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OPSOMMING 

Suid-Afrika het sy diplomatieke bande met Taiwan verbreek en hegte diplomatieke bande 

met Sjina in 1998 aangeknoop. Hierdie hegte verhouding wat tussen Suid-Afrika en Sjina 

ontwikkel het, word dikwels deur politici, die media en vakbonde veroordeel as nadelig vir 

Suid-Afrika. Ten einde hierdie veroordelings te staaf, of te weerlê, is ‘n analise van die 

politieke, ekonomiese en militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina onderneem. 

Aangesien Suid-Afrika voor 1998 verhoudinge met Taiwan gehandhaaf het, kon die 

verhouding wat tans tussen Suid-Afrika en Sjina bestaan, vergelyk word met die vorige 

verhouding met Taiwan. Die verhandeling kon gevolglik tot ’n gevolgtrekking kom rakende 

die verhouding.  

 

SUMMARY 

In 1998 South Africa broke off diplomatic ties with Taiwan when it established full relations 

with China. Since then, South Africa’s ties with China have been frequently criticised by 

politicians, the media and trade unions as disadvantageous to South Africa. To refute or 

confirm this perception, an analysis of the political, economic and military ties between 

South Africa and China has been undertaken. South Africa’s relations with Taiwan prior to 

1998 are the basis for the comparison of South Africa’s relations with China. As a result, 

this dissertation is able to reach a conclusion regarding these ties.  
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   HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

 

“China is both a tantalizing opportunity and a terrifying threat to South Africa.” 

Moeletsi Mbeki, Deputy Chairman of the South African Institute of International Affairs 

(in Idun-Arkhurst en Laing, 2007: 17) 

 

1.1 Inleiding  

Die bipolêre internasionale politieke bestel, bekend as die Koue Oorlog, wat na die einde 

van die Tweede Wêreldoorlog (1939-1945) gevestig is, het op 3 Desember 1989 tot ’n 

einde gekom. Op daardie datum het die destydse president van die Verenigde State van 

Amerika (VSA), Mnr George Herbert Walker Bush, en die voormalige president van die 

Sowjet-unie, Mnr Mikhail Sergeyevich Gorbachev, tydens die Malta-konferensie 

aangekondig dat die sogenaamde Koue Oorlog amptelik tot ’n einde gekom het 

(Savranskaya, 2009). Die einde van die Koue Oorlog het beteken dat die bipolêre 

internasionale politieke bestel, wat hoofsaaklik op ideologiese gronde gebaseer was, 

beeïndig is, waarna die internasionale politieke sisteem ’n groter multipolêre karakter sou 

toon. Verder het inter-regeringsorganisasies, multinasionale korporasies (MNK), nie-

regeringsorganisasies (NRO) en die burgerlike samelewing toenemend groter insae 

verwerf in die manier waarop die internasionale bestel funksioneer. Die wêreld het ook ’n 

era van globalisasie betree, met die basiese kenmerke van internasionale ekonomiese, 

politieke en kulturele integrasie, gerugsteun deur ’n groter toename in internasionale 

handel, geredelike toegang tot inligting en gevorderde kommunikasietegnologie (Feder, 

2006). Hierdie verwikkelinge het ’n direkte invloed op die Republiek van Suid-Afrika 

(hierna Suid-Afrika) en die Volksrepubliek van Sjina (hierna Sjina) gehad. Suid-Afrika het 

’n politieke metamorfose ondergaan, terwyl Sjina ekonomies astronomiese vooruitgang 

getoon het en polities uit die skaduwee van die voormalige Sowjet-unie getree het. Die 

veranderende omstandighede van beide Suid-Afrika en Sjina het uiteindelik die twee state 

se regerings beweeg tot noue diplomatieke bande, wat tot hegte politieke, ekonomiese en 

militêre samewerking gelei het. 
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Suid-Afrika en Sjina vestig amptelik diplomatieke bande op 1 Januarie 1998. Hierdie nuwe 

verhouding tussen die twee state word egter deur baie Suid-Afrikaanse opposisiepartye, 

vakbonde, ekonome, mediahuise, burgerlike organisasies en menseregte-aktiviste 

veroordeel, soos duidelik weerspieël word in die plaaslike pers (Akintayo, 2011; 

Esterhuizen, 2012). Groeperings wat die hegte verbintenis met Sjina veroordeel, voer aan 

dat die verhouding negatief is vir Suid-Afrika se internasionale aansien, buitelandse beleid 

en ekonomie. Suid-Afrikaanse vakbonde maak veral kapsie teen goedkoop invoere vanuit 

Sjina, Sjinese infrastruktuurprojekte en die konstante immigrasie van ’n Sino-arbeidsmag 

na Suid-Afrika om hierdie Sjinees-gedrewe aktiwiteite te rugsteun (COSATU, 2006; 

Mutambara, 2013: 14). Baie Suid-Afrikaanse ekonome is ook negatief oor die hegte 

samewerking op ekonomiese gebied met Sjina, veral weens die konstante handelstekort 

tussen die twee state wat die Suid-Afrikaanse ekonomie negatief raak (Barron, 2012). 

Sjina word verder in ’n slegte lig geplaas deur daarvan beskuldig te word dat hy besig is 

met ’n neo-kolonialistiese beleid teenoor ontwikkelende lande, soos Suid-Afrika, 

verantwoordelik is vir werksverliese in Suid-Afrika, veral in die tekstielbedryf, mense- en 

arbeidsregte misken, ondeursigtig optree, Suid-Afrika as ’n instrument aanwend in die 

internasionale politieke arena, soos by die Verenigde Nasies (VN) se Veiligheidsraad, en 

dat Sjina besig is met ’n sinistere poging tot wêreldoorheersing (Kim, 2012; O’Reilly, 

2012).  

Die teendeel rakende die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina word egter ook toegelig. 

Verskeie waarnemers ervaar weer Sjina se verhouding met Suid-Afrika en Afrika as 

positief en prys die Sjinese bydraes tot infrastruktuurprojekte, ekonomiese inisiatiewe, 

investering, handel en ontwikkeling. Doktor Mehari Taddele Maru, ’n onafhanklike vredes- 

en veiligheidskonsultant vir die Afrika Unie (AU), beklemtoon die sukses van Sjina in Afrika 

en Suid-Afrika deur daarop te wys dat die algemene aanvaarding van Sjina in Afrika 

gevestig is op Sjina se respek vir Afrikane, respek vir hul kultuur en onvoorwaardelike 

erkenning van Afrikastate se onafhanklikheid as nasiestate (Biset, 2012: 21). ’n 

Meningsopname wat in 2007 deur die Programme on International Policy Attitudes 

onderneem is onder Suid-Afrikaners, het ook bevind dat 62 persent van respondente glo 

dat Sjina internasionaal ’n positiewe invloed uitoefen (Idun-Arkhurst en Laing, 2007: 21). 

Die feit dat Sjina toenemend ekonomies, polities en militêr betrokke raak in Afrika, 

nieteenstaande Afrikastate se binnelandse beleide en monetêre bedeling, wat dikwels 
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teenstrydig is met Westerse verwagtinge, is in ooreenstemming met Sjina se buitelandse 

beleidsbenadering van terughoudendheid betreffende inmenging in ander state se 

aangeleenthede. Verder glo baie kritici juis dat Afrika onvoorwaardelike steun nodig het vir 

volhoubare ekonomiese groei in die toekoms en dat Sjina inderdaad hierdie 

onvoorwaardelike steun bied aan state wat hom op diplomatieke vlak erken (Prior, 2013: 

10).  

Sedert 1977 het Sjina internasionaal op politieke, ekonomiese en militêre vlakke 

astronomiese vordering getoon. Sjina word as ’n opkomende grootmoondheid geag en 

beklee ’n permanente setel op die VN se Veiligheidsraad. Ekonomies het Sjina gevorder 

van ’n staat wat teen 1977 slegs 0,6 persent van die wêreldekonomie verteenwoordig het 

tot die tweede grootste ekonomie internasionaal teen 2010. Op militêre vlak beskik Sjina 

oor ’n formidabele verdedigingsorganisasie, met die tweede grootste militêre begroting 

internasionaal. Sjina is ook die regionale mag in Suidoos-Asië en word algemeen aanvaar 

as die leier van die ontwikkelende wêreld (BBC Business, 2011).  

In Afrika is Suid-Afrika die grootste regionale mag. Suid-Afrika het die grootste ekonomie 

in Afrika en word as die leier in Afrika beskou, nieteenstaande die feit dat Suid-Afrika, in 

vergelyking met ander groot en opkomende moondhede, eintlik ekonomies gesproke ’n 

klein staat is (The Economist, 2009).1 Suid-Afrika het ook ’n gerespekteerde militêre 

vermoë wat veral ekstern aangewend word tydens vredesoperasies, humanitêre 

hulpverleniging, ontruimingshulp en militêre opleiding. Nieteenstaande die feit dat beide 

Suid-Afrika en Sjina regionale magte is, het die twee state voor 1998 geen diplomatieke 

bande gehandhaaf nie. Suid-Afrika se transformasie vanaf ’n minderheidsregering tot ’n 

demokratiese bestel in 1994 het egter die weg gebaan vir hegte politieke, ekonomiese en 

militêre samewerking met Sjina. Vandag is Sjina Suid-Afrika se grootste handelsvennoot 

(Reuters Africa, 2009), is daar hegte politieke samewerking, soos byvoorbeeld by die VN 

se Veiligheidsraad, binne die BRISS- (Brasilië, Rusland, Indië, Sjina en Suid-Afrika) 

groepering en die Forum vir Sjina-Afrika-samewerking (FSAS), terwyl Suid-Afrika en Sjina 

belangrike komponente uitmaak in verskeie vredesinisiatiewe in Afrika ten einde vrede en 

stabiliteit op die kontinent te bewerkstellig (Alves, 2011).  

                                            
1 In 2014 het Nigerië Suid-Afrika verbygesteek as die grootste ekonomie in Afrika (The Economist, 2014). Die verhandeling dek egter 
slegs die tydperk  vanaf 1998 tot 2012.  
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Noue Suid-Afrika-Sjinasamewerking het die potensiaal om Suid-Afrika se inskakeling as ’n 

belangrike entiteit in die internasionale politieke arena te ondersteun, terwyl noue 

handelsbande met Sjina Suid-Afrika moontlik beter kan toerus om die onstuimige 

uitdagings van globalisasie en vryehandelsgebiede in die gesig te staar. Suid-Afrika se 

gematigde buitelandse beleid, wat dikwels dié van Sjina navolg en geskoei is op die 

bewerkstelliging van internasionale vrede en onderhandelinge, eerder as konflik, kan Suid-

Afrika ook moontlik in ’n beter veiligheidsposisie plaas wat betref kontemporêre uitdagings 

soos terrorisme en Moslemfundamentalisme. Die teendeel is egter ook waar. Baie 

politieke waarnemers vrees dat die noue politieke samewerking tussen Suid-Afrika en 

Sjina moontlik Suid-Afrika se tradisionele internasionale vennote, veral dié in Europa en 

die VSA, kan vervreem. Verder vrees baie ekonome dat Sjina, as Suid-Afrika se nuwe 

grootste handelsvennoot, die Suid-Afrikaanse ekonomie nadelig kan raak op die lange 

duur (Barron, 2012). Hegte militêre samewerking tussen Suid-Afrika en die 

verdedigingskomponent van Sjina, die Volksbevrydingsleër (hierna Sjinese weermag), kan 

moontlik ook Suid-Afrika se politieke verhouding met state soos Suid-Korea en Japan 

benadeel (Deen, 2011). Deur ’n deurdagte ontleding van die verhouding tussen Suid-

Afrika en Sjina te maak, kan daar bepaal word of hierdie politieke, ekonomiese en militêre 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina tot Suid-Afrika se voordeel is, al dan nie. Die 

volgende afdeling beskou die bestaande literatuur in hierdie verband. 

1.2 Literatuuroorsig 

Teen hierdie agtergrond is dit noodsaaklik om vorige en verwante navorsing rakende die 

studieveld te ooweeg ten einde die empiriese bewyse van, en teoretiese benaderings tot, 

die bestudering van die vraagstuk te evalueer. Vervolgens is akademiese publikasies, 

amptelike regeringsdokumentasie, artikels in tydskrifte en koerante, militêre studies en 

geloofwaardige internetwebtuistes bestudeer.  

Daar kon nie geredelik navorsingstukke geïdentifiseer word wat hierdie spesifieke 

onderwerp, rakende die voordeligheid, al dan nie, van die politieke, ekonomiese en 

militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina pertinent beantwoord nie. Tydens die 

literatuuroorsig is drie aspekte uitgesonder om oorweeg te word vir die studie, naamlik die 

politieke, ekonomiese en militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina.  
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Literatuur oor die politieke en ekonomiese verhoudinge tussen die twee state is geredelik 

verkrygbaar, maar weens die feit dat Suid-Afrika en Sjina se amptelike diplomatieke 

verhoudinge slegs ’n kort periode beloop het, is slegs enkele betroubare publikasies 

beskikbaar.  Fishman (2005) se China Inc, Kynge (2007) se China Shakes the World en 

Michel (2009) se China Safari reflekteer Sjina se opkoms internasionaal, met geen 

spesifieke verwysing na Suid-Afrika nie. Hierdie boeke is egter van besondere belang, 

aangesien hulle die kontemporêre Sjina in die post-Koue Oorlog-milieu kontekstualiseer. 

Hierdie publikasies dui veral die enorme ekonomiese metamorfose van Sjina aan, maar 

verwoord ook duidelik die gepaardgaande groeiende internasionale en regionale politieke 

invloed van Sjina. Sjina se ekonomiese ontwikkeling het tegelykertyd aan die land groot 

politieke status verwerf. Die kruks van hierdie publikasies lê in die gewaarwording dat nie 

slegs die astronomiese ekonomiese ontkieming van Sjina ontleed moet word nie, maar dat 

hierdie ekonomiese krag saam met sy grootliks verskuilde, maar ontluikende, politieke 

krag beoordeel moet word.  

Ten einde te verstaan waar Suid-Afrika staan na 1994, veral op politieke en ekonomiese 

vlak, is die volgende bronne geëvalueer. Die belangrikste bron, en ook die mees primêre 

bron ten opsigte van Suid-Afrika se buitelandse beleid, wat as voertuig dien in Suid-Afrika 

se verhouding met die res van die internasionale gemeenskap, spesifiek Sjina, is die 

White Paper on South Africa’s Foreign Policy, soos gepubliseer deur die Suid-Afrikaanse 

Departement van Internasionale Verhoudinge en Samewerking (DIRCO, 2011). Hierdie 

dokument spel Suid-Afrika se doelwitte breedvoerig uit en wys die rigting aan van Suid-

Afrika se internasionale verhoudinge met lande soos Sjina. Ten einde Suid-Afrika se 

ekonomiese posisie en aspirasies te verstaan, het Draper (2005) se Reconfiguring the 

Compass, South Africa’s African Trade Diplomacy, baie waarde gehad. Draper spel dit 

baie duidelik uit dat Suid-Afrika hegte verbintenisse met Sjina op ekonomiese vlak 

voorstaan ten einde sy ekonomiese doelwitte te verwesenlik, intern, asook in Afrika. 

Venter en Neuland (2005) se New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) and the 

African Renaissance dien ook as basis in ’n poging om Suid-Afrika se politiek-ekonomiese 

beleid te verstaan, asook die rol wat Sjina in dié verband kan speel. As grondslag van 

Suid-Afrika se ekonomiese beleid is Roux (2005) se Everyone’s Guide to the South 

African Economy ook geraadpleeg.  
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Aangesien Afrika as ’n bron van grondstowwe en ’n groeiende afsetgebied vir Sjinese 

produkte dien, is vrede en stabiliteit in Afrika ook belangrik vir Sjina. Suid-Afrika se 

politieke doelwit in Afrika is ook gegrond op die vestiging van vrede en veiligheid in Afrika. 

Vrede en veiligheid in Afrika sal Suid-Afrika se sekuriteit bevorder, ekonomiese 

geleenthede open en politieke eenheid met die res van Afrika verbeter. Die gedeelde 

doelwitte ten opsigte van Afrika deur Suid-Afrika en Sjina gee outomaties aanleiding tot 

hegte samewerking tussen die twee state. Verder, as grondslag vir begrip van die 

internasionale politieke ekonomie, is Balaam en Veseth (2005) se Introduction to 

International Political Economy ook gereeld geraadpleeg.  

