                             (NaCl, 100 million tons) 1730,6 

Mirabilite                                      (Na2SO4, 100 million tons) 90,8 

Barite Ore                                                   (Ore, 10 000 tons) 9537,2 

Silicon Materials For Glass Ore                  (Ore, 10 000 tons) 147172,9 

Graphite Mineral (Crystal)                  (Mineral, 10 000 tons) 5432,0 

Talc Ore                                                     (Ore, 10 000 tons) 12755,6 

Kaolin Ore                                                  (Ore, 10 000 tons) 63593,1 
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Bijlage 2.5: China’s belangrijkste importgoederen in waarde en volume. 

6-9 Main Import Commodities in Volume and Value 

  
   

  

  (USD 10 000) 

Item 

2008 2009 

Volume Value Volume Value 

          

  Cereals and Cereals Flour              (10 000 tons) 154 73179 315 89807 

  Wheat                                             (10 000 tons) 4 1480 90 21117 

  Paddy and Rice                               (10 000 tons) 33 20841 36 21558 

  Soybean                                         (10 000 tons) 3744 2181265 4255 1878728 

  Edible Vegetable Oil                      (10 000 tons) 816 897734 816 589519 

  Sugar                                              (10 000 tons) 78 31850 106 37840 

  Natural Rubber (including Latex)  (10 000 tons) 168 430182 171 281371 

  Synthetic Rubber (including Latex)(10 000 tons) 120 334031 147 300042 

  Logs                                              (10 000 cu.m) 2957 518362 2806 408652 

  Wood Sawn                                   (10 000 cu.m) 709 202416 988 231927 

  Paper Pulp                                      (10 000 tons) 952 670556 1368 684370 

  Wool and Wool Tops                     (10 000 tons) 30 180193 33 154048 

  Cotton                                            (10 000 tons) 211 349238 153 211464 

  Synthetic Fibers Suitable for Spinning 32 74615 35 69956 

                                                         (10 000 tons)   
  

  

   Polyester Fibers                             (10 000 tons) 15 23206 15 20298 

   Polyacryolnitr Fibers                     (10 000 tons) 15 37291 18 37835 

   Iron Ore                                          (10 000 tons) 44356 6053163 62778 5014040 

   Manganese Ores                            (10 000 tons) 757 346975 962 177283 

   Copper Ores                                   (10 000 tons) 519 1044015 613 847868 

   Chromium Ores                             (10 000 tons) 684 271438 676 131070 

   Aluminum Oxide                           (10 000 tons) 459 177569 514 130385 

   Coal                                                (10 000 tons) 4040 350911 12583 1057367 

   Crude Oil                                       (10 000 tons) 17888 12933500 20379 8925559 

   Petroleum Products Refined          (10 000 tons) 3885 3004432 3696 1698396 

   Ethylene  Glycol                            (10 000 tons) 522 527806 583 351545 

   Telephthalic Acid                          (10 000 tons) 594 532574 626 500898 

   Carprolactam                                 (10 000 tons) 45 108423 60 97838 

   Pharmaceutical Products   551682 
 

670552 

   Chemical Fertilizers, Manufactured 622 348121 411 200832 

   (Actual Weight)                            (10 000 tons)   
  

  

    Urea                                                            (ton) 67 10 38798 770 
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  Compound  Fertilizers of  Nitrogen, Phosphor                           

         and Kalium                                     (10 000 tons) 64 40256 131 52687 

      Diammonium Phosphape                  (10 000 tons) 10 12610 43 16804 

      Potassium Chloride                           (10 000 tons) 514 283105 198 117791 

  Polyethylene in primary Forms             (10 000 tons) 302 466308 521 582779 

  Polypropylene in Primary Forms           (10 000 tons) 279 401213 416 455845 

  Polystyrene in Primary Forms               (10 000 tons) 340 589971 367 540970 

     ABS Copolymers                                (10 000 tons) 195 362829 217 339577 

  Polyvinyl Chloride in Primary Forms    (10 000 tons) 113 125651 196 159802 

  Slices or Chips of Polyethylene Terephthalate                      78 223088 25 27610 

                                                                 (10 000 tons)   
  

  

  Pesticides                                                                      (ton) 44316 29538 44208 33429 

  Paper and Paperboard (Unchopped in Shape)(10 000 tons) 352 352458 331 314578 

  Rolled Steel                                           (10 000 tons) 1543 2343253 1763 1947977 

  Copper and Copper Alloys                    (10 000 tons) 170 1166012 347 1712593 

  Rolled Copper                                       (10 000 tons) 93 756725 82 549931 

  Aluminum and Aluminum Alloys        (10 000 tons) 26 56414 174 274258 

  Rolled Aluminum                                  (10 000 tons) 62 318884 58 260259 

  Boilers                                                                  (set) 473 9205 368 11650 

  Compressors for Refrigerating Equipment (10 000 sets) 1464 95793 1184 84156 

  Machine Tools                                                     (set) 88623 758742 67135 589698 

  Valves                                                    (10 000 sets) 23210 436161 23250 439218 

  Automatic Data Processing Machines                                   54279 2540173 59580 2377387 

    and Components                                  (10 000 sets)   
  

  

  Telephone Sets                                      (10 000 sets) 2007 190395 2643 182086 

  Sound Recording Apparatus                 (10 000 sets) 669 25452 181 17922 

    (including a Complete Set of Spare Parts)   
  

  

  TV Sets                                                  (10 000 sets) 64 8534 15 2491 

  Cathode-ray TV Picture Tube               (10 000 sets) 628 22654 326 10821 

  Motor Vehicles(including a Complete Set of Spare Parts) 407530 1512529 418867 1535616 

                                                                             (unit)   
  

  

      Cars 154521 635566 164837 656610 

      Trucks 8719 55362 7143 51206 

      Dump Trucks 203 17253 222 18696 

  Chassis with Engines                                         (unit) 990 4735 993 4648 

  Parts of Motor Vehicles                                                           1108689 
 

1282187 

  Aircraft                                                               (unit) 308 876523 323 928956 

  Ships                                                                   (unit) 2517 113723 1757 100154 

  Medical Instruments and Appliances                                      287919 
 

359427 

  Mechanical and Electrical Products                                        53865586 
 

49141981 

  High and New-tech Products                                                   34194091   30984300 
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Bijlage 2.6: De grootste oliebronnen ter wereld.  

 

Bijlage 2.7: Oliereserves per regio. 
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 Bijlage 2.8: Overzicht van de exportgoederen van Latijns-Amerika en Afrika naar China 
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Bijlage 2.9: Chinese investeringen in Oost-Afrika. 
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Bijlage 2.10: China verhoogt haar ontwikkelingshulp aan Afrika. 

 


