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Column

‘Als China dat wil, 
kan het perfect 

Russische olie blijven 
invoeren en in de 

toekomst zal het de 
ontkoppeling van 
het Westen alleen 
maar versnellen’

V
anuit Chinees standpunt aanschouwen we nu de laatste stuiptrekkingen van 
de Westerse hegemonie. De G-7-landen, onder leiding van de Verenigde 
Staten, proberen de Russische olieprijzen te beperken en hun maatregelen aan 
alle landen op te leggen. Dat proberen zij vooral door hun sterke positie in de 

financiering en verzekering van olietankers. China probeert zich echter minder bloot te 
stellen aan die maritieme marktmacht.

Het overgrote deel van de Russische olie wordt per schip uitgevoerd en is dus best wend-
baar. Rusland heeft olieterminals in de Baltische Zee, in de Zwarte Zee, maar ook in de 
Arctische Oceaan en in de Stille Oceaan. Het bouwt die terminals ook verder uit. China 
was al de belangrijkste klant van die terminals en is dat sinds begin dit jaar nog meer. Die 
olie-invoer over de zee levert kwetsbaarheid op. Al in de jaren '90 maakte Peking zich 
zorgen over het Malakka-dilemma: de afhankelijkheid van zeestraten waar de Ameri-
kaanse marine oppermachtig is. Die geografische afhankelijkheid probeert het zoveel 
mogelijk te beperken door diversificatie. 

Daar blijft het niet bij. China bouwt reeds geruime tijd aan een grote tankervloot. China, 
Hong Kong inbegrepen, heeft nu veruit de grootste nationale vloot, goed voor een capa-
citeit 64 miljoen ton. Tien jaar geleden was dat nog niet de helft. Die vloot is overigens 
bijna volledig in handen van staatsbedrijven. Zonder overdrijven is de Chinese Commu-
nistische Partij vandaag de grootste reder ter wereld.

Peking ontwikkelt dus snel de harde infrastructuur om olie (en gas) in te voeren. De 
kwetsbaarheid zit vooral in de zachte infrastructuur, de financiering en de verzekeringen, 
maar ook daar wordt druk aan gesleuteld. De voorbije jaren hebben Chinese staatsban-
ken een indrukwekkend investeringsportefeuille voor tankers ontwikkeld. Ook buiten-
landse rederijen laten vandaag de dag schepen door Chinese banken financieren.

In de context van oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten begon 
China aanvullend eigen maritieme verzekeraars te steunen. In 2017 richtte Cosco Ship-
ping, China’s grootste rederij, een eigen verzekeringstak op. Toen de Amerikanen dreig-
den met sancties tegen het moederbedrijf, verkaste Cosco Insurance Brokers van Londen 
terug naar China. Het overgrote deel van de Chinese schepen wordt vandaag verzekerd 
door Chinese verzekeraars. Peking heeft in dit domein dus al de invloed van grote spelers 
in Londen gebroken.

Ning Tao, een directeur bij het ministerie van transport, stelde onlangs dat het onhoud-
baar is voor de fabriek van de wereld om de dominantie van het Westen in registratie 
en verzekeringen te aanvaarden. China wil het nieuwe centrum voor maritieme diensten 
worden met allerlei belastingvoordelen. De start was moeilijk, zeker voor Shanghai en 
nog steeds wedijvert Shanghai met andere Chinese havensteden. Peking wil dat nog 
meer Chinese schepen onder de nationale vlag gaan varen: dat is goed voor zaken en 
voor de nationale veiligheid.

Ook in het zachte domein van de maritieme macht streeft Peking soevereiniteit na. De 
oorlog in Oekraïne en de Westerse sancties hebben die betrachting enkel maar kracht 
bijgezet. Als China dat wil, kan het perfect Russische olie blijven invoeren en in de toe-
komst zal het de ontkoppeling van het Westen alleen maar versnellen.
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