Le Pere (2007a en 2007b) se China, Africa and South Africa: South-South Co-operation in 

a Global Era, asook China in Africa, Raine (2009) se China’s African Challenges en 

Shelton (2008) se The Forum on China-Africa Cooperation, konsentreer op Afrika en in 

mindere mate op Suid-Afrika. Hierdie werke gee almal grootliks ’n historiese agtergrond 

oor Sjina se politieke verhouding en verbintenis met Afrika. Suid-Afrika word dan genoem 

in ’n unieke konteks weens die land se andersoortige politieke ontwikkeling in vergelyking 

met die res van Afrika, wat die politieke verhouding met Sjina uniek maak in die Afrika-

konteks. Byvoorbeeld, in teenstelling met die meeste Afrikastate, het Suid-Afrika reeds in 

1910 selfregeringstatus van sy koloniale heerser, Brittanje, verwerf, terwyl Suid-Afrika se 

ekonomie in vergelyking met die res van Afrika ontwikkeld en gediversifiseerd is (O’Reilly, 

2012). Dit is verder ook belangrik om daarvan kennis te neem dat Sjina, sedert die 

totstandkoming van die Volksrepubliek in 1949, Suid-Afrika as ’n unieke staat in die 

Afrikakonteks gesien het. Nieteenstaande ’n periode van diplomatieke miskenning, het 

handel ongestoord (maar dikwels heimlik) bly voortgaan tussen die twee state, 

nieteenstaande Sjina se afkeur aan die Suid-Afrikaanse beleid van apartheid tussen 1948 

en 1994. Volgens Le Pere (2007a: 166) sien Sjina Suid-Afrika nog steeds as ’n unieke 

staat in Afrika, wat dan ook beteken dat die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

verskillend manifesteer as die verhouding tussen Sjina en ander Afrikastate. Le Pere se 

bydrae tot die verhouding tussen die twee state gee ook nie alleen aandag aan die 

historiese gebeure nie, hy maak ook waardevolle voorspellings oor die toekomstige 

verhouding, veral op grond van die twee state se ekonomiese vooruitsigte.  



7 

 

Shelton (2008: 170) wys op die belangrikheid van die FSAS en die FSAS se interaksie met 

Afrika-inisiatiewe, soos ook grootliks uitgespel word in die NEPAD-doelwitte. Die FSAS 

maak baie NEPAD-projekte moontlik en aangesien Suid-Afrika die groot dryfveer agter die 

NEPAD is, bring die Sjinese FSAS-initiatief Suid-Afrika en Sjina baie naby aan mekaar. In 

hierdie opsig word waardevolle informasie ingewin van Venter en Neuland se NEPAD and 

the African Renaissance. Hierdie publikasie bring die rol van die FSAS en Sjina in 

perspektief met Suid-Afrika en die NEPAD se rol. Die unieke rol van Suid-Afrika in die 

NEPAD word verwoord, wat nou saam met die FSAS funksioneer. Dit is juis die rol van 

Sjina in die FSAS en Suid-Afrika in die NEPAD wat die twee state se politieke en 

ekonomiese verhouding versterk, veral weens die gemeenskaplikheid daarvan. 

Die unieke politieke verhouding wat tussen Suid-Afrika en Sjina ontwikkel, word grootliks 

toegeskryf aan die veranderlike internasionale politieke omgewing wat na die Koue Oorlog 

ontstaan het, die veranderende politieke bestel in Suid-Afrika, globalisasie en die opkoms 

van ’n georganiseerde Suid-Suid-magsblok, soos gemanifesteer het met die skepping van 

die BRISS. Hierdie verhouding kry verder stukrag ooreenkomstig Le Pere (2007b) se 

China in Africa weens Sjina se opregte poging om die ontwikkelende wêreld behulpsaam 

te wees, Suid-Suid-samewerking te bevorder en Sjina se Een-Sjina-beleid groter stukrag 

te gee.2  

Sjina sien Suid-Afrika as die afspringplek na die Suider-Afrikaanse 

Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG), terwyl Sjina die FSAS gebruik as voertuig tot die res 

van Afrika, soos uitgespel word deur Shelton (2008) se The Forum on China-Africa 

Cooperation. In Le Pere (2007a) se China, Africa and South Africa: South-South Co-

operation in a Global Era, word aangedui dat Suid-Afrika se internasionale politieke 

ambisies oor Suid-Suid-samewerking, bevordering van ontwikkelende state en die 

herstrukturering van internasionale liggame in die VN, in  groot mate met dié van Sjina se 

internasionale politieke doelwitte ooreenstem, wat Suid-Afrika en Sjina se politieke 

verhouding soveel hegter maak. Le Pere (2007a: 165) wys ook daarop dat Suid-Afrika 

Sjina se strategiese vennoot in Afrika is, en dat hul gedeelde globale politieke doelwitte 

daartoe aanleiding gee dat die twee state ’n nuwe vorm van Suid-Suid-samewerking 

                                            
2 Volgens die Een Sjina-beleid beskou Sjina die Volksrepubliek van Sjina as die enigste wettige Sjinese regering en word Taiwan 
misken as ’n onafhanklike staat. Taiwan word beskou as ’n integrale deel van Sjina, nieteenstaande Taiwan se aandrang op 
onafhanklikheid (Global Security, 2011). 
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openbaar, wat moontlik op die lang duur in geheel voordelig kan wees vir Suid-Afrika en 

die res van Afrika. 

Dit is egter ook waar, te oordeel aan die meeste primêre bronne hier genoem, dat daar nie 

genoegsame tyd verloop het in die politieke verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina om uit 

die genoemde publikasies ’n duidelike bevinding te verkry daaroor of die verhouding 

tussen die twee state wel voordelig is vir Suid-Afrika al dan nie. Le Pere (2007b) se China 

in Africa en Raine (2009) se China’s African Challenges wys daarop dat die verhouding 

ook sekere nadelige gevolge het vir Suid-Afrika se internasionale politieke posisie. In die 

VN se Veiligheidsraad het Suid-Afrika, tydens sy eerste sitting as nie-permanente lid, Sjina 

blindelings nagegevolg tydens stemmings oor internasionale aangeleenthede, wat groot 

internasionale kritiek tot gevolg gehad het, veral vanuit Westerse state. Verskeie 

verwikkelinge het egter intussen plaasgevind sedert die laaste primêre publikasie wat 

Suid-Afrika se politieke verhouding met Sjina aanraak en daarom is onlangse 

mediabronne ook geïnterpreteer oor hierdie verhouding. Die gesaghebbendste 

internettuiste oor Sjina se verhouding met Suid-Afrika is te vinde by die Centre for Chinese 

Studies, wat sedert 2005 gehuisves word by die Universiteit van Stellenbosch. 

Studiestukke van die Centre for Chinese Studies het deel uitmaak van die literatuuroorsig 

en sluit onderwerpe in soos A Chinese Perspective on South Africa as an Emerging Power 

(Niu, 2011), Assessing China’s Role in Foreign Direct Investment in Southern Africa (van 

der Lugt en Hamblin, 2011) en The Forum on China-Africa Cooperation – Political 

Rationale and Functioning (Grimm, 2012b).  

Politiek-ekonomiese verhoudings tussen twee state dui op daardie aangeleenthede en 

wisselwerkinge wat ’n breë spektrum aspekte saamvat. Hierdie aspekte word die beste 

vervat in die Britse akademikus, Professor Susan Strange (1994), se teorie van 

magstrukture, soos vervat is in States and Markets. Hiervolgens word die ekonomiese 

verhoudinge tussen twee state gemeet aan die hand van strategiese mag, produksie, 

finansies, kennis, infrastruktuur, handel, energie en hulpverlening (welsyn). Professor 

Strange het aan elk van hierdie magstrukture ’n definisie gekoppel. Strategiese 

magstruktuur is die raamwerk van mag wat gegenereer word deur die verskaffing van 

sekuriteit deur bepaalde persone aan mense. In die internasionale politieke ekonomie is 

die strategiese mag gevorm deur die institusionalisering van die staat, wat politieke mag 
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beheer en sekuriteit verskaf. Wanneer daar na die produksiestruktuur verwys word, word 

al die ooreenkomste wat bepaal wat vervaardig moet word, wie die vervaardiging sal 

onderneem, vir wie die produk vervaardig word, deur watter metode die produk vervaardig 

sal word en onder watter voorwaardes die vervaardiging sal plaasvind, saamgevat. Die 

magstruktuur van finansies is die somtotaal van alle maatreëls wat die beskikbaarheid van 

krediet bepaal, asook al die faktore wat die voorwaardes waarvolgens geldeenhede 

verhandel, bepaal (van Wyk, 2000: 70–74). 

Die kennisstruktuur van Professor Strange se definisie bepaal die ontwikkeling van kennis, 

hoe dit geberg word en wie die kennis kommunikeer, deur watter medium en aan wie en 

onder watter voorwaardes. Kennis kan ekonomiese mag verseker. Groei van 

internasionale handel en die beweging van meer produkte oor groter afstande binne 

bepaalde tydskedules omvat die magstruktuur van infrastruktuur. Die definisie van handel 

dui op die fisiese beweging van produkte en goedere tussen state. Energie is daardie 

magstruktuur wat die ekonomie voed om produksie te lewer, tewyl hulpverlening verder 

strek as fisisie en finansiële hulp aan ’n staat, aangesien hulpverlening ook kennisoordrag, 

bewustheid van menseregte, omgewingsake en dienste insluit (van Wyk, 2000: 72–79).  

Wat literatuur betref, is daar oor hierdie aspek van die ekonomiese verhoudinge tussen 

Suid-Afrika en Sjina die meeste gepubliseer, en bevat al die publikasies reeds genoem 

omvattende omskrywings van hierdie verhoudinge. Daar is egter min van hierdie 

publikasies wat bereid is om ’n gevolgtrekking te maak aangaande die voordeligheid, al 

dan nie, van die ekonomiese verhoudinge tussen die twee state.  

Le Pere (2007a) se China, Africa and South Africa: South-South Co-operation in a Global 

Era is veral van besondere waarde wat betref die ekonomiese verhouding. ’n Oorsig van 

beskikbare literatuur dui daarop dat Sjina die vinnigste groeiende ekonomie internasionaal 

is en dat Sjina tans die tweede grootste ekonomie verteenwoordig, naas die VSA. Ten 

einde die Sjinese ekonomie volhoubaar te laat groei, het Sjina volhoubare volumes rou 

grondstowwe nodig, waarvan ’n groot persentasie strategiese grondstowwe van Suid-

Afrika verkry word. Volgens Raine (2009) se China’s African Challenges vorm hierdie 

grondstowwe die basis van die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina. 

Behalwe vir grondstowwe, bied die gediversifiseerde ekonomie van Suid-Afrika aan die 

groot Sjinese ekonomiese mark ook ander ekonomiese handelsgeleenthede soos 
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landbouprodukte, sintetiese en semi-sintetiese polimere (soos plastiek), ferrometale (soos 

staal) en nie-ferrometale (soos aliminium), hout, papier, motoronderdele en dienste. Tans 

is Sjina Suid-Afrika se vernaamste invoerder van landbou-, bosbou- en visprodukte. Suid-

Afrika, as die welvarendste staat in Afrika, bied ook aan die Sjinese markte ’n 

winsgewende afsetgebied, wat op die kort termyn sekere sektore, soos die tekstielbedryf, 

negatief beïnvloed (Ballim, 2012: 19). Verder is daar ook insiggewende publikasies 

beskikbaar by die Centre for Chinese Studies, soos FOCAC Trade, Investment and Aid in 

China-Africa Relations (Cissé, 2012). Die sake-afdelings van die media dek ekonomiese 

verwikkelinge ook deeglik en gereeld. Daar is dus genoegsame literatuur om hierdie aspek 

deeglik te bestudeer en tot ’n gevolgtrekking te kom of die ekonomiese verhouding met 

Sjina Suid-Afrika bevoordeel, al dan nie.  

Militêre verhoudinge tussen state behels ’n verskeidenheid aspekte wat verband hou met 

die veiligheidsmagte, beskerming van soewereiniteit, magsprojeksie, mag as ’n 

diplomatieke instrument en magsvertoon. Hier word aspekte soos personeel, beleid, 

inligting, militêre operasies, opleiding, militêre oefeninge, uitruilooreenkomste, asook 

wapenhandel behandel. Daar is egter min verwysings na hierdie aspek van die verhouding 

tussen Suid-Afrika en Sjina te bespeur. Rotberg (2008) se China in Africa: Trade, Aid and 

Influence bied die mees oorsigtelike publieke studiestuk aangaande militêre samewerking. 

Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag- (SANW) publikasies (2009, 2010a, 2010b en 

2012a), People’s Republic of China: Involvement in Africa, en People’s Republic of China: 

Military and Security Situation, bied egter meer gedetaileerde inligting oor hierdie 

verhouding. Daar is dus ’n groot gaping in die beskikbare literatuur aangaande hierdie 

militêre verhouding.  

Sjina het ’n formidabele militêre mag, terwyl Suid-Afrika weer ’n gevestigde en 

gerespekteerde weermag besit in die Afrikakonteks. Aangesien beide Sjina en Suid-Afrika 

politieke stabiliteit, ekonomiese ontwikkeling en vrede in Afrika nastreef, is die twee state 

nou betrokke by vredesinisiatiewe en humanitêre hulpverlening in bepaalde konflik-areas 

in Afrika, soos in die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK), Suid-Soedan en die 

Darfoerstreek van Soedan, terwyl albei operasies teen seerowery en maritieme misdaad 

aan die Afrika-ooskus ondersteun ten einde hul buitelandse beleidsambisies in Afrika te 

verwesenlik en handelsroetes te beveilig. Sjina steun grootliks vredesoperasies deur die 
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beskikbaarstelling van gevorderde toerusting en tegnologiese apparaat en verskaf ook die 

grootste troepemag aan VN-vredesoperasies in Afrika in vergeleke met ander permanente 

VN Veiligheidsraadslede.  

Hoëvlak militêre ooreenkomste bestaan tussen Suid-Afrika en Sjina, terwyl albei hegte 

militêre verteenwoordiging handhaaf om gesamentlike opleiding en oefeninge te 

koördineer. As aanduiding van die hegte militêre samewerking, het die SANW in 2004 sy 

verdedigingsattaché-pos in Sjina opgegradeer na die rang van brigadier-generaal 

(direkteur) (DIRCO, 2014). Daar bestaan verder uitgebreide wapenhandelsmoontlikhede 

weens Suid-Afrika en Sjina se gesofistikeerde krygsindustrie. Die Suid-Afrikaanse militêre 

organisasie is as geheel Westers georiënteerd en die fondamente daarvan is gesetel in 

die Britse militêre struktuur en doktriene, terwyl die wapentuig aan die Noord-Atlantiese 

Verdragsorganisasie- (NAVO) voorskrifte voldoen. Die vraag is dus of noue samewerking 

op militêre vlak tot voordeel is van Suid-Afrika, al dan nie.  

1.3 Identifisering en Begrensing van die Navorsingsprobleem 

Met die amptelike diplomatieke erkenning van Sjina deur Suid-Afrika is die weg gebaan vir 

groter samewerking tussen die twee state op alle vlakke. Weens die feit dat hierdie 

samewerking eers daadwerklik momentum verkry het sedert 1998, bly die voordele, al dan 

nie, van hierdie noue samewerking dikwels nog onduidelik en bestaan daar nie tans 

voldoende akademiese of teoretiese publikasies in hierdie verband nie. Hierdie 

samewerking tussen Sjina en Suid-Afrika vind grootliks as politieke, ekonomiese en 

militêre samewerking plaas. Die samewerking geskied ook in ’n nuwe era, wat deur ’n 

multipolêre internasionale politieke bestel en globalisasie gekenmerk word. Die verhouding 

is dus ’n nuwe verhouding in ’n nuwe kontemporêre internasionale omgewing.  

Dit is dus duidelik dat daar nie genoegsame tyd verloop het (1998–2012) sedert amptelike 

verhoudinge tussen Sjina en Suid-Afrika gesmee is om te verwag dat daar publikasies te 

vore sal kom wat ’n wetenskaplike gevolgtrekking maak oor die voordeligheid van hierdie 

verhouding nie. Publikasies en menings in die media word dikwels beperk deur ’n gebrek 

aan evaluering en die fokus op slegs enkele aspekte van die verhouding, terwyl hierdie 

werkstuk op politieke, ekonomiese en militêre verhoudinge fokus om sodoende ’n 

geëvalueerde gevolgtrekking te maak van die totale samewerking in die konteks van 

verhoudinge sedert 1998 tot 2012. Om hierdie rede is akademiese werke en mediaberigte 
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belangrik om inligting in te win om publikasies aan te vul ten einde tot ’n akademiese 

slotsom te kom. ’n Groot leemte in die navorsing is die  gebrek aan beskikbaarheid van 

inligting wat die militêre aspek van die verhouding uitlig, wat ’n daadwerklike akademiese 

en teoretiese tekort verteenwoording. Dit bly egter voor die hand liggend dat politieke 

ontleders, ekonome en meningsvormers nog onseker is oor wat die werklike uitwerking 

van hierdie samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina is, wat dus ’n akademiese en 

teoretiese gaping skep wat bevredig moet word.  

Vervolgens gaan die ontledingsraamwerk van hierdie navorsingstuk hoofsaaklik wentel om 

die aspekte van politieke, ekonomiese en militêre samewerking, maar aspekte soos 

politieke ekonomie, bilaterale diplomasie, Suid-Suid-samewerking, ekonomiese 

gemeenskappe (soos die SAOG), asook politieke blokke (soos die BRISS en die AU) sal 

aandag geniet. Spesifieke aspekte van veiligheid, soos vredesinisiatiewe, 

vredesoperasies, diplomatieke intervensie, ensovoorts tussen die twee state sal ook na 

vore kom as militêre samewerking.  

