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Onder het leiderschap van Hu en Wen 
heeft China ontegenzeggelijk successen 
geboekt. Het land is in het afgelopen 

 decennium uitgegroeid tot de tweede economie 
van de wereld, het is momenteel een van de 
grootste industriële producenten en de grootste 
goederenexporteur ter wereld. Flinke delen van 

de bevolking hebben meegedeeld in de stijgende 
welvaart en de ongeëvenaarde economische 
groei van het land. De armoede is afgenomen, 
de middenklasse gegroeid en er ontwikkelt zich 
een consumptiemaatschappij. Ook is het land 
inmiddels de grootste geldschieter van westerse 
economieën – zeker van de Amerikaanse – en 

een steun voor grote delen van de zich ontwikke-
lende wereld. De mondiale invloed van China is 
daarmee aanzienlijk toegenomen.

De medaille heeft ook een keerzijde. Het Hu/
Wen-regime zette zwaar in op het bewerkstelligen 
van een harmonieuzere ontwikkeling en samen-
leving, en harmonieuzere relaties met de rest van 
de wereld. In die missie lijkt het duo nauwelijks 
geslaagd: het afgelopen jaar toonde China alles-
behalve een harmonieuze aanblik en ook in de 
relaties met het buitenland traden fl inke spannin-
gen op. Er is een scheefgroei op sociaal vlak die 
niet alleen de lagere klasse maar ook een deel van 
de middenklasse treft, de kloof tussen rijk en arm 
groeit, de regionale verschillen zijn groot, en loka le 
partijkaders laten eigenbelang prevaleren boven 
de belangen van burgers. Daarbij komt een gevoel 
van rechteloosheid, achterstelling en discriminatie 
van de volkeren in de randgebieden van het land. 
De ecologische degradatie, de niet-duurzame ont-
wikkeling en vooral ook de corruptie zijn nauwe-
lijks beteugeld. Het zijn bronnen van groeiende 
maatschappelijke ontevredenheid en onrust. De 
onvrede manifesteert zich niet  langer enkel via 
het aloude middel van de petitie, maar voedt 
blogs en andere kanalen op internet zoals Weibo, 
de Chinese tegenhanger van Twitter, en is steeds 
vaker openlijk waarneembaar via straatprotesten 
en stakingen. De relatie tussen Partij, Staat en 
burgers/arbeiders lijkt onder druk te staan. 

Het afgelopen jaar was er ook binnen de 
 Chinese Communistische Partij (CCP) weinig 
harmonie te bespeuren. De in de media breed 
uitgemeten Bo Xilai-affaire vond zijn grond in de 
steeds duidelijker manifestatie van een neomao-

Na tien jaar leiderschap hebben president Hu Jintao en premier Wen Jiabao 

afgelopen november, tijdens het 18e Congres van de Chinese Communistische 

Partij, plaatsgemaakt voor Xi Jinping en Li Keqiang. Zullen de nieuwe leiders 

breken met de binnenlandse ontwikkelingskoers en de internationale positio-

nering van China, of kiezen voor consolidatie en continuïteit? Geografi e 

maakt de balans op van China’s ontwikkeling in de afgelopen decennia.

China: nieuw 
leiderschap, nieuwe 
ontwikkelingskoers?
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istische stroming in de Partij, de aanhangers 
van het door Bo geïntroduceerde Chongqing-
model. Dit model wedijverde met het door de 
dominante hervormingsgezinde stroming aan-
gehangen Guangdong-model. Bo Xilai stelde het 
afglijden van de CCP aan de kaak. De Partij be-
dient steeds meer de nieuwe klasse van ‘zwarte 
boorden’ (waaronder particuliere ondernemers) 
en ‘rode prinsen’ (nageslacht van partijkaders in 
bevoorrechte posities) ten koste van de groepen 
waaraan de CCP haar bestaansrecht ontleent. 
Corruptie, bevoorrechting en vriendjespolitiek 
zijn wijd verbreid – vooral op provinciaal en 
 stedelijk niveau. De partijtop heeft Bo’s persoon-
lijke zwaktes aangegrepen om hem op een zij-
spoor te zetten door hem van al zijn functies 
binnen de Partij en het openbaar bestuur te 
 beroven, hem te excommuniceren en ten slotte 
voor de rechtbank te slepen waar een lange ge-
vangenisstraf Bo Xilai in vergetelheid zal doen 
belanden. De grimmige beslechting van de in-
terne richtingenstrijd binnen de CCP maakte de 
weg vrij voor een relatief rustige, eensgezind-
heid uitstralende leiderschapswisseling . Maar 
het neomaoïsme is allerminst uitgeschakeld, 
 zoals te zien is aan de portretten van Mao die 
deelnemers meedroegen tijdens anti-Japanse 
betogingen eind september.

