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Gustaaf Geeraerts
De gespannen relatie tussen China en de Verenigde Staten hoeft niet te verbazen. Een opko
mende macht wekt altijd achterdocht bij de bestaande supermacht.
Gustaaf Geeraerts distinguished professor aan de universiteit van Fudan Sjanghai
Alle ogen waren de voorbije dagen gericht op de allereerste ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het belang van het topoverleg is amper te overschatten.
De toekomst van de wereld hangt in belangrijke mate af van de relatie tussen de VS, een jong land en de zittende supermacht, en China, een oud rijk en de opkomende supermacht.
Hoewel tijdens de gesprekken ongetwijfeld enkele heikele veiligheidskwesties en aanhoudende handelsperikelen aan de orde zijn geweest, is het eerder onwaarschijnlijk dat er grote doorbraken zijn geboekt. Veel meer dan
een protocol voor frequentere uitwisselingen tussen hooggeplaatste ambtenaren van ’s werelds grootste twee
economieën en een mogelijk staatsbezoek van Trump aan China zit er voorlopig niet in.
Het loopt al een tijdje mis in de relatie tussen de VS en China, wat op zich niet zo verwonderlijk is. Tot op zekere hoogte is dat onvermijdelijk. Verschuivingen in de internationale machtsverhoudingen staan in de diplomatieke geschiedenis geboekstaafd als periodes van spanningen en misverstanden waarin conflicten vaker en dieper woeden. Een hegemoniale macht ziet haar positie nooit graag bedreigd door een opkomende macht, zeker
niet als die rivaal alle geopolitieke troeven in huis heeft om tot een supermacht uit te groeien.
In tegenstelling tot wat velen graag denken, is dat in dit tijdperk van globalisering en toenemende interdependentie niet anders. De VS en China zijn weliswaar in hoge mate economisch afhankelijk van elkaar, ze zijn ook
elkaars geopolitieke rivalen in de Stille Oceaan, waar ze wedijveren om regionale invloed. Twistpunten zijn of
de VS de spil kunnen blijven van de regionale veiligheidsorde, hoe de geschillen in de Zuid- en de Oost-Chinese
Zee kunnen worden opgelost, en in welke mate de VS in staat blijven om effectief militaire macht in de regio te
projecteren.
De Amerikaans-Chinese relatie laat zich dan ook het best typeren als een soort competitieve interdependentie,
waarbij het voortdurend zaak is een evenwicht te vinden tussen de gemeenschappelijke belangen gegenereerd
door afhankelijkheid en de spanningen gegenereerd door de geopolitieke rivaliteit. Dat maakt het voorspellen
van de richting die de Amerikaans-Chinese relatie uitgaat tot een hoogst hachelijke onderneming. Zeker is dat
de relatie stress en achterdocht tussen de gevestigde macht en de nieuwkomer in de hand werkt.

Strakke banen
Een en ander doet denken aan de tijd dat Groot-Brittannië, de tanende hegemoniale macht van de eerste helft
van de 20ste eeuw, steeds meer op de hielen werd gezeten door de VS. Dat leidde ook tot beroering. En daar
ging het om twee landen met een vergelijkbare cultuur en een liberaal democratisch systeem, die bovendien dezelfde taal spraken. Dat is nu anders.
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China is een amalgaam van confucianistische, socialistische en kapitalistische elementen dat in strakke maar
succesvolle banen wordt geleid door die ene communistische partij. Het heeft een ontwikkelingsgeschiedenis
en culturele referentiekaders die heel erg verschillen van de westerse ontwikkelde landen.
China heeft bovendien een sterke identiteit en zal zich niet zonder slag of stoot in de bestaande internationale
regimes (blijven) schikken. Naarmate zijn macht en invloed toenemen, zal het proberen de principes en regels
van het internationale economische en financiële verkeer met zijn eigen belangen in overeenstemming te brengen. Net zoals andere hegemonieën dat voordien hebben gedaan.
Recente strubbelingen tussen Washington en Peking geven in elk geval aan dat geen van beide hoofdrolspelers
voorlopig bereid is zich in de hoek te laten dringen. En hoewel het voor velen duidelijk is dat stabiliteit in het
huidige wereldsysteem gewoon niet kan zonder dat de VS en China de handen in elkaar slaan, is het lang niet
zeker dat Washington en Peking bij machte zullen zijn duurzaam samen te werken.
Twee factoren dreigen roet in het eten de gooien. In de eerste plaats is er de onrust over China’s sneller dan
verwachte groei en de machtsverschuiving die daarmee gepaard gaat. Machtstransities werken nu eenmaal
strategische achterdocht tussen de gevestigde macht en de nieuwkomer in de hand. In de tweede plaats dreigen
de uitgesproken verschillen in het politieke systeem en in de waardepatronen die achterdocht - en daarmee de
kans op misverstanden - nog te vergroten.
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