Hierdie navorsing gaan slegs die politieke, ekonomiese en militêre verhouding tussen 

Suid-Afrika en Sjina oor die tydperk van 1998 tot 2012 ondersoek. Wanneer daar in hierdie 

navorsingstuk verwys word na Sjina beteken die verwysing, soos aangedui, die 

Volksrepubliek van Sjina, wat al 22 provinsies3, vier munisipaliteite4, twee spesiale 

administratiewe streke5 en vyf outonome gebiede6 insluit. Dit is egter belangrik om daarop 

te let dat Taiwan (Republiek van Sjina) nie in die definisie van Sjina val nie. Taiwan 

funksioneer as ’n onafhanklike staat, maar hierdie onafhanklikheid word nie deur Sjina 

(asook Suid-Afrika) erken nie (CIA, 2012).  

Die navorsingsvraag sal dan as volg gestel word: Is die politieke, ekonomiese en militêre 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina (1998-2012) potensieel voordelig vir Suid-Afrika, al 

dan nie? Die teoretiese en ontledingsraamwerk van die studie word hieronder uiteengesit. 

 

                                            
3 Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, 
Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan en Zheijiang (Statoids, 2014). 
4 Beijing Munisipaliteit, Chongqing Munisipaliteit, Shanghai Munisipaliteit en Tianjin Munisipaliteit (Statoids, 2014). 
5 Hong Kong en Macau (Statoids, 2014).  
6 Guangxi Zhuang, Inner Mongolia, Ningsjia Hui, Sjinjiang Uighur en Tebet (Statoids, 2014). 
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1.4 Teoretiese Benadering 

Die teoretiese konstruksie van die verhandeling berus op ’n kombinasie van realisme, 

neorealisme en neoliberalisme. Die keuse vir hierdie eklektiese benadering word hieronder 

uitgelig. 

Met behulp van realisme sal die historiese verhouding tussen twee state verduidelik word, 

spesifiek dié tussen Suid-Afrika en Sjina. Volgens realisme is state die primêre rolspelers 

in die internasionale politieke arena. Volgens die teorie van realisme fokus state op hul eie 

veiligheid, jaag hul eie nasionale belange na en wedywer om mag (Korab-Karpowicz, 

2013). Die kruks van realisme betreffende die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina lê in 

die feit dat twee state se wisselwerking gemotiveer word deur eie belang, en dat 

ideologiese oortuigings sekondêr geld. Wat dit in wese beteken, is dat alhoewel Suid-

Afrika ’n demokrasie is en Sjina ’n kommunistiese regering, die aspek minimale invloed 

uitoefen op die bilaterale verhouding tussen die twee state. Die regeringstipe het dus nie ’n 

invloed op die verhouding nie. Die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina het ten doel om 

albei state se eie belang te bevorder, veiligheid te verseker en groter mag te konsolideer. 

Dus sal die teorie van realisme in hierdie studie na vore kom in die verduideliking van die 

twee state se bilaterale verhoudinge (Donnelly, 2004: 79).  

Neorealisme kom na vore met verwysing na die twee state se interaksie met die res van 

die internasionale gemeenskap, asook die verskeidenheid regionale, kontinentale en 

internasionale strukture en organisasies waarmee Suid-Afrika en Sjina in hul verhouding 

gesamentlik interaksie toon, soos die SAOG, die AU, die FSAS, die BRISS, die VN, die 

Wêreldbank en die Internasionale Monetêre Fonds (IMF). Neorealisme fokus dus nie slegs 

op die staat nie, maar op die groter internasionale stelsel. Volgens hierdie konsep van 

neorealisme poog state nog steeds om hul eie belang te bevorder, maar daar word ook 

gebruik gemaak van internasionale strukture en organisasies om behulpsaam te wees 

daarmee om hierdie doel te bereik. Die invloed van veral die BRISS en die FSAS sal 

spesifiek direk die verhoudinge tussen die twee state beïnvloed, veral weens die feit dat 

ander state ook deel vorm van hierdie twee organisasies. Sjina gebruik die FSAS as 

voertuig in sy verhoudinge met Afrika-state, insluitend Suid-Afrika, terwyl Suid-Afrika se 

toetrede tot die BRISS Suid-Afrika se verhouding met Sjina besondere prominensie gee 

(Mingst, 2004: 44).  
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Dit is ook belangrik om kennis te neem daarvan dat neorealisme nog steeds klem plaas op 

die veiligheid van ’n staat en dat hierdie veiligheid geskep word deur magsonderbou soos 

politieke stabiliteit, ekonomiese en militêre mag, natuurlike hulpbronne, bevolkingsgrootte 

en strategiese grondgebied. Hierdie magsonderbou gee aan ’n staat ’n bepaalde statuur, 

en as daar veranderinge in hierdie aspekte van ’n staat plaasvind, verander die gedrag 

van die staat dienooreenkomstig. Reuse-veranderinge in Sjina se ekonomiese en politieke 

magstrukture (ekonomiese groei en politieke invloed) het Sjina se statuur internasionaal 

aangeraak, terwyl Suid-Afrika ook magstrukture handhaaf soos politieke stabiliteit, 

hulpbronneerslae en regionale invloed (Ladyman, 2013). Die teorie van neorealisme sal 

gevolglik in hierdie studie na vore kom in die verduideliking van die twee state se 

multilaterale verhoudinge en veranderlike magsposisies, en hoe hierdie veranderinge hul 

verhouding beïvloed het.  

Volgens neoliberalisme word hierdie benadering gebruik om die omvattende politiek-

ekonomiese omgewing, wat beïnvloed word deur nuwe ontwikkelinge soos globalisasie en 

vryehandelsgebiede, te verduidelik. In hierdie veranderlike politiek-ekonomiese omgewing 

kan state net suksesvol voortbestaan indien hulle nou saamwerk om hul mag uit te brei, 

maar intense veranderinge wat meegebring word deur aspekte soos veranderlike 

ekonomiese verwikkelinge en globalisasie word in ag geneem. Dit is ook belangrik om 

daarop te let dat aspekte soos globalisasie en vryehandelsgebiede verhoudinge tussen 

state kompliseer en dus ’n addisionele dimensie plaas op tussenstaat-verhoudinge. 

Neoliberalisme beklemtoon minimale regeringsinmenging in veral die ekonomiese 

bedrywighede van ’n staat, soos manifesteer in Sjina se ekonomiese beleid van vrye 

markte, lae inflasie, privatisering van sekere staatsmaatskappye en die bewerkstelliging 

van ’n lae staatskuldlas (Mingst, 2004: 44; Balaam, 2005: 64). Met neoliberalisme kyk die 

navorser dus na die verhouding tussen twee state, beïnvloed deur die rol van 

internasionale en regionale strukture, asook die invloed van nuwe verwikkelinge, soos 

vryehandelsgebiede en globalisasie, in die tussenstaatlike interaksie. Deur die politieke, 

ekonomiese en militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina te ontleed op die grondslag 

van die teorieë van realisme, neorealisme en neoliberalisme behoort die wenslikheid, al 

dan nie, van die verhouding tussen die twee state duidelik sigbaar te word. 

Die gebruik van hierdie drie teorieë in die verhandeling poog om die verhouding tussen 

Suid-Afrika en Sjina op ’n gestruktureerde wyse te verduidelik, te ontleed en te evalueer 



15 

 

ten einde die primêre navorsingsvraag van die studie te beantwoord. Hierdie teorieë het 

egter ook hul tekortkominge, wat deurgaans in gedagte gehou moet word in die konteks 

van die verhandeling. Baie ontleders glo dat die teorie van realisme minder relevant word 

weens die veranderlike internasionale gemeenskap waarbinne state funksioneer. 

Bilaterale verhoudinge word toenemend beïnvloed deur aspekte soos multilateralisme, 

globalisasie, vryehandelsooreenkomste en groter samewerking soos in die Suid-Suid-

konteks. Neorealisme kan ook nie internasionale politieke verhoudinge en ontwikkelinge 

as ’n alleenstaande konsep verduidelik nie, aangesien daar soveel ander interaksies is wat 

die struktuele aard van neorealisme beïnvloed. Om hierdie rede word neorealisme 

aangewend, in samewerking met ander teorieë, om die verhouding tussen Suid-Afrika en 

Sjina te verduidelik. Neoliberalisme is ’n redelik nuwe teoretiese benadering, wat eers in 

die 1990’s werklik aangewend is om internasionale politieke verhoudinge tussen state 

suksesvol te verduidelik. Hierdie onlangse erkenning van die teorie beteken egter ook dat 

die teorie nie noodwendig sy bestaansreg binne die vakgebied gevestig het nie. Die 

aanwending van drie verskillende teorieë, almal verwant, dien daarom as grondslag, sodat 

die verskillende teorieë mekaar kan ondersteun in hierdie verhandeling.  

1.5  Ontledingsraamwerk 

Ten einde die navorsingsvraag van die studie te beantwoord, word die volgende 

ontledingsraamwerk toegepas. Hierdie raamwerk, soos uitgesit in Tabel 1, bied aanwysers 

om die potensiële voordeel vir Suid-Afrika te meet. Die studie dek dus drie 

omgewings/sektore (polities, ekonomies en militêr) waarbinne samewerking plaasvind. Die 

omvang en impak van Sino-Suid-Afrikaanse-samewerking word verder ontleed deur ’n 

aantal aanwysers, elk onder die verskillende omgewings/sektore gekategoriseer, te 

bestudeer. Sodoende word die impak van die verhouding uitgewys, asook die gevolge van 

die verhouding.  
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Tabel 1: Ontledingsraamwerk vir Sino-Suid-Afrikaanse Betrekkinge (1998–2012) 

 Polities Ekonomies Militêr 

Instrumente  Diplomasie 

Buitelandse beleid 

Politieke invloed 

Politieke aksies 

Handel 

Beleggings 

Strategiese vennootskappe 

Ontwikkelingshulp 

Ooreenkomste 

Bondgenootskappe 

Terreine en omvang Afrika-agenda 

Suid-Suid-samewerking 

Multilateralisme en 

bilateralisme 

Transformasie van 

internasionale instellings 

 

Politieke ekonomie 

Veiligheid 

Produksie 

Finansies 

Kennis 

Infrastruktuur 

Handel 

Energie 

Hulpverlening (welsyn) 

Verdedigings-

samewerking 

Inligtings-

uitruilooreenkomste 

Vredesbewarings-

operasies  

Humanitêre 

hulpverlening 

Verdedigingstegnologie 

en wapenhandel 

Impak NEPAD en African 

Renaissance 

FSAS  

BRISS 

VN en VN Veiligheidsraad 

Werkskepping/-verlies 

Nuwe markte 

Ekonomiese impak 

Investering 

Omgewing 

Handelsoorskot/-tekort 

Doktrine 

Slagorde 

Wapentuig/toerusting 

Projektering van mag 

Gevolge Politieke prominensie van 

Suid-Afrika en die AU 

BRISS lidmaatskap 

Een Sjina-beleid (isolasie 

van Taiwan) 

Nuwe wêreldorde deur 

transformasie van die VN 

en die VN Veiligheidsraad 

 

Ekonomiese groei/stagnasie 

Ekonomiese geleenthede 

Nuwe handelsvennote 

Nuwe wêreldorde deur 

transformasie van IMF en 

Wêreldbank 

Confucius-instituut 

Arbeidsregte 

Kwaliteit 

Gesamentlike militêre 

operasies 

Wapentuigontwikkeling 

Prestige 

Bron: Alden (2008a) 
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Instrumente verwys na die meganismes wat aangewend word binne die verskillende 

interaksies wat in die internasionale politieke veld plaasvind, naamlik polities, ekonomies 

en militêr. Die manifestering van die uitvoering van politiek geskied deur gebruik te maak 

van verskillende instrumente, soos diplomasie. Handel is weer die belangrikste kenmerk 

van ekonomiese interaksie, terwyl militêre ooreenkomste dikwels verdediging oorheers. 

Wat die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina betref, is daar bepaalde terreine waarop 

gefokus word, soos Suid-Suid-samewerking, Afrika, ensovoorts, terwyl die ekonomie op ’n 

kombinasie van faktore soos finansies, produksie en dies meer fokus. In die omvang van 

verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina, met verwysing na militêre samewerking, is 

aspekte soos vredesoperasies, humanitêre hulp, oefeninge, opleiding, ensovoorts weer op 

die voorgrond. Die impak van die samewerking manifesteer dan in waarneembare 

strukture, wat weer bepaalde gevolge het. Deur hierdie gevolge te ontleed, sal dit moontlik 

wees om te bepaal of die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina tot Suid-Afrika se 

voordeel is, al dan nie.   

1.6 Konseptuele Verheldering 

In hierdie verhandeling gaan verskeie konsepte gebruik word wat verheldering vereis. Die 

belangrikste konsep wat gebruik gaan word, is samewerking, spesifiek samewerking op 

politieke, ekonomiese en militêre gebied. Hierdie konsepte moet verduidelik word binne 

die verskillende teoretiese benaderings wat hierdie verhandeling volg. Onder hierdie 

konsepte is daar ook sub-konsepte wat belangrik is en uitgelig sal word.  

Samewerking tussen state kan in die internasionale politieke arena gedefinieer word as 

die toedeling van hulpbronne, planne en idees tot gemeenskaplike doelwitte (tussen twee 

state), ooreenkomstig voorafbepaalde reëls en finansiële implikasies soos deur die 

betrokke state ooreengekom. Om hierdie gemeenskaplike doelwitte te bereik, moet 

binnelandse en buitelandse beleidsaanpassings uitgevoer word om gemeenskaplike 

waardes en belange te ondersteun. Die toepassing en uitvoering van hierdie beleide oor ’n 

tydperk skep vertroue tussen state, wat ’n belangrike fondament is vir samewerking. Twee 

state wat dus ooreenkom om saam te werk om ’n gemeenskaplike doelwit te bereik, moet 

deur hul beleid, handelswyse en gedrag aan die ander staat bevestig dat die bepaalde 

doelwit gemeenskaplik is (Holsti, 1988: 433, 434).  



18 

 

Bevorderlike samewerking tussen state geskied gewoonlik wanneer bepaalde toestande 

bestaan soos: 

a. Die state se doelwitte en behoeftes moet ooreenstem en  komplementerend 

wees tot dié van die ander staat. 

b. Daar moet ’n gelyke verdeling van koste, risiko, laste en belonings vir die state 

wat die samewerking onderneem, wees. 

c. Daar moet vertroue wees dat ooreengekome handelswyses uitgevoer sal word 

met ’n lae waarskynlikheid van afvalligheid deur die state wat tot samewerking 

verbind is. 

Samewerking moet geskied binne ’n raamwerk van wederkerigheid, vertroue en 

konsekwentheid in optrede (Holsti, 1988: 434).  

Samewerking binne die teoretiese benadering van realisme vind hoofsaaklik uiting in 

bilaterale verhoudinge. Hierdie samewerking word gewoonlik deur ooreenkomste, traktate, 

memorandums en voorskrifte gereguleer en het meestal ten doel om eie nasionale belang 

na te jaag, in samewerking met ’n ander staat. Hierdie eie nasionale belang manifesteer 

dan as politieke, ekonomiese en militêre doelwitte (Korab-Karpowicz, 2013). Samewerking 

binne die teoretiese benadering van neorealisme verduidelik die interaksie van twee state 

met die res van die internasionale gemeenskap, te wete regionale, kontinentale en 

internasionale strukture en organisasies. Binne die teoretiese benadering van neorealisme 

poog state om hul eie belang te bevorder, maar deur gebruik te maak van internasionale 

en regionale strukture. Samewerking vind dus plaas deur internasionale strukture tot 

voordeel van beide state wat tot die samewerking verbind is en het ’n multilaterale 

kenmerk (Mingst, 2004: 44). Deur die teoretiese benadering van neoliberalisme word 

samewerking in die realiteit van die huidige internasionale bestel bestudeer. Aspekte soos 

globalisasie en vryehandelsgebiede het die politieke en ekonomiese internasionale 

omgewing verander, terwyl veiligheid toenemend ’n internasionale uitdaging word weens 

aspekte soos transnasionale terrorisme, godsdienstige fundamentalisme en toegang tot 

wapens van massavernietiging. Samewerking tussen state word dus nou kompleks weens 

die veranderende internasionale omgewing, wat politieke, ekonomiese en militêre 

samewerking kompliseer. Samewerking binne die konsep van neoliberalisme behels dus 

meer as bilateralisme en multilateralisme, maar vereis dat ander nuwe aspekte soos 
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globalisasie en internasionale veiligheidsuitdagings in die samewerking vervat moet word 

(Mingst, 2004: 44).  

Politieke samewerking verwys na die positiewe interaksie wat tussen twee state plaasvind. 

In die studieveld van internasionale politiek kan politiek beskryf word as die belange, 

aksies en elemente van mag wat ’n staat besit. ’n Staat se buitelandse beleid, wat sy 

verhoudinge met ander state bepaal, is ontwerp om die staat se belange te dien. Die 

uitvoering van die buitelandse beleid is die aksies wat die staat onderneem om sy 

elemente van mag, hetsy diplomasie, militêre optrede, handel, ensovoorts, internasionaal 

te projekteer ten einde sy belange te dien. Die reaksie van ’n staat op ’n ander staat se 

buitelandse beleid staan bekend as internasionale politiek (Holsti, 1988: 17). Wanneer 

daar dan dus van politieke samewerking gepraat word tussen Suid-Afrika en Sjina, verwys 

die verhandeling na die positiewe interaksie tussen die twee state ten opsigte van hul 

belange, aksies en elemente van gesag.  