Het onderwerp van de betogingen, het Japans-
Chinese confl ict rond de Senkaku/Diaoyu-eilan-
den, illustreert tegelijkertijd dat ook de inter-
nationale verhoudingen allesbehalve harmonieus 
zijn. Of dat nu de eigen voor- en achtertuin be-
treft, de ruimere regio, de ontwikkelingslanden 
of de ontwikkelde wereld.

Dit themanummer van Geografi e belicht de ont-
wikkeling van China onder Hu en Wen, en blikt 
voorzichtig vooruit. Daarbij passeren diverse, 
vooral geografi sch relevante, facetten de revue. 
Het groeimodel dat China sinds eind jaren 70, 
begin jaren 80 van de vorige eeuw heeft gevolgd, 
met industriële productie voor de wereldmarkt 
en overheidsinvesteringen als belangrijke pijlers 
(de basis van de ‘eerste transitie’ van het land), 
is de afgelopen tien jaar steeds meer onder druk 
komen te staan. Hu en Wen onderkenden de 
noodzaak de bakens te verzetten, nieuwe pijlers 
te creëren en zelfs het fundament van economi-
sche groei te veranderen. Onder hun leiderschap 
zijn dan ook de nodige beleidsinitiatieven ont-
wikkeld. Leo van Grunsven, Anne Sytske Keijser 
en Johan Borchert schrijven over de sleutel-
elementen in dit beleid: innovatie en creativiteit, 
gekoppeld aan een grotere rol voor de binnen-
landse consumptie. Er zijn lichtpunten langs de 
weg van de ‘tweede transitie’ die China is inge-
slagen, maar misschien nog wel meer obstakels.

Opvallend in de ruimtelijke ontwikkeling in 
China zijn de recente opkomst van de meer bin-
nenlands gelegen provincies, de metamorfose 
die ook het verre westen geleidelijk aan door-
maakt en de ongebreidelde groei en verandering 
van steden die inmiddels meer dan de helft van 
de Chinese bevolking herbergen. Echter, onver-
minderd belangrijk zijn de regionale tegenstel-
lingen, de kloof tussen stad en platteland, en de 
ontwikkelingspr oblematiek op het platteland en 
in de steden. Peter Druijven, Pu Hao en Pieter 
Hooimeijer staan stil bij het nog altijd gehan-
teerde persoonsregistratiesysteem (hukou), de 
manier waarop de lokale overheid omspringt met 
migrantengroepen in de stad, het recht op grond, 
de sanering en stadsontwikkeling. 

De ontwikkeling van de perifere provincie 
Xinjiang sinds de start van het Develop the West-
beleid illustreert de dubbele agenda van Beijing 
in haar benadering van China’s ‘randgebieden’. 

Het hogere belang van maximale benutting van 
binnenlandse natuurlijke hulpbronnen en het 
positioneren van het gebied als brug naar Cen-
traal Azië prevaleert boven de sociale agenda. 
Dit leidt tot toenemende spanningen en geweld-
dadige acties. Beijing probeert de weerstand met 
sociaal-economische ontwikkelingsprogramma’s 
te verminderen, maar boekt weinig succes en 
grijpt dan weer terug op hardhandige maat-
regelen. Misschien weten de nieuwe leiders 
 positievere benaderingen te vinden voor de 
 grote sociale vraagstukken waarmee stad, regio 
en land nog altijd bezaaid liggen.

Theo van Engelen belicht drie decennia een-
kindpolitiek. Het beleid blijkt niet alleen weinig 
effectief, de consequenties op individueel niveau 
en voor de samenleving als geheel, en de snelle 
vergrijzing die tot een dramatisch ‘tekort aan 
Chinezen’ leidt, vragen om een herbezinning  
op het gevoerde bevolkingsbeleid. Dat geldt ook 
voor China’s benadering van de eigen energie-
voorziening. Terwijl de Chinese energiebehoefte 
explosief toeneemt, is de toegang tot buiten-
landse bronnen niet altijd meer gegarandeerd. 
En het gebruik van fossiele brandstoffen, waar-
over China wel in ruime mate beschikt, stelt het 
land voor enorme milieuproblemen. Ward 
 Vermeer beschrijft de ontwikkelingen rond de 
energieproductie en -consumptie van China,  
en de mogelijkheden voor uitbreiding van de 
binnenlandse productie. Daarbij komen steeds 
meer alternatieve, schone, energiebronnen in 
beeld. Henk Donkers besluit met een analyse 
van de manier waarop China zijn waterbehoefte 
zekerstelt. Het land toont zich daarbij weinig 
ontvankelijk voor de belangen van andere Azia-
tische landen, die op dezelfde waterkraan zijn 
aangewezen.

