China geeft ons de richting aan
Natuurlijk, er zijn veel aspecten aan de ontwikkelingen in China die wij vanuit onze democratische
structuren niet kunnen waarderen. Maar, laten we ook eens kijken naar ontwikkelingen waarin China
ons inmiddels de les leest en wat die voor onze toekomst gaan betekenen.
Laten we niet vergeten dat China zich in heel korte tijd enorm heeft ontwikkeld. Al is er veel aan te
merken op de één-kind politiek, met name hoe dat is afgedwongen, maar we moeten achteraf toegeven
dat dat een heel verstandig besluit was. Dat heeft het land enorm geholpen om zich in het tempo te
ontwikkelen zoals dat nu gebeurt. De verhuizing van krotten naar redelijk eigentijdse flats heeft de
armoede van China in snel tempo doen verminderen. Op technologisch gebied doen zij nauwelijks
onder voor Amerika en ook niet voor Europa. Op bepaalde gebieden zijn zij nu zelfs leidend. Denk
aan beeldherkenning en kunstmatige intelligentie, maar ook op gebieden als 5G communicatie.
Inmiddels maken zij ook reuze sprongen op het gebied van virtuele valuta. Hun betaal apps gaan
verder dan die van Amerika en Europa en een bedrijf als AliPay slaat zijn vleugels in hoog tempo uit
over de wereld. Alibaba is een geduchte concurrent aan het worden van Amazon en Huawei biedt
communicatie producten die in niks onder doen voor Apple of Samsung. WeChat heeft al meer
functies dan Whatsapp, inclusief betaalfaciliteiten. De handelsoorlog die Trump is begonnen,
waardoor bijvoorbeeld de Huawei smartphones het op dit moment moeilijk hebben, zal er uiteindelijk
alleen maar toe leiden dat China zelf de componenten gaat ontwikkelen en zich snel onafhankelijk
maakt van het westen. Dat is ook een potentiële bedreiging voor ASML. Zij hebben nu nog vrijwel de
alleenheerschappij over chipmachines, maar nu zij hun apparaten niet aan China mogen verkopen,
zullen de Chinezen er zelf aan gaan werken.
En dat brengt ons op het punt dat China tot een wereldmacht gaat maken. Waar wij in het westen
eindeloos discussiëren, en in Nederland polderen, daar stoomt China met volle snelheid door. Met het
gebruik van beeldherkenning bij het bewaken van wat er in de publieke ruimte gebeurt, doen zij zoveel
ervaring op dat zij daarin inmiddels de toon zetten. Het is een kwestie van tijd, zeker ook na onze
ervaringen met de corona rellen, dat die technieken hier ook gebruikt gaan worden. De drang om
zoveel mogelijk data van particulieren en bedrijven vast te leggen, zorgt ervoor dat kunstmatige
intelligentie zich daar ook razendsnel ontwikkelt. Die technieken gaan wij hier ook nodig hebben. De
uitbreiding van de Chinese invloed, waarbij met name het concept van de Nieuwe Zijderoute centraal
staat, stelt hoge eisen aan logistiek en communicatie. Op het gebied van 5G zijn ze ook al leidend en
hun invloed in Afrika, Azië en een beetje ook al in Europa, geeft hen ook op dat vlak een voorsprong.
We zouden veel kunnen leren van de voorspoedige aanpak op basis van een lange termijn strategie van
China. “Niet lullen maar poetsen” is het principe van de hardwerkende Chinezen. Zeker, hun aanpak
strookt niet met onze verworvenheden en ook zij zullen vroeg of laat meer ruimte moeten geven aan
het individu, maar dan hebben zij hun macht en posities al gevestigd. Vooral de snelheid van de
ontwikkelingen in China zou ons aan het denken moeten zetten. Het zou mij dan ook niet verbazen als
zij gaan bepalen hoe de wereld zich heeft te gedragen, niet alleen technologisch, want dat gaat ze op
deze manier zeker lukken, maar mogelijk ook politiek. Misschien moeten wij ook eens gaan nadenken
over een andere, meer eigentijdse invulling van ons parlementaire systeem. Minder partijen, minder
polderen en met meer kwaliteit in de regering kunnen wij wellicht ook sneller die beslissingen nemen,
die nu maar halfbakken en veel te laat genomen worden. Nu hebben we nog de kans om zelf te
bepalen hoe het verder moet, als we nog lang door polderen kon dat wel eens te laat zijn. De rol van de
digitalisering en de invloed van digitale middelen op onze samenleving lijken we nog steeds te
onderschatten. Met behulp van de digitalisering kon China anders wel eens meer invloed krijgen dan
we nu nog willen geloven!