Hierdie politieke verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina staan bekend as ’n bilaterale 

politieke verhouding. Bilaterale verhoudinge is die uitvloeisel van die buitelandse beleide 

van twee state. Hier word spesifiek verwys na die verhouding tussen twee state op 

politieke, ekonomiese, sosiale en kulturele vlak. Bilaterale politieke verhoudinge is die 

interaksie tussen twee state, wat gewoonlik deur ooreenkomste gereguleer word 

(Tompson, 2010: 2, 3). Hierdie samewerking tussen twee state vind egter nie in islolasie 

plaas nie. State groepeer hulself weer dikwels saam met ander state wat gewoonlik 

dieselfde internasionale doelwitte najaag. Een so ’n groepering manifesteer as Suid-Suid-

samewerking en is duidelik in groeperings soos die assosiasie van die ontwikkelende state 

van Brasilië, Rusland, Indië en Sjina (BRIS), die BRISS en die Indië, Brasilië en Suid-

Afrika Dialoogforum (IBSA). 

Suid-Suid-samewerking dui op samewerking tussen state wat as ontwikkelende state 

geklassifiseer kan word. Die state is nie noodwendig in die suidelike halfrond geleë nie, 

maar kom oral in die internasionale gemeenskap voor. Hierdie state is tradisioneel minder 

ontwikkeld as ontwikkelde lande soos die meeste in Europa. Die BRISS is ’n baie goeie 

voorbeeld van Suid-Suid-samewerking, waar Brasilië, Rusland, Indië, Sjina en Suid-Afrika 

internasionaal saamwerk met ’n gemeenskaplike doelwit (UNOSSC, 2014). Internasionale 

politiek is egter slegs een van menige fondamente waarop internasionale verhoudinge 

tussen state gebou word. Nog ’n belangrike fondament is ekonomiese samewerking. Om 
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ekonomie in die korrekte konteks te plaas wanneer die verhouding tussen state 

geëvalueer word, is dit die maklikste om dit vanaf die fondamente van politieke-ekonomie 

te beoordeel. 

Internasionale politieke-ekonomie is die studie van daardie internasionale probleme en 

kwessies wat nie beantwoord kan word deur slegs politieke, ekonomiese of sosiale 

ontledings te onderneem nie. Internasionale politieke-ekonomie is die studie van 

internasionale aangeleenthede wat fokus op die elemente van die komplekse 

interafhanklikheid van state en is veral in die nuwe globale internasionale bestel van 

belang. Professor Strange (in Balaam 2005: 3, 5) beskryf dat internasionale politieke 

ekonomie “… concerns the social, political, and economic arrangements affecting the 

global systems of production, exhange, and distribution and the mix of values refected 

therein.” Die nuwe globale internasionale bestel, wat homself internasionaal gevestig het 

na die beeïndiging van die Koue Oorlog, is ’n belangrike nuwe dimensie in die ontleding 

van internasionale politiek en die verhouding tussen state. Hierdie nuwe bestel het veral 

twee kenmerke, naamlik globalisasie en ’n wêreld met ’n multipolêre politieke karakter. 

Globalisasie is die proses van internasionale integrasie as gevolg van toenemende 

wisselwerking betreffende internasionale denke, produkte, idees en verskillende aspekte 

van kultuur. Vinniggroeiende vervoermoontlikhede en telekommunikasie-infrastruktuur, 

insluitend groter toegang tot die internet, is faktore wat globalisasie aanhelp, wat verdere 

interafhanklikheid tussen ekonomieë en kulture stimuleer (Al-Rodhan, 2006: 5). Waarop 

globalisasie eintlik neerkom, is dat die internasionale gemeenskap polities, ekonomies en 

kultureel toenemend homogeen word. Hierdie globalisasie beteken egter nie dat die 

internasionale gemeenskap polities ’n eenheid is nie. Alhoewel die internasionale 

gemeenskap toenemend globaliseer, geskied hierdie veranderinge in ’n meer multipolêre 

politieke omgewing. 

’n Multipolêre internasionale politieke bestel beteken dat die verspreiding van mag 

internasionaal min of meer eweredig gesetel is by meer as twee state ten opsigte van 

militêre, ekonomiese en kulturele invloed (Papp, 1988: 121). Tydens die Koue Oorlog is 

die internasionale bestel gekenmerk deur ’n bipolêre bestel met die VSA en voormalige 

Sowjet-unie as die belangrikste state wat mag geprojekteer het, maar in die post-Koue 

Oorlog-era het die internasionale politieke bestel ’n multipolêre karakter aangeneem, waar 

meer as twee state (of groeperings van state) dieselfde mag besit en internasionale 
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politieke aangeleenthede nie deur slegs twee state gedikteer word nie. In hierdie 

multipolêre internasionale politieke bestel het Afrika ook na vore gekom as ’n belangrike 

ontwikkelende kontinent wat poog om sy regmatige plek in die internasionale gemeenskap 

te vul. Daar word dikwels na die NEPAD verwys wanneer die herposisionering van Afrika 

in hierdie nuwe bestel ter sprake kom.  

African Renaissance verwys na die herposisionering van Afrika in die multipolêre 

internasionale gemeenskap, te wete dat Afrika sal herrys en ’n belangrike internasionale 

rolspeler word. Die African Renaissance en die NEPAD word sterk deur die Suid-

Afrikaanse regering gedryf, veral weens die voormalige president, Mnr Thabo Mbeki, se 

belang daarby as grondslag vir ’n Afrika wat deel vorm van die multipolêre internasionale 

politieke bestel (Zuma, 2003). Die herlewing van Afrika sluit in die vestiging van sekuriteit, 

ekonomiese groei en politieke eenheid. Ten einde hierdie herlewing van Afrika te 

bewerkstellig, het die AU ’n program bekend as die NEPAD aanvaar as die voertuig. Die 

NEPAD is ’n strategiese pan-Afrikastrategie, bedryf deur die AU, om sosio-ekonomiese 

ontwikkeling in Afrika te bevorder deur vrede te bewerkstellig, ekonomiese groei te 

bevorder en ontwikkeling te stimuleer. Vir ontwikkeling in Afrika gebruik Sjina die FSAS as 

voertuig (FOCAC, 2014). 

Die FSAS het ten doel om ’n strategiese vennootskap tussen Afrikastate en Sjina te vestig 

op ekonomiese, sosiale en politieke vlak. Die NEPAD sluit op baie vlakke aan by die 

FSAS, wat met Sjina se invloed daadwerklike rugsteun aan die NEPAD bied. Daar is ’n 

duidelike korrelasie tussen die NEPAD en die FSAS (Shelton, 2008: 1; FOCAC, 2014). 

Deur die NEPAD en die FSAS-inisiatiewe glo die Suid-Afrikaanse regering dat die 

vestiging van demokrasie en liberale politiek-ekonomiese herstrukturering in Afrika tot 

volhoubare ekonomiese groei en vooruitgang op die kontinent sal lei. Alvorens die NEPAD 

en die FSAS volhoubare groei tot gevolg sal hê, is dit egter nodig om sekuriteit en 

veiligheid te vestig. In hierdie verband is die Suid-Afrikaanse regering, asook Sjina, 

verbind deur militêre samewerking, wat dikwels manifesteer as vredesoperasies, 

humanitêre hulpverlening en opleiding op die Afrikakontinent.  

Militêre samewerking geskied wanneer een staat op militêre vlak met ’n ander staat 

saamwerk om ’n bepaalde bedreiging te oorkom. Hierdie samewerking kan manifesteer in 

ooreenkomste, opleiding, oefeninge, inligtingsuitruil, gesamentlike wapenontwikkeling, 

vredesinisiatiewe en oorlogvoering. Deur die NEPAD en die FSAS dra Suid-Afrika en Sjina 



22 

 

in besondere mate by tot vredesoperasies en is Sjina, in vergelyking met die ander VN 

Veiligheidsraadslede, die grootste bydraende staat tot vredesmagpersoneel in Afrika 

(Baker, 2008: 122). Sjina besef dus die groot rol van Suid-Afrika in vredesinisiatiewe in 

Afrika, en omdat vrede en stabiliteit in Afrika vir Sjina belangrik is vir sy politieke en 

ekonomiese doelwitte, ondersteun Sjina Suid-Afrika se vredesinisiatiewe, dikwels agter die 

skerms deur die verskaffing van toerusting, spesialiste en kundigheid (Sidiropoulos, 2007: 

7).  Hierdie vredesoperasies is multifunksionele aksies waartydens diplomatieke, militêre 

en siviele aktiwiteite, ooreenkomstig ’n VN- of AU- mandaat en -beginsels, uitgevoer word 

om vrede te bewerkstellig of om vrede te handhaaf in ’n gegewe area van operasies (ASF, 

2006: 1).  

1.7 Navorsingsmetodologie  

Die verhandeling volg ’n kwalitatiewe navorsingsmetodologie waartydens beskikbare 

informasie geëvalueer en geïnterpreteer gaan word om die verhouding tussen die twee 

state te beskryf. Kwalitatiewe navorsingsmetodologie poog om te analiseer of die 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina tot Suid-Afrika se voordeel is, al dan nie. Die 

verhandeling gaan dus ’n beskrywende en ontledende benadering volg, maar ’n 

vergelykende benadering sal ook sekondêr geld, aangesien die twee state op sekere 

vlakke met mekaar vergelyk gaan word om hul komplementerende samewerking, al dan 

nie, aan te dui.  

Die gebruik van die kwalitatiewe navorsingmetodologie gaan egter ook met bepaalde 

nadele gepaard. Die grootste enkele nadeel in dié verband is dat daar soveel 

navorsingsmateriaal en informasie beskikbaar is oor die onderwerp onder bespreking, dat 

die navorser dikwels verswelg word deur die massa produkte wat oorweeg moet word. Om 

die kwalitatiewe navorsingsmetodologie nog verder te kompliseer, is daar ook in hierdie 

groot getal bronne verskillende interpretasies deur verskillende analiseerders, wat 

verskillende resultate lewer. Die kwalitatiewe navorsingsmetodologie is dus nie onfeilbaar 

nie (Mouton, 2009: 161, 162). 

Volgens die vergelykende benadering sal gebruik gemaak word van enkele gevallestudies 

wat van toepassing is op die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina. Die voordeel van ’n 

vergelykende benadering is geleë in die feit dat praktiese gebeure geëvalueer kan word, 
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waarna gevolgtrekkings gemaak kan word. Gebeure en verwikkelinge kan vergelykend 

aangewend word en ’n duidelike patroon of uitkoms aandui. Die nadeel verbonde aan 

hierdie benadering berus hoofsaaklik op die feit dat dit onmoontlik is om die hele spektrum 

van interaksie op ’n vergelykende basis in ’n verhandeling na vore te  bring, wat dus 

beteken dat hierdie vergelykings dikwels in silo’s plaasvind of slegs klem plaas op 

bepaalde sektore, waar informasie maklik te vinde is (Leedy en Ormrod, 2010: 135, 136).  

Die studie het egter ook ’n kwantitatiewe element ten einde sekere aspekte van die 

betrekkinge te kwantifiseer. Hierdie grafieke en statistieke spruit nie voort uit eie navorsing 

nie, maar is verkry van beskikbare bronne om die ontleding te ondersteun. Data en 

statistieke kan vergelykend aangewend word en ’n duidelike patroon of uitkoms aandui. 

Soos wanneer die vergelykende benadering gebruik word, is dit onmoontlik om die hele 

spektrum van interaksie op ’n vergelykende basis in ’n verhandeling na vore te  bring, wat 

dus beteken dat hierdie vergelykings dikwels in silo’s plaasvind of slegs klem plaas op 

bepaalde sektore, waar informasie maklik te vinde is (Leedy en Ormrod, 2010: 135, 136). 

Primêre sowel as sekondêre bronne sal aangewend word vir die studie. Wat primêre 

bronne betref, word daar van amptelike dokumentasie soos bilaterale ooreenkomste, 

toesprake en mediavrystellings gebruik gemaak, terwyl sekondêre bronne boeke, 

tydskrifartikels, koerantartikels, elektroniese mediabronne en dies meer insluit.  

1.8 Bydrae van Studie 

Reeds tydens die literatuuroorsig het dit duidelik geword dat baie informasie in die 

openbare domein beskikbaar is rakende die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina, maar 

dat daar nog min analitiese werk voltooi is wat die voordeligheid, al dan nie, van hierdie 

verhouding uitwys. Weens die kort tydperk van diplomatieke erkenning tussen Suid-Afrika 

en Sjina, wat slegs 14 jaar beloop het, is dit vir baie navorsers nog moeilik om die 

navorsingsvraag te beantwoord. Die meeste publikasies verwoord wat, waarom en hoe 

verhoudinge tussen die twee state ontwikkel, maar min is bereid om die implikasie van 

hierdie verhouding uit te spel. Weens hierdie leemte word daar dikwels gevind dat 

opposisiepolitici, mediaberiggewing, buitelandse meningsvormers en arbeidsleiers die 

verhouding negatief verwoord, terwyl die Suid-Afrikaanse en Sjinese regering die 

verhouding voordoen as voordelig vir beide partye. Dit is daarom nodig dat deeglike 
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navorsing uitgevoer moet word om wetenskaplik te bepaal of die politieke, ekonomiese en 

militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina voordelig is vir Suid-Afrika, al dan nie.  

Polities het Suid-Afrika voor 1994 homself sterk geassosieer met Westerse state soos dié 

in Europa en Noord-Amerika. Sedertdien is Suid-Afrika verbind tot noue samewerking met 

ontwikkelende state, met Sjina as sy belangrikste internasionale politieke vennoot. Is 

hierdie politieke verwikkeling tot Suid-Afrika se voordeel, al dan nie? Ekonomies was Suid-

Afrika se grootste handelsvennote dié in Europa, die VSA en Japan. Tans is Sjina Suid-

Afrika se grootste handelsvennoot. Is hierdie verwikkeling tot Suid-Afrika se voordeel, al 

dan nie? Militêr was Suid-Afrika georganiseer volgens die Britse militêre slagorde, en het 

die SANW hoofsaaklik wapens gebruik wat aan NAVO-standaarde voldoen. Sedert 1998 

is daar groter militêre samewerking te bespeur tussen Suid-Afrika en Sjina, veral op hoë 

vlak. Is hierdie militêre samewerking tot Suid-Afrika se voordeel, al dan nie? Die 

verhandeling gaan dus poog om hierdie gaping in kennis te vul en sodoende ’n positiewe 

bydra te maak tot die begrip en beantwoording van die vraag of noue politieke, 

ekonomiese en militêre samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina tot Suid-Afrika se 

voordeel is, al dan nie. 

1.9  Omvang en Beperking van Studie 

Hierdie verhandeling gaan die politieke, ekonomiese en militêre verhouding tussen Suid-

Afrika en Sjina ontleed en poog om te bepaal of hierdie verhouding tot Suid-Afrika se 

voordeel is, al dan nie. Die verhandeling handel oor die verhouding tussen die twee state 

sedert diplomatieke verhoudinge amptelik ’n aanvang geneem het in 1998 tot en met 

2012, wat dus die chronologiese omvang en beperking van die studie begrens. Ten einde 

die fondamente vir die studie daar te stel, gaan daar egter ook kortliks op oorsigtelike 

wyse na die verhouding tussen die twee state voor 1998 verwys word.  

Om hierdie verhouding te verduidelik, gaan die teorieë van realisme, neorealisme en 

neoliberalisme gebruik word. Dit is dus die teoretiese omvang en beperking van die studie. 

Daar is gevind dat hierdie drie teorieë verhoudinge tussen twee state in die nuwe 

internasionale politieke arena die beste verduidelik, veral as die teorieë gesamentlik 

gebruik word. Daar sal ook gebruik gemaak word van die kwalitatiewe 
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navorsingsmetodologie om hierdie vraag te beantwoord, alhoewel sekere analises aan die 

hand van kwantitatiewe inligting sal geskied.  

Navorsing oor die onderwerp het die problematiek van taal na vore gebring. Navorsing kon 

hoofsaaklik geskied in beskikbare bronne wat in Engels of Afrikaans verskyn het. Geen 

navorsing uit bronne wat in Sjinese tale soos Mandaryns en Kantonees verskyn het, is 

gebruik nie weens die navorser se gebrek aan vaardigheid in die Oosterse tale.  

1.10 Struktuur van die Studie 

Die studie word in drie hoofdele verdeel, naamlik die teoretiese raamwerk (Hoofstuk Een), 

die hoofbesprekings (Hoofstukke Twee tot Vyf) en die finale evaluering van die bevindinge 

(Hoofstuk Ses).  

As ’n inleidende hoofstuk, verskaf Hoofstuk Een (Inleiding) die regverdiging vir die studie 

en gebaseer op die literatuuroorsig, word die navorsingsvraag geïdentifiseer. Hierdie 

hoofstuk sal ook die doel, navorsingsmetodologie en beperkinge omskryf.  