Het grote thema voor China lijkt verduur-
zaming te zijn – van de Chinese economie en 
van de samenleving. Op terreinen als energie-
productie, mobiliteit en stedelijke ontwikkeling 
zijn in China tal van interessante ontwikkelingen 
gaande. De druk, ook internationaal, op de nieuwe 
leiders om verduurzaming hoog op de agenda 
te zetten, is groot. China zou zich op dit terrein 
kunnen ontwikkelen van volger tot mondiaal 
koploper. Omdat verduurzaming ook sterk bij-
draagt aan de tot nu toe onbereikbaar gebleken 
binnenlandse harmonie, zou het wel eens de 
kernmissie van het leidersduo Xi/Li kunnen wor-
den. Een missie die gemakkelijker is te volbren-
gen nu de CCP voorlopig verlost lijkt van elkaar 
beconcurrerende ontwikkelingsmodellen. •
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Vanaf 20 februari 2012 werden in meer dan twaalf grote  steden 

demonstraties gehouden voor meer democratie,  geïnspireerd 

door en vernoemd naar de Jasmijnrevolutie in Tunesië. Een 

 menigte betogers, journalisten en politie is verzameld voor 

een McDonalds-vestiging in Wangfujing, Beijing.
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Het grote thema voor de toekomst 

is verduurzaming – van de Chinese 

economie én samenleving
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In de grote steden in de kustgebieden van China 
– de provincies Guangdong en Zhejiang en de 
Yangtze-delta – zijn factory towns al enkele 

 decennia een prominent verschijnsel. Ze kunnen 
hele stadsdelen beslaan en omvatten naast fabrie-
ken vaak ook huisvesting van migrantenarbeiders 
en voorzieningen opgezet door bedrijven. Ze zijn 
de manifestatie van China als fabriek van de 
 wereld. Breder gesteld, van het groeimodel dat 
China vanaf de jaren 80 van de 20e eeuw tot  
het eind van het vorig decennium heeft gevolgd, 
leunend op industriële export en op ondersteunen-
de investeringen in infrastructuur en vastgoed.

Over zo’n tien à vijftien jaar zullen ze veel 
minder prominent aanwezig zijn in de kustpro-
vincies. De ontmanteling is al gaande, zoals bij 
Foxconn – assembleur van onder andere Apples 
iPods, iPads en iPhones – in het Longhua-district 

in Shenzhen. Het Foxconn-complex besloeg tot 
voor kort zo’n drie vierkante kilometer, met vijf-
tien fabrieken, dormitories voor bijna een half 
miljoen arbeiders, een ziekenhuis, brandweer-
kazerne, zwembad, eigen televisienetwerk (Fox-
conn TV), en een centrum met een supermarkt, 
bank, kantines en restaurants. De sterk oplopen-
de (arbeids)kosten maken de assemblage in de 
Parel Rivier-delta en andere kustgebieden steeds 
onaantrekkelijker. Deze wordt gaandeweg ver-
plaatst naar steden in het binnenland. In het 
 Foxconn-complex is dat te zien aan de toenemen-
de leegstand en sloop. Het is een voorbode van 
de verschuiving waardoor grote steden in het 
binnenland in het komend decennium prominen-
ter worden in de nationale en mondiale eco-
nomie, en kennisontwikkeling en innovatie de 
nieuwe basis vormen.