Hoofstuk Twee (Kontemporêre Internasionale Posisies van Suid-Afrika en Sjina in 
Vergelykende Perspektief) fokus op die kontemporêre internasionale posisies van beide 

Suid-Afrika en Sjina. Dit word egter voorafgegaan deur ’n agtergrondskets van die twee 

state en ’n kort historiese oorsig om die aanloop tot diplomatieke betrekkinge tussen die 

twee state te kontekstualiseer. Die feit dat Suid-Afrika diplomatieke bande met Taiwan 

verruil het vir Sjina het ’n belangrike effek op die ervaring van die verhouding tussen Suid-

Afrika en Sjina deur kritici en ontleders, aangesien die voordele en nadele van die 

verhouding vergelyk kan word met dié vorige verhouding met Taiwan. Om hierdie rede 

word verduidelik waarom Suid-Afrika sy diplomatieke erkenning van Taiwan na Sjina 

verander het. Dit is verder ook belangrik om te verstaan waar Suid-Afrika en Sjina hulself 

internasionaal posisioneer, wat hulle breë buitelandse beleidsdoelwitte is en waarom daar 

’n politieke, ekonomiese en militêre verhouding tussen die twee state bestaan.  

Hoofstuk Drie (Die Politieke Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina) fokus op die 

politieke verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina. Om die politieke verhouding tussen die 

twee state te verstaan, is dit belangrik dat sekere aspekte van die politieke dimensie 

tussen die twee lande bespreek word. Ten eerste gaan die FSAS en die NEPAD bespreek 
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word teen die agtergrond van die studie se teoretiese benadering, gevolg deur die twee 

state se diplomatieke verhoudinge, bilaterale ooreenkomste en Suid-Suid-samewerking. 

Ten laaste, betreffende hul politieke verhouding, gaan hul internasionale samewerking 

bespreek word. Deur al hierdie aspekte te ontleed, sal dit moontlik wees om te bepaal of 

Suid-Afrika se politieke verhouding met Sjina tot Suid-Afrika se voordeel is, al dan nie. 

In Hoofstuk Vier (Die Ekonomiese Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina) word die 

ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina bespreek. As ’n geordende raamwerk 

in die bespreking word die magstrukture van Professor Stange (1988) aangewend om die 

studie te rig. Die ekonomiese verhouding tussen die twee state sal dus aan die hand van 

die politieke-ekonomie se magstrukture verduidelik word deur strategiese mag, produksie, 

finansies, kennis, infrastruktuur, handel, energie en hulpverlening (welsyn) te bespreek. 

Indien al hierdie aspekte deeglik gestudeer word, sal ’n gevolgtrekking gemaak kan word 

oor die voordeligheid van die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina, al dan 

nie.  

Hoofstuk Vyf (Die Militêre Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina) bespreek die 

militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina. Tydens hierdie bespreking sal veral klem 

gelê word op die Suid-Afrika-Sjina Verdedigingskomitee, inligtingsuitruilooreenkomste, 

gesamentlike vredesinisiatiewe en humanitêre hulpverlening, asook 

verdedigingstegnologie en wapenhandel. Militêre verhoudinge tussen die twee state is van 

besondere belang, aangesien hierdie medium deur albei state aangewend word om hul 

buitelandse beleid in Afrika te ondersteun. Deur hierdie aspek deeglik te bestudeer, sal ’n 

gevolgtrekking gemaak kan word of die militêre verhouding tussen die twee state voordelig 

is vir Suid-Afrika, al dan nie.  

As ’n slotsom sal Hoofstuk Ses (Bevindings, Evaluasie en Aanbevelings) al die 

gevolgtrekkings van die vorige hoofstukke evalueer en die bevindings van die studie 

uitspel. Hierdie hoofstuk sal dan ook bepaal of die navorsingsvraag beantwoord is. 

Aanbevelings sal ook in die hoofstuk gemaak word.  
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1.11 Slotsom 

Weens internasionale verwikkelinge, soos die einde van die Koue Oorlog en die koms van 

globalisasie, het die internasionale kontemporêre politieke omgewing verander. Hierdie 

veranderinge het ’n bepaalde invloed op alle state uitgeoefen. In Suid-Afrika het hierdie 

verwikkelinge op politieke vlak tot die demokratisering van die land gelei, wat tot gevolg 

gehad het dat ’n nuwe bestel, met veranderde buitelandse beleidsdoelwitte, die regering 

oorgeneem het. In die proses is daar na nuwe vennote met ooreenstemmende doelwitte 

gesoek, terwyl Suid-Afrika se verhouding met die res van sy kontinent ook drasties sou 

verander. In hierdie selfde tydperk het Sjina ook as ’n formidabele nuwe internasionale 

rolspeler na vore getree, veral weens sy ekonomiese groei en gevolglike groter politieke 

statuur. Teen 1998 het Suid-Afrika en Sjina amptelike diplomatieke verhoudinge 

aangeknoop, wat internasionaal en kontinentaal ’n invloed op die statuur van Suid-Afrika 

uitoefen. Hierdie diplomatieke verhouding het daartoe gelei dat Suid-Afrika en Sjina 

politieke, ekonomiese en militêre verhoudinge aangeknoop het, wat bepaalde invloede op 

Suid-Afrika uitoefen, wat nog geëvalueer moet word.  

Suid-Afrika het spoedig uit sy Koue Oorlog-geïsoleerde bestaan ontsnap na 1994 en ’n 

Nuwe Suid-Afrika, met leierskapsambisie op die Afrikakontinent, asook internasionaal, het 

na vore getree. Dit het egter gou in die internasionale politieke gemeenskap duidelik 

geword dat Suid-Afrika ’n hegte verhouding met Sjina navolg, veral na Suid-Afrika 

diplomatieke bande met Taiwan verbreek het om amptelike erkenning aan Sjina te 

verleen. Hierdie verhouding het baie state wat tradisionele bande met Suid-Afrika het 

onrustig gestem, terwyl baie Suid-Afrikaanse meningsvormers ook hierdie verhouding met 

agterdog gejeën. Ten einde te bepaal of hierdie verhouding tot Suid-Afrika se voordeel is, 

al dan nie, is dit baie belangrik dat al die nuwe informasie oor hierdie aspek ingewin en 

geëvalueer word en dat ’n bevinding in dié verband gemaak moet word.  

Die doel van die studie is daarom om te bepaal of die bande tussen Suid-Afrika en Sjina 

tot Suid-Afrika se voordeel is, al dan nie. Die studie is dus relevant op teoretiese vlak, 

aangesien deeglike navorsing in hierdie verband die ware voordele, asook moontlike 

nadele, in die verhouding na vore sal bring, en moontlike aanbevelings ook daaruit kan 

vloei. Om hierdie rede gaan die noue politieke, ekonomiese en militêre verhouding tussen 
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Suid-Afrika en Sjina bestudeer word aan die hand van die toerieë van realisme, 

neorealisme en neoliberalisme.  

Vervolgens gaan die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina bespreek word in 

Hoofstuk Twee. Daar gaan kortliks gefokus word op die twee state se internasionale 

posisies, gevolg deur ’n oorhoofse oorsig rakende hul historiese bande, asook die twee 

state se buitelandse beleide en hul gemeenskaplike buitelandse beleidsdoelwitte. Hierdie 

informasie sal dan die vertrekpunt en grondslag vorm vir die verhandeling en sal die leser 

in ’n posisie plaas om die twee state in eie reg te verstaan en om ook die politieke, 

ekonomiese en militêre verhouding, soos wat tussen 1998 en 2012 ontwikkel het, in 

konteks te verstaan.  
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HOOFSTUK 2 

KONTEMPORÊRE INTERNASIONALE POSISIES VAN SUID-AFRIKA EN SJINA IN 
VERGELYKENDE PERSPEKTIEF 

2.1 Inleiding 

’n Oorsigtelike beskrywing van Suid-Afrika en Sjina se politieke, ekonomiese en militêre 

agtergronde lê die grondslag vir die evaluering van hul internasionale posisies en die 

verhouding tussen die twee state. Albei state is belangrike rolspelers in hul onderskeie 

streke en het in belangrike internasionale rolspelers ontwikkel in die post-Koue Oorlog-era. 

Om te verstaan waar die twee state vandaan kom, histories gesproke, asook wat hul 

onderskeie ontwikkelingskurwes is, ondersteun deur hul magstrukture, kan hul 

kontemporêre posisies geëvalueer word. Verder is dit belangrik om te verstaan hoe die 

twee state se bilaterale verhoudinge in die verlede ontwikkel het tot hul huidige hegte 

diplomatieke verhouding, wat dikwels manifesteer in samewerking op multilaterale vlakke 

in die internasionale politieke omgewing. Historiese aspekte het verder ook dikwels die 

grondslag gelê vir die twee state in hul buitelandse beleidsdoelwitte, terwyl hul 

toekomsvisie ook in hierdie doelwitte gereflekteer word.  

2.2 Vergelyking van die Algemene Kenmerke van Suid-Afrika en Sjina 

Wanneer die verhouding tussen twee uiteenlopende state soos Suid-Afrika en Sjina 

bespeek word, is dit belangrik om oorsigtelike kenmerke van die twee state uit te spel ten 

einde die interaksie tussen hulle beter te verstaan. Alhoewel Suid-Afrika en Sjina as 

belangrike rolspelers in die internasionale arena na vore tree, en alhoewel hulle noue 

bilaterale verhoudinge handhaaf, is dit tog belangrik om te let op die geografiese verskille, 

demografiese werklikhede, uiteenlopende regeringsvorme, wisselende ekonomiese mag 

en militêre vermoëns.   

Suid-Afrika is geleë in Suider-Afrika en is 1 214 000 km2 groot (sien Figuur 1). Suid-Afrika 

se bevolking tel 54 miljoen individue, waarvan 80,2 persent as swart Afrikane 

geklassifiseer word. Die res van die bevolking bestaan uit 8,9 persent Kleurlinge, 8,5 

persent Blankes en 2,4 persent Asiate (Statistics South Africa. 2014). Die swart bevolking 

bestaan egter uit ’n verskeidenheid etniese groepe, wat in verskillende dele van die land 

woonagtig is. Die oorwegende godsdiens is die Christendom en slegs 1,5 persent van die 
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bevolking hang die Islamitiese geloof aan. Suid-Afrika word as ’n multi-etniese land 

geklassifiseer met verskillende rasse, tale, gelowe en kulture. Die gemiddelde 

lewensverwagting van ’n Suid-Afrikaner is ongeveer 49 jaar, terwyl 86 persent van die 

bevolking geletterd is.  

Die regeringsvorm in Suid-Afrika is ’n demokratiese republiek, met ’n grondwet (Wet 108 

van 1996) waarin menseregte, eiendomsreg, geregtigheid en gelykheid as fondamente 

dien. Suid-Afrika beskik oor die grootste ekonomie in Afrika, wat hoofsaaklik op die 

landbou, mynbou, vervaardigings- en dienstesektore berus. Nieteenstaande die feit dat 

Suid-Afrika oor ’n groot ekonomie in die Afrikakonteks beskik, word die land as ’n 

ontwikkelende staat beskou. Die Wêreldbank klassifiseer Suid-Afrika ook as ’n middel-

inkomstestaat. Die land se bruto binnelandse produk (BBP) per kapita is VSA $6 600 

(World Bank, 2013). Suid-Afrika is geseën met groot hoeveelhede en veelsydige 

grondstowwe. Een van die grootste uitdagings vir die Suid-Afrikaanse ekonomie is 

gebrekkige ekonomiese groei en die gevolglike voorkoms van werkloosheid en armoede. 

Werkloosheid word op ongeveer 25 persent geskat (CIA South Africa, 2013).  

Bron: World map (2011) 

Polities is Suid-Afrika ’n belangrike rolspeler in die SAOG, asook in Afrika. Suid-Afrika 

vervul belangrike rolle in die VN en sy verskillende strukture weens sy prominensie in 

Suid-Afrika 

Sjina 

Figuur 1: Geografiese posisies van Suid-Afrika en Sjina 
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SAOG en Afrika. Suid-Afrika is dikwels die staat wat die leiding neem om Afrika uitdagings 

onder die aandag te bring van VN liggame en strukture. Internasionaal het Suid-Afrika ook 

groot aansien, soos by die VN, die BRISS en die G-20. Weens Suid-Afrika se ontwikkelde 

militêre vermoë is die land in ’n posisie om sy belange in Afrika te beskerm en behulpsaam 

te wees met vredesinisiatiewe en humanitêre hulpverlening op die kontinent. Die SANW 

ontvang minder as 1,2 persent van die nasionale begroting en bestaan uit ongeveer 

88 000 soldate. Die SANW beskik ook oor gevorderde militêre toerusting wat die militêre 

mag van Suid-Afrika landwaard, in die lug en op see doeltreffend ondersteun (Zilma, 2011: 

1; CIA South Africa, 2013).  

Sjina, daarenteen, is geleë in Suidoos-Asië en is die grootste staat (9 600 000 km2) in die 

streek. Sjina het die wêreld se grootste bevolking van meer as 1,3 miljard mense, waarvan 

ongeveer 90 persent etnologies as Han Sjinese geklassifiseer word.7 Die ander tien 

persent van die bevolking bestaan uit 14 klein etniese groepe. Die oorwegende godsdiens 

is Boeddhisme, terwyl minder as ses persent van die bevolking ander gelowe aanhang. 

Sjina is dus grootliks ’n homogene staat. Die gemiddelde lewensverwagting van ’n Sjinees 

is 75 jaar, terwyl ’n gemiddeld van 92 persent van die bevolking geletterd is. Die 

regeringsvorm van Sjina is gevestig op die beginsels van die kommunistiese idiologie; 

menseregte en sekere vryhede, soos mediavryheid, word dikwels onderdruk. Sjina beskik 

oor die grootste ekonomie in die Asiatiese streek, wat hoofsaaklik op die landbou, 

vervaardiging- en dienstesektore berus. Verder is die Sjinese ekonomie tans die tweede 

grootste ekonomie internasionaal. Nieteenstaande die feit dat Sjina ’n baie groot ekonomie 

het, word die land egter nog as ’n ontwikkelende staat beskou en die Wêreldbank 

klassifiseer Sjina ook as ’n middel-inkomstestaat. Die land se BBP per kapita is 

VSA $5 400. Sjina beskik egter nie oor groot hoeveelhede rou grondstowwe nie (World 

Bank, 2013). Polities is Sjina die belangrikste rolspeler in sy streek en ’n baie belangrike 

internasionale staat weens sy internasionale invloed soos na vore kom in die VN, VN 

Veiligheidsraad en ander internasionale strukture soos die IMF, die Internasionale Atoom 

Energie Agentskap, Wêreld Handelsorganisasie en die G-77. Naas die VSA, beskik Sjina 

oor die grootste weermag, wat ongeveer 2,6 persent van die nasionale begroting ontvang 

                                            
7 ‘n Miljard is die word wat in Afrikaans gebruik word vir duisend miljoen of 1 000 000 000. In Engels word die getal billion genoem 
(Oxford Dictionary, 2015).  
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en uit 2,3 miljoen soldate bestaan. Die Sjinese weermag het ook toegang tot gevorderde 

landwaardse, maritieme en lugtegnologie en -tuie (CIA China, 2013). 

Deur hierdie kenmerke van Suid-Afrika en Sjina op te som, is dit duidelik dat daar sekere 

ooreenkomste tussen die twee state bestaan, maar dat daar ook groot verskille tussen 

hulle te bespeur is. Die ooreenkomste is samebindende faktore wat noue samewerking 

stimuleer, soos die feit dat albei leiers in hul bepaalde streke is en dat albei state die 

grootste ekonomieë in hul verskillende streke verteenwoordig. Verder beskik albei state 

oor ’n betroubare en gesofistikeerde militêre mag. Hierdie feite beteken dat die twee state 

op internasionale forums sterk na vore sal tree weens hul belangrikheid in hul onderskeie 

streke, wat dan ook verdere samewerkingsmoontlikhede stimuleer. Die feit dat albei state 

middel-inkomstelande is en as ontwikkelende state geklassifiseer word, gee verdere 

stukrag aan gekoördineerde samewerking in internasionale strukture soos die VN. Ander 

aspekte van die twee state is weer komplementerend, soos die feit dat Suid-Afrika ’n 

belangrike uitvoerder is van grondstowwe, terwyl Sjina grondstowwe invoer vir sy 

groeiende ekonomie. Sjina se vervaardingingsektor voer weer groot volumes produkte na 

Suid-Afrika uit weens die gesonde verbruikersmark in Suid-Afrika.   

Teen hierdie agtergrond is dit nou moontlik om die internasionale politieke posisies van 

Suid-Afrika en Sjina te verduidelik. Verder het die voorafgaande die grondslag gelê vir ’n 

oorsig van die historiese agtergronde rakende betrekkinge tussen die twee state. Ten 

laaste word die buitelandse beleide van die twee state in perspektief te plaas, wat weer hul 

gemeenskaplike samewerking rig.  

2.3 Die Oorhoofse Internasionale Posisie van Suid-Afrika 

Soos byna al die state in Afrika, het Suid-Afrika ’n koloniale verlede. Die belangrikste 

Europese rolspelers tydens die koloniale tydperk was Nederland (1652-1806) en Brittanje 

(1806-1910). In 1910 het Suid-Afrika ’n unie gevorm, waartydens die vier verskillende 

Britse kolonies (Kaapkolonie, Natal, Oranje-Vrystaat en Transvaal), wat vandag Suid-

Afrika vorm, verenig het in ’n staat wat deur sy blanke inwoners regeer is as deel van die 

groter Britse ryk, die Britse Gemenebes. Suid-Afrika het ’n republiek geword in 1961, as ’n 

onafhanklike staat wat deur ’n blanke minderheid regeer is en waarin die swart 

meerderheid nie gedeel het in konstitusionele verteenwoordiging en sommige burgerlike 

regte nie. Die Suid-Afrikaanse regering het ’n beleid nagevolg wat gebaseer was op 
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rasseskeiding, wat bekend gestaan het as apartheid. Hierdie beleid het egter stelselmatig 

tot Suid-Afrika se isolasie, internasionaal en op die Afrikakontinent, gelei. Die isolasie het 

’n negatiewe effek gehad op Suid-Afrika se langtermyn- ekonomiese groei, terwyl Suid-

Afrika ook polities gemarginaliseer was. Hierdie politieke posisie van internasionale 

isolasie het daartoe gelei dat Suid-Afrika noue verbintenisse met ander gemarginaliseerde 

state, soos Taiwan, Chile en Israel, aangeknoop het. Intussen het Suid-Afrika se interne 

sekuriteitsuitdagings geëskaleer, terwyl gebrekkige ekonomiese groei sosio-ekonomiese 

probleme laat eskaleer het. Weens die invloed van die Koue Oorlog op Afrika was die 

Suid-Afrikaanse Weermag intens betrokke by militêre aktiwiteite in Suider-Afrikaanse 

state, spesifiek in Suidwes-Afrika (Namibië)/Angola. Verder het die Suid-Afrikaanse 

regering oor kernwapens beskik, wat hul na die Koue Oorlog vrywillig afgetakel het. Die 

besit van kerntegnologie dui op Suid-Afrika se inherente vermoëns rakende militêre 

tegnologie en ontwikkeling (Geldenhuys, 1989: 26).  

Die einde van die Koue Oorlog, die gepaardgaande afname in die eksterne bedreiging 

teen Suid-Afrika vanuit die buurlande, die voortgesette swak ekonomiese toestande en ’n 

eskalasie in interne onrus noop die Suid-Afrikaanse regering in 1990 om die politieke 

bestel in Suid-Afrika te heroorweeg. Vervolgens word alle verbode politieke partye ontban, 

terwyl daar begin word met ’n onderhandelingsproses om Suid-Afrika na ’n vreedsame 

demokratiese bestel te lei. Hierdie verwikkelinge het uiteindelik in 1994 tot die 

totstandkoming van ’n demokratiese regering gelei, wat internasionaal erken word. 

Daardeur is Suid-Afrika in ’n posisie geplaas om as ’n nuwe rolspeler in die internasionale 

arena na vore te tree weens sy nuutgevonde internasionale erkenning, sy groot 

ekonomiese mag binne die Afrikakonteks, sy gerespekteerde militêre vermoë en die 

vreedsame wyse waarop die land getransformeer het vanaf ’n minderheidsregering na ’n 

demokratiese staat. Die wyse waarop Suid-Afrika ’n potensiële burgeroorlog voorkom het 

en ’n meerderheidsregering tot stand gebring het, dien as ’n raamwerk vir baie 

internasionale konflikte wat sedert die einde van die Koue Oorlog internasionaal ontwikkel 

het. Internasionaal word Suid-Afrikaanse politici as ervare konflikontlonters en 

onderhandelaars beskou, wat daartoe lei dat baie voormalige politici aangewend word as 

gesante vir internasionale organisasies, soos die VN en AU, om konfliksituasies te help 

ontlont en oor post-konflikherstrukturering te adviseer. Die politieke verwikkelinge in Suid-

Afrika het ook Suid-Afrika se tradisionele internasionale verhoudinge beïnvloed, 
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aanvaarding in Afrika geskep, ’n daadwerklike rol in Suid-Suid-verhoudinge moontlik 

gemaak en noue bande met groot ontwikkelende lande tot gevolg gehad (Alves, 2011: 1). 

Internasionaal, gemeet aan ekonomiese en militêre vermoëns, is Suid-Afrika ’n 

onbeduidende staat. Wanneer Suid-Afrika egter met die res van Afrika vergelyk word, is 

die land ’n reuserolspeler en die prominentste staat op die kontinent. Die rede vir hierdie 

posisie is dat Suid-Afrika die grootste ekonomie in Afrika het, die leierskapsrol vertolk in 

die SAOG-streek en in Afrika (asook by die AU) en dat Suid-Afrika reeds twee keer as nie-

permanente lid van die VN se Veiligheidsraad gedien het. Suid-Afrika se lidmaatskap van 

die IBSA en die BRISS komplementeer verder sy belangrike posisie in Afrika (Wheeler, 

2011a: 1; Soko, 2011). Suid-Afrika het verder die vermoë om sy weermag geredelik in 

Afrika te ontplooi ten einde stabiliteit en vrede na te streef en sy belange te beskerm. Teen 

die einde van 2012 was die SANW betrokke by VN- en AU-operasies in die DRK, Suid-

Soedan en  Darfoer in  Soedan. Suid-Afrika is ook ’n belangrike rolspeler tydens 

humanitêre operasies in Afrika deur sy maritieme, lugvaart- en tegniese vermoëns 

beskikbaar te stel tydens natuurrampe, konflikte en ongelukke. Suid-Afrika is verder die 

dryfveer agter die NEPAD, wat ten doel het om die ekonomiese en veiligheidsituasie in 

Afrika te verbeter ten einde stabiliteit te vestig vir volhoubare ekonomiese ontwikkeling. 

Suid-Afrika is ook die afspringplek tot Suider-Afrika vir buitelandse beleggers en 

investeerders, terwyl sy geografiese strategiese posisie en groot neerslae strategiese 

minerale die land ’n noemenswaardige internasionale rolspeler maak. Suid-Afrika beskik 

byvoorbeeld oor meer as driekwart van die wêreld se bekende neerslae van mangaan- en 

chroomreserwes (Goldstein, 1994: 447; SANW, 2009: 2).  

2.4 Die Oorhoofse Internasionale Posisie van Sjina 

Die Qing-vorstehuis, die laaste keiserlike regeringsvorm in Sjina, kom in 1911 tot ’n val 

weens die suksesvolle Xinhai-revolusie onder Sun Yat-sen. Die moderne staat Sjina kom 

vervolgens tot stand op 1 Januarie 1912, maar daar was geen algemeen erkende regering 

om die totale grondgebied van Sjina te administreer en te beheer nie. Sjina was 

gefragmenteerd en beheer deur verskillende tydelike heersers. In hierdie onrustige jare 

vorm daar twee duidelike opponerende groepe, wat albei ten doel gehad het om Sjina te 

verenig en as amptelike regering erken te word. Hierdie groepe was die 

nasionalistiesgesinde Kuomintang-party van Chiang Kai-shek (algemeen bekend as die 
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Sjinese Nasionale Party) en die Kommunistiese Party van Sjina onder Mao Zedong. 

Hierdie ongesonde stand van sake lei uiteindelik tot die uitbreek van die Sjinese 

Burgeroorlog in 1927 tussen die Sjinese Nasionale Party en die Kommunistiese Party van 

Sjina. Vyandighede eindig eers in 1947, alhoewel geen vredesooreenkoms aangegaan is 

nie. Die Kommunistiese Party van Sjina het beheer oor die vasteland van Sjina 

oorgeneem, terwyl die Sjinese Nasionale Party onttrek het na die eiland van Taiwan. Op 

1 Oktober 1949 het Sjina as ’n sosialistiese staat op die Asiatiese vasteland tot stand 

gekom, terwyl Taiwan sy eie onafhanklikheid gevestig het op die voormalige eiland van 

Formosa as die Republiek van Sjina. Sjina het egter nie die onafhanklikheid van Taiwan 

erken nie en beskou Taiwan as ’n afvallige provinsie van die groter Sjina. Die moderne 

staat van Sjina se grondslag lê dus in ’n uitgerekte burgeroorlog wat daartoe gelei het dat 

twee Sjinese state gevorm is, te wete Sjina en Taiwan. Hierdie agtergrond van die 

verdeelde Sjina is ’n baie belangrike aspek in die Sjinese internasionale politieke postuur 

en moet voortdurend in gedagte gehou word, aangesien Sjina ’n beleid volg van Een 

Sjina, wat op die miskenning van Taiwan dui en verhoudinge met Sjina dikteer. Erkenning 

van Taiwan voorkom outomaties diplomatieke bande met Sjina, met politieke en 

ekonomiese  gevolge (Global Security Organisation, 2011).   

Na die totstandkoming van kommunistiese Sjina in 1949 was die staat egter in ’n swak 

posisie. Sjina was geïsoleer, blootgestel aan buitelandse inmenging, arm en grootliks 

geïgnoreer deur die internasionale gemeenskap. Die situasie het ontwikkel weens ’n 

onbeholpe regering, die gevolge van die Tweede Wêreldoorlog (1939-1945), die 

uitwerking van die burgeroorlog wat in 1947 geëindig het en die ondeurdagte ekonomiese 

beleid van die kommunistiese bewindhebbers. Armoede het geëskaleer weens die swak 

Sjinese ekonomie wat gegrond was op landbou en swaar nywerhede (Global Security 

Organisation, 2011). 

Die betreurenswaardige posisie van Sjina onder Mao Zedong maak egter ’n ommekeer na 

die Sjinese leier se dood in 1976. Die nuwe leier, Deng Xiaoping, transformeer die 

beperkende sosialistiese beleid van kommunistiese Sjina na ’n ekonomiese bedeling wat 

ekonomiese groei en enterpreneurskap aanmoedig, nieteenstaande die feit dat die 

regering nog steeds ’n kommunistiese uitvoerende gesag bly. In hierdie regering het die 

deursneebevolking byna geen insae nie. Deng Xiaoping het spesiale ekonomiese sones 

geskep wat buitelandse investering aangemoedig het, wat vervolgens tot die vinnige groei 
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van die Sjinese ekonomie gelei het, hoofsaaklik gegrond op die vervaardigingsektore. 

Weens die feit dat die Sjinese ekonomie vinnig gegroei het, het Sjina baie grondstowwe 

nodig gehad, wat nie in die grondstof-arm land beskikbaar was nie. Verder het Sjina se 

ekonomiese groei daartoe gelei dat afsetgebiede vir sy vervaardigde artikels gevind moes 

word. Dit het dus beteken dat Sjina stelselmatig moes ontsnap van sy selfopgelegde 

geïsoleerde internasionale postuur na ’n posisie as internasionale rolspeler (Laing, 2012: 

1).  

Die formidabele, en dikwels onverwagte, ekonomiese groei van Sjina na 1990 het gelei tot 

verstommende tegnologiese vordering, die ontwikkeling van infrastruktuur en die 

daaropvolgende verbetering van die Sjinese bevolking se sosio-ekonomiese situasie. 

Hierdie ontwikkelinge het uiteindelik daartoe gelei dat Sjina van ’n land met beperkte 

internasionale invloed tot een van die belangrikste state internasionaal gevorder het, veral 

betreffende politieke, ekonomiese en militêre mag. Sjina kon nou gebruik maak van sy 

ekonomiese mag om ’n groter politieke rol te vertolk in die internasionale omgewing, veral 

na die einde van die Koue Oorlog en die verbrokkeling van die voormalige Sowjet-unie 

(Hsüeh, 1992: 23; Alden, 2006: 2).  

Internasionaal is Sjina ’n baie belangrike rolspeler. Dit is ’n permanente lid van die VN se 

Veiligheidsraad, wat beteken dat Sjina oor geweldig baie internasionale politieke mag 

beskik. As permanente lid van die Veiligheidsraad het Sjina ’n veto-stem in die raad, wat 

beteken dat internasionale veiligheidsbesluite geneem deur die raad, Sjina se goedkeuring 

moet wegdra. Verder het Sjina se opposisie teen kolonialisasie, sy steun aan 

bevrydingsbewegings tydens die Koue Oorlog, sy verset teen ’n Westersgesentreerde 

internasionale orde en sy internasionale hulp aan ontwikkelende lande aan die land die de 

facto leierskap besorg van die ontwikkelende wêreld (Elliott, 2007: 5). Die formidabele 

groei wat Sjina beleef het, veral in die laaste twee dekades, het aan die land die tweede 

grootste internasionale ekonomie besorg (BBC Business, 2011).  

In Sjina woon byna 20 persent van die wêreldbevolking, wat ’n winsgewende interne 

afsetmark skep vir sy vervaardigingsektor, terwyl die nabyheid van verskeie ontluikende 

markte na aan Sjina, soos Indië, Suid-Korea en Maleisië, Sjinese ekonomiese groei verder 

rugsteun. Vooruitskattings dui daarop dat Sjina moontlik teen 2018 oor ’n groter ekonomie 

as die VSA kan beskik (van Zyl, 2011: 19). Sjina beskik oor ’n formidabele weermag, besit 
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kernwapens en is in staat om sy militêre mag ver buite sy grense te ontplooi. Dit is dus 

duidelik dat Sjina ’n groot wêreldmag is (The Economist, 2012a).  

Teen hierdie agtergrond ten opsigte van die ontwikkeling van Suid-Afrika en Sjina, is dit 

nou belangrik om die verhouding tussen die twee state te beskryf. Die verhouding is 

dikwels gedikteer deur die twee state se verskillende interne politieke en ekonomiese 

behoeftes, terwyl hul in ’n bepaalde internasionale konteks beweeg het wat grootliks deur 

die Koue Oorlog gekenmerk is. Hierdie internasionale politieke bestel het in 1990 tot ‘n 

einde gekom en so is nuwe geleenthede geskep vir internasionale wisselwerking, wat dan 

ook spesifiek in die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina neerslag vind.  

2.5 Historiese Oorsig van Suid-Afrika-Sjinabetrekkinge 

Diplomatieke betrekkinge tussen Suid-Afrika en Sjina het reeds tydens die imperialistiese 

Qing-dinastie (1644-1912) ’n aanvang geneem met die aanstelling van die eerste Sjinese 

konsul-generaal, Lew Yuk Lin, in Suid-Afrika gedurende 1905. Die konsul-generaal het 

homself hoofsaaklik bemoei met die belange van die ongeveer 60 000 Sjinese 

kontrakgoudmynwerkers wat in Johannesburg werksaam was van 1904 tot 1910. 

Gedurende die omstuimige politieke periode in Sjina (1910-1920), wat uiteindelik in 1912 

tot die val van die Qing-dinastie gelei het en die daaropvolgende tydperk tot 1920, het die 

VSA-konsulaat in Suid-Afrika Sjinese aangeleenthede hanteer namens die Sjinese 

regering. In 1920 word Konsul-Generaal Lui Ngai egter aangestel as verteenwoordiger van 

die Republiek van Sjina in Suid-Afrika, maar was ook verantwoordelik vir Basoetoland 

(nou Lesotho), Swaziland, Betsjoeanaland (nou Botswana) en Suid-Rhodesië (nou 

Zimbabwe) (Yap, 1996: 417). 

Amptelik het Suid-Afrika geen verteenwoordiging in Sjina gehad nie, maar die Sjinese 

konsulaat in Suid-Afrika het ononderbroke verteenwoordiging in Suid-Afrika gehandhaaf, 

selfs gedurende die Tweede Wêreldoorlog, die burgeroorlog in Sjina gedurende die 1940’s 

en na die ontstaan van die Volksrepubliek van Sjina in 1949 op die Sjinese vasteland 

(Yap, 1996: 417).  Die interaksie tussen die twee state was egter minimaal weens die 

geografiese afstand en die voortslepende interne konflik in Sjina. Interne onstuimighede in 

Sjina het die land internasionaal geïsoleer, terwyl Suid-Afrika polities en ekonomies 

grootliks verbonde was aan Europa (Xiong, 2012: 23).  
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Na die oorwinning van Mao Zedong se Kommunistiese Party tydens die Sjinese 

burgeroorlog in 1947, bly hierdie verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina ongehinderd 

voortbestaan, nieteenstaande die beperkte interaksie. Die verhouding was hoofsaaklik 

gegrond op enkele ekonomiese handelsbelange. Met die Sjinese Kommunistiese Party 

aan bewind in Sjina, begin die Sjinese regering spesifiek fokus op Afrika as deel van sy 

buitelandse beleid. Sjina se belangstelling in Afrika tydens die Koue Oorlog (1945–1989) 

was hoofsaaklik daarop gemik om Sjina se eiesoortige kommunistiese ideologie, bekend 

as die Sjinese Ontwikkelingsmodel, in Afrika te vestig en om steun te werf om Taiwan, wat 

aanvanklik sitting op die VN se Veiligheidsraad gehad het na die Sjinese burgeroorlog, van 

hierdie posisie te onthef deur steun uit onder andere Afrika te werf. Hierdie steun het 

toenemend na vore getree soos voormalige Afrikakolonies sedert die 1960’s 

onafhanklikheid verwerf het. Op 25 Oktober 1971 het die Algemene Vergadering van die 

VN met 76 stemme teen drie stemme Sjina ingestem as ’n permanente lid van die VN 

Veiligheidsraad. Van die 76 stemme is 26 stemme uit Afrika vir Sjina getrek (Le Pere, 

2007a: 74). Afrika het maklik aanklank gevind by Sjina weens sy anti-kolonialisasieretoriek 

en ontwikkelingstatus, alhoewel die Sowjet-unie en voormalige koloniale heersers tot en 

met die einde van die Koue Oorlog ’n groter invloed op Afrika uitgeoefen het as Sjina 

(Jian, 2001).  