Al jaren vóór de crisis in 2007-2009 raakte de 
Chinese top ervan doordrongen dat de grenzen 
van de Made in China-formule snel in zicht zouden 
komen en dat de groeibakens verzet moesten 
worden. De formule is conjunctuurgevoelig, maar 
vooral staat hij het creëren van meer welvaart 
voor grote groepen van de bevolking in de weg. 
President Hu Jintao, premier Wen Jiabao en de 
top van de Chinese Communistische Partij (CCP) 
zetten in 2005 een nieuwe koers uit waarbij ze 
het vizier richtten op een moderne, harmonieuze 
en welvarende samenleving. Niet minder dan 
een nieuwe transitie die China het land van de 
21e eeuw moet maken. Kern daarvan is een over-
gang van Made in China naar Made by én Designed 
by China. Arbeidsinspanning en zweet worden 
in geruild voor technologie, kennis, innovatie en 
creativiteit. Aanhoudende arbeidsonrust in de 
exportindustrie in de afgelopen jaren, waarmee 
de arbeiders aangeven dat voor hen de maat vol 
is, en de huidige economische problemen in 
 Europa, die ten koste gaan van China’s goederen-
export, hebben de urgentie van de koerswijziging 
nog eens onderstreept.

Deze overgang staat ook centraal in een enkele 
maanden geleden verschenen rapport van de 

We kennen China vooral als maakland. Die fase lijkt het nu weer achter zich 

te laten: de ontwikkeling naar een kennis- en innovatieland staat hoog op de 

agenda in Beijing. Daarbij leunt het land vooralsnog sterk op buitenlandse 

ondernemingen.

Van Made in China naar 
Designed by China

geografi e | januari 2013

Zhongguancun, China’s Silicon Valley in 

het Haidian District in Beijing, huisvest 

 gerenommeerde nationale kennisinstellingen 

én talrijke onderzoeksafdelingen van 

grote internationale bedrijven. 
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Wereldbank China 2030 – Het bouwen van een 
 moderne, creatieve hoge-inkomenssamenleving, 
 geschreven door een groot team van analytici, 
wetenschappers en beleidsmakers afkomstig uit 
China zelf, van de Wereldbank en van westerse 
instellingen. Welvaartsgroei is volgens hen te rea-
liseren door meer waarde uit alle geproduceerde 
goederen en diensten te verkrijgen, vooral die 
voor de export. De waardetoe-eigening van het op 
arbeid gebaseerde Made in China-model is vrij 
gering. Zo is China’s enige rol in de productie-
keten van Apples iPods, iPhones en iPads de 
eindassemblage. Een routinematige handeling 
die weinig vaardigheden vereist. Ontwerp, 
 engineering, productie van onderdelen, en marke-
ting vinden volledig buiten China plaats. Terwijl 
Apple erin slaagt bijna een derde van de totale 
waarde te verwerven, valt China slechts een 
schijntje toe van ongeveer 10 US dollar, 2% van 
de prijs van een iPad, iPod of iPhone. 

De ratio van Made by China en Created in/by 
China is hiermee duidelijk: het land beheerst op 
die manier een veel groter deel van de waarde-
keten van tal van producten in een reeks van 
 bedrijfstakken. Het Wereldbankrapport adviseert 
dan ook het tempo van innovatie en creatieve 
ontwikkeling te verhogen. Steden moeten van 
productiecentra veranderen in innovatieve en 
creatieve steden. Niet alleen de krachtige kust-
steden zullen in deze richting transformeren, 
ook de nieuwe groeicentra in het binnenland 
moeten hierop gefundeerd worden. 

Onder het leiderschap van Hu en Wen zijn daar-
toe de afgelopen jaren al tal van initiatieven geno-
men en programma’s in gang gezet. In hun 12e 
Vijfjarenplan (2011-2015) is scientifi c develop ment 
de tweede kernslogan, na harmonieuze ont wikke-
ling. Hoever is China, met alles wat inmiddels in 
stelling is gebracht, al gevorderd op het pad van 
kennis en innovatie? Sommigen zien een indruk-
wekkende ontwikkeling en inhaalslag van China 
als kennis- en innovatieland. Anderen benadruk-
ken dat China nog een lange weg te gaan heeft.

Innovatie
De optimisten wijzen erop dat China zichzelf 
jaar na jaar overtreft in de score op tal van indi-
catoren voor innovatie. Bijvoorbeeld wat betreft 
de uitgaven van de overheid voor onderzoek en 
ontwikkeling (absoluut en als percentage van het 
bruto binnenlands product, fi guur 1), de geregis-
treerde patenten op diverse terreinen, en de 
groei van het aantal kenniswerkers en weten-
schappers. Dat geldt ook voor de groei van de 

uitgaven voor onderwijs, het aantal afgestudeer-
den en gepromoveerden (vooral in de sciences) 
aan de eigen universiteiten (fi guur 2), en het 
aantal afgestudeerden dat met een beurs van de 
overheid naar het buitenland gaat om bij institu-
ten van naam te promoveren en kennis op te 
doen. Het is ook te zien aan de groei van het 
aantal Chinese kennisinstellingen en onder-
zoeksinstituten, en de sterke groei van het aantal 
publicaties van Chinese wetenschappers in inter-
nationale wetenschappelijke tijdschriften. Op tal 
van deze indicatoren zit China een aantal ontwik-
kelde landen inmiddels dicht op de hielen.