Sjina het Suid-Afrika egter as ’n spesiale geval hanteer in sy anti-kolonialisasiebeleid en 

handel tussen die twee state het ongestoord plaasgevind, nieteenstaande Sjina se afkeer 

aan Suid-Afrika se beleid van apartheid. Suid-Afrika se verhouding met Sjina kom dan ook 

na vore in ’n unieke konteks weens Suid-Afrika se andersoortige politieke ontwikkeling in 

vergelyking met die res van Afrika, wat die politieke verhouding met Sjina uniek maak in 

die Afrikakonteks. Byvoorbeeld, in teenstelling met die meeste Afrikastate, het Suid-Afrika 

reeds selfregeringsstatus van sy koloniale heerser, Brittanje, verwerf teen 1910, terwyl 

Suid-Afrika se ekonomie, in vergelyking met die res van Afrika, reeds ontwikkeld en 

gediversifiseerd was (Naidu, 2006: 460; O’Reilly, 2012). Die feit dat Suid-Afrika en Sjina 

reeds ’n verhouding handhaaf sedert 1905 word gereflekteer in die ou Sjinese bevolking 

wat in sekere sentra in Suid-Afrika woonagtig is. Baie families is reeds vir meer as vier 

geslagte in Suid-Afrika en tans huisves Suid-Afrika die helfte van die sowat 800 000 

Sjinese immigrante woonagtig in Afrika (New Africa, 2008: 14; Park, 2012).  
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Die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina, hoe beperk ookal, kom egter vanaf 1960 

onder druk weens Sjina se betrokkenheid by swart bevrydingsbewegings in Afrika en 

weens gedekolonialiseerde Afrikastate se veroordeling van state wat verhoudings met 

Suid-Afrika handhaaf. Sjina, nieteenstaande die feit dat die verhouding hoofsaaklik op 

enkele ekonomiese fondamente gebou was, het toenemend sy rug op Suid-Afrika gedraai. 

Verder het Sjina die Suid-Afrikaanse beleid van apartheid veroordeel as deel van sy anti-

kolonialisasiebeleid en steun aan bevrydingsbewegings toegesê. Die Sjinese regering het 

egter geen amptelike verbod op handel met Suid-Afrika geplaas nie. Op ekonomiese 

gebied het handel dus steeds plaasgevind, hoofsaaklik deur Suid-Afrikaanse uitvoere van 

koper, diamante, lood en sink na Sjina. Hierdie handel het hoofsaaklik geskied deur 

Sjinese middelmanne wat gesetel was in Hong Kong, wat toe as ’n Britse kroonkolonie 

gefunksioneer het. Sodoende was daar geen politieke verleentheid vir Sjina of die 

kapitalistiese mynhuise in Suid-Afrika, sou die handelstransaksies bekend word nie 

(Singh, 1997; Xiong, 2012: 23). 

Nieteenstaande die voortgesette handelsvloei tussen Suid-Afrika en Sjina, begin die Suid-

Afrikaanse regering toenemend ongemaklik voel met die Sjinese regering van Mao 

Zedong. Suid-Afrika het as deel van sy internasionale postuur as ’n Westerse staat, ’n 

sterk anti-kommunistiese buitelandse beleid gehandhaaf, wat loodreg gebots het met die 

ideologie van Sjina. Nòg Suid-Afrika, nòg Sjina het teen 1960 hul verhouding ontwikkel. 

Weens Suid-Afrika se anti-kommunistiese sentiment is die moontlikheid van verhoudinge 

met Taiwan toenemend ondersoek as ’n bondgenoot in Asië, wat toenemend ekonomiese 

potensiaal vertoon. Teen 1962 knoop die Suid-Afrikaanse regering konsulêre bande aan 

met Taiwan, waarna die politieke verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina verkrummel, 

nieteenstaande voortgesette geheime handelsaktiwiteite. Die feit dat ekonomiese 

handelsaktiwiteite voortgegaan het, dui duidelik op Sjina se pragmatiese benadering ten 

opsigte van sy ekonomiese ontwikkeling, wat vandag nog duidelik in Sjinese 

handelsverhoudinge geld (Le Pere, 2007b: 160).  

Teen 1976 word die verhouding tussen Suid-Afrika en Taiwan verder uitgebrei en vestig 

beide state ambassades in hul onderskeie hoofstede, Pretoria en Taipei. Die verhouding 

was grootliks gegrond op Suid-Afrika en Taiwan se gemeenskaplike anti-kommunistiese 

dogma en ’n poging van albei state om hul toenemende internasionale isolasie teen te 

werk. Sjina se Een Sjina-beleid het Taiwan toenemend geïsoleer, terwyl internasionale 
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afkeer teenoor Suid-Afrika se apartheidsbeleid Suid-Afrika toenemend in dieselfde 

katogorie geplaas het. As aanduiding van die toenemende internasionale isolasie van 

beide Taiwan en Suid-Afrika, verloor die state aansienlike invloed in die VN in 1971 en 

1974 weens internasionale verwikkelinge teen hul onderskeie posisies. Taiwan verloor sy 

setel as permanente lid van die VN Veiligheidsraad op 25 Oktober 1971, terwyl Suid-Afrika 

uit die Algemene Vergadering van die VN geskors word op 12 November 1974 (UN, 

2013). Die verhouding tussen Suid-Afrika en Taiwan lei gevolglik tot noue politieke, 

ekonomiese en militêre samewerking. Inderwaarheid het Suid-Afrika internasionaal die 

belangrikste en grootste staat geword om Taiwan amptelik, op diplomatieke vlak, te erken 

gedurende die tydperk van 1976 tot 1997. Amptelike erkenning van Taiwan neutraliseer 

vervolgens enige verdere ontwikkeling van verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina, 

aangesien Sjina Taiwan as ’n integrale deel van Sjina beskou, terwyl Taiwan sigself as ’n 

onafhanklike staat voorhou wat die belange van alle Sjinese nastreef en verteenwoordig. 

Diplomatieke verhoudinge met Taiwan voorkom verhoudinge met Sjina, wat politieke en 

ekonomiese implikasies sou inhou (Le Pere, 2007a: 160).  

Na die dood van die Sjinese leier, Mao Zedong, in 1976, het sy opvolger, Deng Xiaping, 

Sjina se beperkende sosialistiese benadering tot die ekonomie getransformeer, wat 

stelselmatig tot uitnemende ekonomiese groei in Sjina gelei het. Nieteenstaande die feit 

dat die uitvoerende gesag van Sjina inherent kommunisties bly, het die land se ekonomie 

stelselmatig die vryemarkstelsel aangegryp. Intussen het die Koue Oorlog tot ’n einde 

gekom in 1989 met die disintegrasie van die Sowjet-unie en die gevolglike demokratisering 

van die meeste state wat in noue bondgenootskap gestaan het met die voormalige Sowjet-

unie. Ekonomies het die wêreld ook toenemend binne die dimensies van globalisasie 

gehandel. Die Suid-Afrikaanse regering het besef dat die opkoms van Sjina, spesifiek as 

ekonomiese reus, tot Suid-Afrika se voordeel sal wees, maar amptelike bande was 

noodsaaklik om maksimum voordeel uit die opkomende Sjina te trek. Vervolgens, in die 

geheim, vaardig die Suid-Afrikaanse regering in 1989 die president van die Sjinese 

Assosiasie in Suid-Afrika, Liang Zhaoli, af om ’n amptelike boodskap aan Sjina oor te dra 

met die versoek dat die twee state amptelike diplomatieke bande moet oorweeg. Die 

Sjinese regering blyk ten gunste te wees van sodanige bande, op voorwaarde dat die 

Suid-Afrikaanse regering apartheid afskaf en alle diplomatieke bande met Taiwan 

verbreek (Le Pere, 2007b: 161).  



41 

 

Die einde van die Koue Oorlog, ’n vreedsame skikking oor die onafhanklikheid van 

Suidwes Afrika/Namibië en die realiteit dat die beleid van apartheid nie meer volhoubaar 

was nie, het die Suid-Afrikaanse regering genoop om vanaf ’n minderheidsregering na ’n 

demokratiese bestel te beweeg. In 1994 word die swart bevrydingsbeweging, die African 

National Congress (ANC), ingestem as die nuwe regering van Suid-Afrika. Aanvanklik, 

veral weens die noue ekonomiese verhoudinge tussen Suid-Afrika en Taiwan, en weens 

groot geldelike steun aan die ANC deur Taiwan in die aanloop tot die April 1994-

verkiesing, het die nuwe Suid-Afrikaanse regering voortgegaan om Taiwan amptelik te 

erken, maar in 1998 verruil Suid-Afrika uiteindelik sy diplomatieke bande met Taiwan vir 

dié met Sjina, aangesien die regering geoordeel het dat verhoudinge met Sjina voordeliger 

vir Suid-Afrika sou wees (Naidu, 2006: 464; Le Pere, 2007b: 164).  

Op hierdie punt is dit ook belangrik om kennis te neem dat die spanning wat daar tydens 

die Koue Oorlog tussen Sjina en die Sowjet-unie was, gereflekteer het in die 

bevrydingsbewegings in Afrika, en spesifiek dié in Suid-Afrika. Die Sowjet-unie het groter 

invloed gehad in die ANC, en het die ANC ook van opleiding en wapentuig voorsien. 

Weens die noue verhouding tussen die ANC en die Sowjet-unie, het Sjina groter 

ondersteuning aan die Pan-Africanist Congress (PAC) toegesê ten einde sy invloed in 

Suid-Afrika te laat geld. Volgens Prof. Ian Taylor, voorheen van die Universiteit van 

Stellenbosch, het die apartheidsregering in 1974 weer oorweeg om Sjina te nader vir 

diplomatieke bande weens die spanning tussen Sjina en die Sowjet-unie. Hierdie 

voorneme het egter gesneuwel weens die konflik in Angola en die 1976 interne onluste in 

Suid-Afrika (Heffron, 2013). Teen die 1980’s het die spanning tussen Sjina en die Sowjet-

unie egter afgeneem, wat daartoe gelei het dat daar ’n groter mate van interaksie te 

bespeur was tussen die ANC en Sjina. Die voormalige ANC-president, Oliver Tambo, het 

Sjina in 1983 besoek en verhoudinge het verbeter. Na dit teen 1990 duidelik geword het 

dat die Suid-Afrikaanse regering die beleid van apartheid gaan afsweer, het die Sjinese 

minister van buitelandse sake verteenwoordigers van die apartheidsregering, asook van 

die ANC en PAC, vroeg in 1992 in Johannesburg besoek. Hierdie besoek is opgevolg deur 

’n besoek van die ANC-leier, Nelson Mandela, aan Sjina in Oktober 1992 (Xiong, 2012: 

24, 25). Die erkenning van Sjina na die demokratiese oorwinning van die ANC in 1994 was 

egter nie vanselfsprekend nie en die nuwe Suid-Afrikaanse regering het sy opsies tussen 

die diplomatieke erkenning van Sjina en Taiwan versigtig opgeweeg.  
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Suid-Afrika se diplomatieke, politieke, ekonomiese en militêre verhouding met Taiwan tot 

en met 1998 is belangrik, aangesien hierdie verhouding, met sy voor- en nadele, dien as ’n 

vergelykingsmeganisme wanneer die huidige verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

ontleed word op politieke, ekonomiese en militêre vlak. Suid-Afrika se hoofbeweegredes 

waarom hy sy diplomatieke bande met Taiwan verruil het vir dié met Sjina was as volg: 

a. Suid-Afrika, as die belangrikste politieke en ekonomiese staat in Afrika, se 

ambisie om ’n vername rol in die internasionale politieke arena te speel, vereis 

dat hy goeie verhoudinge handhaaf met Sjina, wat ’n permanente lid van die VN 

se Veiligheidsraad is, die leier van die ontwikkelende wêreld is en polities sterk 

invloed in Afrika en ander ontwikkelende state afdwing (Le Pere, 2007b: 162).  

b. Sjina het ’n lang geskiedenis van steun aan swart bevrydingsbewegings in 

Afrika, en dié in Suid-Afrika het ook daarby gebaat tydens hul verbanning en 

stryd teen die apartheidsregering. Daar was ook ’n algemene gevoel dat 

Taiwan, as bondgenoot van die apartheidsregering, swart bevrydingsambisies in 

Suid-Afrika misken het (Le Pere, 2007a: 162).  

c. Internasionaal het die meeste en belangrikste state Sjina op diplomatieke vlak 

erken bo Taiwan. In Afrika erken nog slegs vier state Taiwan op diplomatieke 

vlak, naamlik Burkina Faso, São Tomé en Príncipe, Gambië en Swaziland. Dit 

het verder ook duidelik geword dat Sjina, indien hy sy ekonomiese groei kan 

handhaaf, op pad is na supermoondheidstatus (Le Pere, 2007a: 162).  

d. Hegte bande met Sjina sal ’n enorme potensiële ekonomiese voordeel vir Suid-

Afrika inhou, veral in die lig van die astronomiese ekonomiese groei van Sjina. 

Weens die sosio-ekonomiese uitdagings in Suid-Afrika is ekonomiese groei van 

kardinale belang ten einde armoede, verstedeliking en gesondheidsorg te 

hanteer, terwyl infrastruktuurontwikkeling en stabiliteit deur ekonomiese 

ontwikkeling gerugsteun word. Ekonomiese groei is ook ’n voorvereiste vir Suid-

Afrika se volhoubare leierskapsrol in Afrika (Le Pere, 2007a: 162). 

e. Handelsuitbreiding in die Taiwanese ekonomie vir die Suid-Afrikaanse ekonomie 

het toenemend afgeneem, terwyl handel met Hong Kong byvoorbeeld vanaf 
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1993 tot 1996 van VSA $800 miljoen tot VSA $1,5 miljard gegroei het (Le Pere, 

2007a: 162; Xiong, 2012: 26).  

f. Teen 1997 was Hong Kong Suid-Afrika se vyfde grootste handelsvennoot. Hong 

Kong word egter deel van Sjina op 1 Julie 1997. Die Sjinese regering het dit 

baie duidelik gemaak dat alle state wat Sjina nie diplomaties erken nie, maar 

wat wel missies en handelskantore in Hong Kong handhaaf, sodanige fasiliteite 

sal moet ontruim na hereniging met Hong Kong plaasgevind het. Dit sou ’n 

enorme negatiewe effek op die Suid-Afrikaanse ekonomie gehad het indien 

Suid-Afrika sy handelsbelange in Hong Kong sou verloor (Singh, 1997; Naidu, 

2006: 464).  

Diplomatieke erkenning deur Suid-Afrika aan Sjina het ook bepaalde voordele vir Sjina 

ingehou: 

a. Suid-Afrika, as die grootste staat wat Taiwan erken het, se diplomatieke 

erkenning van Sjina het Sjina se miskenning van Taiwan ’n geweldige hupstoot 

gegee en Taiwan se internasionale politieke posisie verswak. Sjina se Een 

Sjina-beleid het dus verdere momentum gekry (Shelton, 2008: 66).  

b. Suid-Afrika se strategiese minerale en sy relatief groot ekonomie is van groot 

waarde vir die opkomende Sjinese ekonomie, wat swaar op grondstowwe steun 

en voortdurend nuwe afsetgebiede vir sy produkte soek. Suid-Afrika se 

gevestigde infrastruktuur maak die ontginning en uitvoer van hierdie minerale 

ook betroubaar, in teenstelling met baie ontwikkelende state se dikwels 

wisselvallige uitvoervermoëns. Verder beskik die Suid-Afrikaanse ekonomie oor 

die finansiële vermoë om Sjinese produkte te absorbeer (Shelton, 2008: 66). 

c. Suid-Afrika, as die belangrikste politieke en ekonomiese staat in die SAOG, en 

as belangrike staat in Afrika, bied aan Sjina ’n afspringplek na die res van die 

SAOG en Afrika. Die SAOG se tradisionele handelsroetes loop vanaf Suid-

Afrikaanse hawens na die res van Suider-Afrika. Verder maak Suid-Afrika se 

gevestigde infrastruktuur en ontwikkelingsvlak die land ’n betroubare 

ekonomiese ankerstaat (Shelton, 2008: 66).  



44 

 

d. Suid-Afrika se militêre vermoëns en sy vredesinisiatiewe in Afrika sal tot 

voordeel wees van die beginsels van die FSAS, wat vrede en ekonomiese 

ontwikkeling in Afrika probeer bewerkstellig. Stabiliteit in die SAOG en Afrika is 

belangrik vir Sjina se voortgesette toegang tot strategiese grondstowwe en 

ekonomiese doelwitte in Afrika. Suid-Afrika se militêre vermoëns betreffende 

vredesbewaring, humanitêre hulp en post-konflikheropbouïng word 

internasionaal erken en deur Sjina gesteun. Suid-Afrika speel ’n 

deurslaggewende rol in Afrika wat vredesinisiatiewe betref (Shelton, 2008: 66). 