Ten tweede heeft de Chinese overheid zeer 
veel programma’s opgezet en initiatieven ont-
wikkeld om onderzoeksinstellingen en onderzoe-
kers te ondersteunen bij hun innovatieplannen. 

Ten derde staan in het groeimodel van het 
huidige Vijfjarenplan niet langer de opofferingen 
van de Chinese burger als producent (in de land-
bouw en in fabrieken in de steden) centraal, 

maar de verruiming van de mogelijkheden als 
consument via hogere lonen, subsidies en prijs-
kortingen. Dat luxe segmenten van consumen-
tenmarkten vooralsnog bediend worden door 
buitenlandse aanbieders (zie het artikel van Jo-
han Borchert op pag. 27) wordt niet erg gevon-
den. Het zal eigen aanbieders juist aanmoedigen 
tot innovatie waardoor ze de concurrentiestrijd 
kunnen aangaan. 

Ten vierde verrijzen er in alle miljoenensteden 
wetenschapsparken, Hi-Tech Economic Develop-
ment Zones (HTEDZ’s) en Science and Techno-
logy Industrial Parks (STIP’s). Inmiddels zijn het 
er ruim zestig, merendeels gefi nancierd door de 
overheid in Beijing. Ze vallen op door hun om-
vang, hun moderne uitstraling en geavanceerde 
infrastructuur. Sommige richten zich op een spe-
cifi eke bedrijfstak, zoals Wuhans Optics Valley, 
waar een groot aantal binnen- en buitenlandse 
bedrijven in de opto-elektronische industrie een 
hoogwaardig productie- en innovatiecluster 

geografi e | januari 2013

De Foxconn-vestiging in 

het Longhua-district in 

Shenzhen omvatte tot voor 

kort vijftien grote fabrieken 

en elf onderzoeksafdelingen, 

verspreid over enkele vier-

kante kilometers. Er werkten 

op het hoogtepunt meer dan 

140.000 mensen. Langzaam-

aan wordt de assemblage 

echter overgeheveld naar 

het binnenland, waar de 

 lonen lager zijn.

Bron: OECD science & engineering indicators (2012)
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Figuur 1: Uitgaven voor Research & 

Development als percentage van het 

bruto binnenlands product (1996-2009)

Figuur 2: Afgestudeerden in de  natuur- en 

technische wetenschappen als  percentage 

van de totale bevolking (1998-2008)
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vormt. Vaak is het de centrale of provinciale over-
heid die individuele steden aanwijst als ‘basis’ 
voor productie en innovatie in een of meer 
 bedrijfstakken.

Meer algemene innovatiedistricten in steden 
komen ook voor. Een vaak aangehaald voorbeeld 
ter ondersteuning van de visie dat China bezig  
is met een succesvolle inhaalrace in technologie 
en innovatie is Beijings Zhongguancun District – 
ook wel aangeduid als China’s Silicon Valley. Die 
naamgeving weerspiegelt de omvang, het karakter 
en het belang van het district dat een groot deel 
van noordwestelijk Beijing beslaat. Het gebied 
kwam al in de jaren 60 tot ontwikkeling door de 
aanwezigheid van drie gerenommeerde kennis-
instellingen (Tsinghua Universiteit, de Universiteit 
van Beijing en diverse afdelingen van de Chinese 
Academie van Wetenschappen). De recente ves-
tiging van onderzoeksafdelingen van tal van ge-
renommeerde buitenlandse bedrijven in meer-
dere bedrijfstakken heeft Zhongguancun echter 
gemaakt tot uithangbord van China als innovatie-
land. Het bevestigt ook Beijings ontwikkeling tot 
innovatieve stad. In een recente peiling gaf de 
overgrote meerderheid van managers van voor-
aanstaande internationale bedrijven aan dat zij 
Beijing beschouwen als de meest waarschijnlijke 
stad voor de ontwikkeling van een nieuw Google. 
Maar het is ook een voorbode van de ontwikke-
ling van innovatieve steden elders in het land.

Sceptici vragen zich echter af of de innovatie in 
China het stadium van sterk leunen op imitatie 
wel voorbij is. Zij spreken van Chinnovation, die 
vooral gericht is op het slim combineren van 
 bestaande technologie, en niet zozeer op oor-
spronkelijke product- en procesontwikkeling. 

Verder wijzen ze erop dat de HTEDZ’s en 
STIP’s hun doel vooralsnog maar gedeeltelijk 
waarmaken. De meeste bedrijven houden zich 
namelijk meer bezig met productie dan met 
 innovatie. 

Ten derde worden innovatieactiviteiten in de 
technologieparken en -zones eerder door buiten-
landse dan door binnenlandse bedrijven onder-
nomen. Dit geeft enerzijds aan dat veel mondiaal 
leidende bedrijven in een reeks van sectoren 
 China inmiddels kiezen als locatie voor onder-
zoek en product- en procesontwikkeling. Dit 
 Created in China is belangrijk met het oog op  
een grotere waardetoe-eigening in China zelf. 
Aan de andere kant is China daarmee nog altijd 
erg afhankelijk van het buitenland voor techno-
logie en innovatie. Het lijkt er dan ook op dat  
het buitenland vooralsnog bepalend is voor de 
ontwikkeling van technologie.

Daar komt bij dat internationale concerns zich 
terughoudender gaan opstellen vanwege het Chi-
nese beleid om buitenlandse bedrijven eerst al-
lerlei eisen over technologieoverdracht op te leg-
gen en ze vervolgens de deur te wijzen zodra 
binnenlandse bedrijven de technologie in handen 
hebben.

Buitenlandse bedrijven zullen sowieso niet  
het meest geavanceerde onderzoeks- en ontwik-
kelingswerk overplaatsen naar China, omdat ze 
beducht zijn voor het kopieergedrag van de 
 Chinezen. Gebrekkige uitvoering van bestaande 
regelgeving rond intellectueel eigendom en ont-
duiking ervan zijn grote bronnen van ergernis 
voor buitenlandse bedrijven.

Bij alle hyping over de opkomst van China als 
innovatieland blijft de kwalitatieve kant onder-
belicht, aldus de sceptici. Want wat betekenen een 
miljoen ingenieurs of technici als buitenlandse 
bedrijven hen niet gekwalifi ceerd genoeg vinden 
om fundamenteel onderzoek te doen? Kwalitatieve 

tekortkomingen weerspiegelen een onderwijs-
systeem dat zich nog te weinig vernieuwd heeft. 
De sceptici wijzen daarbij op de spanning tussen 
innovatievermogen, maatschappelijke en eco-
nomische ordening en dominante cultuur. 

In de sectoren waarin China wel naar de voor-
grond treedt, zoals elektrisch aangedreven voer-
tuigen (van auto’s tot scooters en fi etsen) en 
duurzame energie (zon en wind) wordt de voor-
uitgang vaak belemmerd door de sterk versnip-
perde markt. Zo bestaat de auto-industrie uit 
een groot aantal fabrikanten die ondanks de 
 onstuimig groeiende lokale markt elk te weinig 
massa hebben om groots te investeren in inno-
vatie. Daarbij ontvangen leidende (semi-staats-)
bedrijven nog altijd omvangrijke steun van de 
overheid. Dat biedt weinig stimulans om via 
 innovatie betere producten te ontwikkelen zodat 
ze kunnen concurreren op markten in ontwikkel-
de landen.

Ook al hebben de sceptici gelijk, de nieuwe 
leiders zullen de koers die hun voorgangers in 
het 12e Vijfjarenplan hebben ingezet ongetwijfeld 
continueren. In Breakout Nations – In Pursuit of 
the Next Economic Miracles betoogt Ruchir Sharma 
dat het weldra afgelopen zal zijn met de hoge 
economische groeicijfers in China. Toch is er 
 volgens hem geen reden te twijfelen aan het 
 Chinese vermogen welvaartsverhoging te bewerk-
stelligen. Het land zal dat doen door de econo-
mie op een hoger plan te tillen. Treffend vindt de 
leiderschapswisseling plaats in het jaar van de 
draak – het symbool voor scheppingsdrang. •
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Azië-8 = India,Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Singapore, Zuid-
Korea, Taiwan, Thailand. EU-extern = export EU naar niet-EU-landen.
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Figuur 3: Aandeel in de wereldwijde export 

van hoogwaardige technologie (1998-2010)

Sceptici doen de innovatie in China 

af als Chinnovation, het slim combi-

neren van buitenlandse technologie