2.6 Buitelandse Beleid van Suid-Afrika en Sjina: ’n Vergelyking 

Buitelandse beleid is die somtotaal van alle aktiwiteite van ’n staat soos gereflekteer word 

in sy aksies, reaksies en interaksies, buite sy landsgrense (McGowan en Nel, 1999: 89). 

Wanneer ’n staat se buitelandse beleid ontleed word vanuit ’n beskouing van realisme en 

neo-realisme, is dit duidelik dat die internasionale omgewing beklemtoon word as die 

dominante omgewing van aksies deur state. State formuleer dus hul buitelandse beleid in 

ooreenstemming met hul ervaring van die internasionale omgewing (Kegley, 1995: 46).  

’n Staat se buitelandse beleid reflekteer ook sy doelwitte en sy waardes. Wanneer ’n 

buitelandse beleid geformuleer word, reflekteer sodanige beleid gewoonlik een van twee 

doelwitte. ’n Staat se buitelandse beleid poog gewoonlik om ’n bestaande internasionale 

bestel te behou en te ondersteun, of om die bestaande internasionale bestel te verander. 

Verder poog ’n buitelandse beleid om ’n staat se doelwitte deur sy aksies te bereik. 

Buitelandse beleidsdoelwitte word gewoonlik geklassifiseer in basiese doelwitte, 

mediumtermyn-doelwitte en langtermyn-doelwitte. Die basiese doelwitte is gewoonlik voor 

die hand liggend, soos die instandhouding van ’n staat se territoriale integriteit, die 

bevordering  van sekuriteit, die konsolidering van binnelandse beheer, die stimulering van 

nasionalisme en volhoubare ekonomiese groei. Wat mediumtermyn-doelwitte betref, sprei 

’n staat sy vlerke oor sy landsgrense en word hierdie doelwitte gewoonlik gekenmerk deur 

pogings om die staat se aansien internasionaal te vestig en selfs om ’n staat se bepaalde 

waardes te propageer en aan ander state te bemark. Op hierdie vlak manifesteer state se 

optrede dikwels in aktiewe regionale dominansie, die vorming van bondgenootskappe, die 

stigting en instandhouding van internasionale en regionale strukture en instellings, asook 

gefokusde ekonomiese doelwitte buite die landsgrense. ’n Staat se langtermyn-doelwit is 
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gewoonlik die vestiging van internasionale vrede en sekuriteit ten einde sy korttermyn- en 

mediumtermyn-doelwitte te handhaaf en te bereik. Verder kan ’n staat ook poog om ’n 

nuwe internasionale orde te vestig of ’n bestaande orde te handhaaf (Holsti, 1988: 118, 

119, 124; McGowan en Nel, 1999: 98).  

McGowan en Nel (1999: 98) is van mening dat ’n staat se buitelandse beleidsdoelwitte ten 

doel het om nasionale sekuriteit te vestig, politieke en ekonomiese onafhanklikheid te 

bevorder, die maatskaplike bevordering van die bevolking na te jaag en om status en 

aansien binne die internasionale bestel te verwerf.  

Weens die korrelasie van buitelandse beleidsdoelwitte tussen Suid-Afrika en Sjina, word 

die verhouding tussen die twee state geklassifiseer as ’n verhouding van konsensus ten 

opsigte van hoe die twee state hul medium- en langtermyn- buitelandse beleidsdoelwitte 

sien en saamwerk om die doelwitte te verwesenlik (Holsti, 1988: 154; Naidu, 2006: 470; 

Yong, 2012: 5). Dit is gevolglik belangrik dat die twee state se buitelandse beleidsdoelwitte 

met mekaar vergelyk word ten einde te verstaan waarom daar ’n hegte 

konsensusverhouding tussen Suid-Afrika en Sjina bestaan, en waarom die twee state ’n 

groeiende politieke, ekonomiese en militêre verhouding najaag.  

2.6.1 Suid-Afrika se Buitelandse Beleid 

Die politieke veranderinge wat in Suid-Afrika ingetree het sedert 1994 het Suid-Afrika se 

buitelandse beleid aansienlik verander. Die minderheidsregering wat voor die 

demokratisering van Suid-Afrika aan bewind was, het sy buitelandse beleidsdoelwitte 

hoofsaaklik gefokus op interne en eksterne veiligheid, die handhawing van die 

apartheidsbestel en die bekamping van internasionale politieke en ekonomiese isolasie. 

Ten einde hierdie doelwitte te bereik, het die apartheidsregering sy invloed in die streek 

laat geld, dikwels op ’n negatiewe wyse, soos deur die destabilisering van buurstate, 

militêre ekskursies en handelsdominansie. Verder het die regering die projektering van ’n 

anti-kommunistiese waardesisteem, met sterk pro-Westerse sentimente, gepropageer, 

maar terselftertyd gepoog om groter internasionale aanvaarding te verwerf deur pogings 

om as ’n onverbonde staat in die Koue Oorlogmilieu geklassifiseer te word (Roy, 1992: 

345, 349).  
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Die gevolge van hierdie buitelandse beleid het Suid-Afrika vervreem van sy buurstate, die 

res van Afrika (Suid-Afrika was nie lid van die Organisasie vir Afrika-eenheid [OAE] nie), 

asook die sogenaamde Oosblok-lande (lande wat sterk onder die Sowjet-unie se invloed 

was). Dit het beteken dat Suid-Afrika geen noemenswaardige politieke betrekkinge met 

Sjina gehandhaaf het nie, veral in die lig van Suid-Afrika se erkenning van Taiwan en sterk 

anti-kommunistiese retoriek. Na 1994 sou Suid-Afrika se beeld internasionaal aansienlik 

verander weens ’n regeringsverandering en gevolglike drastiese wysigings in sy 

buitelandse beleid. Verder het die hele internasionale politieke bestel ’n nuwe dimensie 

ontwikkel na die einde van die Koue Oorlog aangebreek het (DIRCO, 2011: 18).  

Suid-Afrika het nou sy buitelandse beleidsdoelwitte so geformuleer dat hy sy ambisie kon 

navolg om ’n suksesvolle en invloedryke lid van die internasionale gemeenskap te word, 

met ondersteuning van ’n kompeterende ekonomie, ten einde uitdagings in Suid-Afrika, 

soos ongelykhede, armoede en werkloosheid, te hanteer en om terselfdertyd ontwikkeling 

in die SAOG en op die Afrikakontinent te stimuleer. Hierdie buitelandse beleidsdoelwitte 

word geformuleer met verwysing na globalisasie, groter regionale integrasie, ontluikende 

markte, die nuwe kontemporêre internasionale bedeling van die post-Koue Oorlog-era en 

die gepaardgaande ontluikende geleenthede vir Suid-Afrika op politieke en ekonomiese 

vlak (DIRCO, 2011: 18). Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwitte berus grootliks op die 

volgende aspekte: 

2.6.1.1 Die Afrika-agenda  

Suid-Afrika besef dat hy ’n integrale deel is van Suider-Afrika en die groter Afrikakontinent. 

Verder, weens Suid-Afrika se ekonomiese posisie en internasionale agting vir die nuwe 

demokratiese regering en bestel, word van Suid-Afrika verwag om ’n leierskapsrol in Afrika 

te vertolk. Suid-Afrika se BBP is byvoorbeeld 40 keer groter as dié van die gemiddelde 

Afrikastaat en verteenwoordig ongeveer 45 persent van die totale Sub-Sahara-Afrika se 

BBP. Om hierdie rede is een van Suid-Afrika se belangrikste buitelandse beleidsdoelwitte 

regionale en kontinentale integrasie om sosio-ekonomiese ontwikkeling en politieke 

eenheid te vestig, wat tot groter veiligheid en ontwikkeling aanleiding sal gee 

(Sidiropoulos, 2007: 2, Niu, 2011: 7).  

Suid-Afrika is om hierdie rede nou betrokke by alle AU-strukture en inisiatiewe, terwyl die 

land, in samewerking met sleutel-Afrikastate, die NEPAD-inisiatief bly najaag vir 
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volhoubare sosio-ekonomiese ontwikkeling op die Afrikakontinent. Ten einde ontwikkeling 

op die Afrikakontinent te stimuleer, het Suid-Afrika homself verbind tot die leierskapsrol in 

konflikvoorkoming, vredesbewaring en post-konflikheropbou in baie dele van Afrika, soos 

die DRK, Suid-Soedan en Burundi. Hierdie rol kom spesifiek tot uiting in Suid-Afrika se 

pogings as bemiddelaar en die beskikbaarstelling van soldate en toerusting vir 

vredesbewaringsinisiatiewe (Sidiropoulos, 2007: 4, Niu, 2011: 7).  

Omdat die Suid-Afrikaanse regering die belangrikheid van regionale integrasie besef vir 

ekonomiese ontwikkeling en die bevordering van veiligheid, werk die regering ook om 

hegter SAOG-verhoudinge te vestig (Sidiropoulos, 2007: 3). Verder besef die regering dat 

’n veilige en ekonomies ontwikkelde SAOG en Afrika voordelig sal wees vir die groot Suid-

Afrikaanse ekonomie, en dus sien Suid-Afrika sy beleid teenoor Afrika as een wat die 

vestiging van vrede en veiligheid najaag, waarna infrastruktuurontwikkeling en hegter 

regionale integrasie tot ekonomiese ontwikkeling sal lei (Sidiropoulos, 2007: 1; Wheeler, 

2011b; DIRCO, 2011: 20-23).  

Streeksintegrasie van Afrika is vir Suid-Afrika van groot belang. Dit sal nie alleenlik aan 

Afrika ’n groter en meer gekoördineerde politieke stem gee nie, maar dit maak ook 

ekonomiese sin vir die ontwikkeling vir die hele kontinent binne die globale ekonomiese 

uitdagings. Rakende die Afrika-agenda en integrasie is Suid-Afrika ’n voorstaander van 

regionale blokvorming, soos die SAOG. Sodra ’n regionale blok gevestig is op ekonomiese 

en politieke vlakke, tree stabiliteit in. Soos die regionale blokke dan standvastigheid 

ontwikkel, begin die verskillende blokke toenemend met mekaar handel drywe, en 

sodoende vervang regionale handelsbetrekkinge bilaterale handelsbetrekkinge. So kan die 

SAOG, en Suid-Afrika, dan besondere ekonomiese voordele trek uit regionale handel 

(Sidiropoulos, 2007: 6).  

Die Suid-Afrikaanse regering is van mening dat sodra grootskaalse handel plaasvind 

tussen die SAOG en ander georganiseerde Afrika-handelsblokke, soos die Gemeenskap 

van Sahel-Sahara State, die Ekonomiese Gemeenskap van Sentraal-Afrikaanse State, die 

Algemene Mark van Oos- en Suider-Afrika, die Ekonomiese Gemeenskap van Wes-

Afrikaanse State, die Interregeringsbeheerliggaam vir Ontwikkeling en die Unie van 

Magreb State in Arabië, sal die Afrika-agenda doeltreffend hanteer kan word weens 

volhoubare ekonomiese groei. Om hierdie doelwitte te bereik, is Suid-Afrika (en die 
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meeste Afrikastate) bereid om nou saam met Sjina te werk, via die FSAS en die NEPAD 

(Draper,  2005: 21; DIRCO, 2012a).  

Dit is dus duidelik dat die Afrika-agenda vir Suid-Afrika baie belangrik is. Dit moet egter 

beklemtoon word dat Suid-Afrika nie graag die etiket van streekshegemoon wil dra nie. 

Sommige Afrikastate sien Suid-Afrika as ’n hegemoon weens sy politieke invloed, 

ekonomiese vermoëns en militêre mag. Verder is Suid-Afrika baie versigtig in sy 

verhoudinge met Afrika en poog om hierdie hegemoonstatus op die agtergrond te plaas. 

Om hierdie rede benader Suid-Afrika die res van Afrika volgens ’n beleid van gesamentlike 

vennootskap om aandag aan Afrikavraagstukke te gee, eerder as om soos ’n hegemoon 

of neo-imperialis op te tree. Suid-Afrika wil nie op homogene wyse optree ten opsigte van 

Afrika-aangeleenthede nie, en vrees dat hy geëtiketteer sal word op dieselfde wyse as die 

apartheidsregering, naamlik as ’n bullebak (Niu, 2011: 4, 5).  

Suid-Afrika se benadering tot die res van Afrika vind dan hoofsaaklik plaas deur die 

gebruik van sagte mag soos deur konsensus-optrede wat manifesteer as gesamentlike 

vredesoperasies, kollektiewe besluitneming (by die AU en die SAOG), diplomasie en 

onderhandelinge en deur te fokus op ekonomiese ontwikkeling (deur die NEPAD), eerder 

as direkte politieke inmenging by Afrikastate se interne aangeleenthede of militêre 

ingryping. Suid-Afrika poog eerder om politieke invloed uit te oefen in Afrika deur gebruik 

te maak van streeks- en kontinentale organisasies, en om klem te plaas op humanitêre 

sekuriteit en sosiale geregtigheid. Om hierdie rede is organisasies, soos die SAOG, die 

NEPAD, die AU en vredesbewaringsinisiatiewe onder die mantel van die VN en die AU vir 

Suid-Afrika van groot belang in sy buitelandse beleid teenoor Afrika (Niu, 2011: 5, 8).  

Vervolgens het Suid-Afrika ’n reuserol vertolk in die omvorming van die OAE tot die AU in 

2002 en die vestiging van die Pan-Afrikaanse Parlement ten einde Afrika ’n politieke stem 

te gee. Die NEPAD, onder die aanvoering van Suid-Afrika, is verder gestig om op 

kollektiewe wyse ekonomiese groei in Afrika te bewerkstellig. Die Suid-Afrikaanse regering 

besef egter dat politieke en ekonomiese herlewing in Afrika nie kan plaasvind sonder 

vrede en stabiliteit nie. Om hierdie rede het Suid-Afrika ook ’n prominente rol vertolk in die 

vestiging van die Komitee Insake Vrede en Sekuriteit by die AU, sowel as die aanvaarding 

van sekuriteitsverwante protokolle by die SAOG. Suid-Afrika se intense oortuiging dat 

politieke en ekonomiese vooruitgang slegs op ’n vreedsame kontinent kan plaasvind, vind 
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neerslag in die land se bydras tot die vredesinisiatiewe in die DRK, Burundi, Soedan, 

Ivoorkus en Liberië (Niu, 2011: 5).  

2.6.1.2 Suid-Suid-samewerking 

Suid-Suid-samewerking het spesifiek na vore gekom na die Koue Oorlog. Suid-Suid-

samewerking verwys na die politieke, ekonomiese, sosiale, kulturele en tegnologiese 

samewerking tussen verskillende state wat as ontwikkelende state geklassifiseer word. 

Deur hierdie noue samewerking probeer ontwikkelende state om kennis, vaardighede, 

kundighede en hulpbronne in so ’n mate aan te wend tussen die state dat handel, 

buitelandse investering, regionale integrasie, tegnolgiese kennis en verwante ekonomiese 

aspekte kan posvat tot voordeel van ontwikkelende state (UNDP, 2013).  

Ontwikkelende state besef dat daar ’n gulde geleentheid bestaan om polities en 

ekonomies belangrike state te word deur internasionaal gekoördineerde en 

georganiseerde politieke posisies in te neem, terwyl gevestigde handelspatrone verander 

moet word om ontwikkelende state ekonomiese voordele te gee. Om hierdie rede is Suid-

Suid-samewerking internasionaal duidelik te bespeur sedert 1990, en Suid-Afrika, as die 

belangrikste politieke en ekonomiese entiteit op die Afrikakontinent, speel ’n beduidende 

rol in hierdie tendens. Die Afrika-agenda is trouens ’n direkte uitvloeisel van Suid-Afrika se 

sterk Suid-Suid-samewerkingsdoelwitte, aangesien al die state in Afrika ontwikkelende 

state is. Suid-Afrika se sterk Suid-Suid-samewerkingsdoelwitte manifesteer verder ook in 

sy lidmaatskap van veral die AU, die BRISS, die G-77 en die FSAS. Die rol van Sjina as 

die belangrikste Suid-Suid-rolspeler en ontwikkelende staat word gereflekteer in al die 

multilaterale organisasies, waarvan Sjina lidmaatskap het, wat daarna streef om Suid-

Suid-samewerking te bevorder (DIRCO, 2011: 3, 6, 11, 13, 28).  

2.6.1.3 Ekonomiese Diplomasie 

Suid-Afrika se toekomstige internasionale en kontinentale posisie hang in groot mate af 

van die land se ekonomiese sukses en voortgesette leierskapsrol in Afrika. Verder besef 

die Suid-Afrikaanse regering dat sy ekonomiese ontwikkeling die fondament is vir sy 

buitelandse beleidsdoelwitte en binnelandse uitdagings. Om hierdie rede moet die Suid-

Afrikaanse ekonomie mededingend word in die globale ekonomiese mark. Suid-Afrika 

streef dus daarna om groter toegang te verkry tot die internasionale mark, om handelsvloei 
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te vergroot en investering in die ekonomie aan te moedig. Suid-Afrika is egter van mening 

dat ontwikkelende lande, soos Suid-Afrika, alleenlik mededingend kan bly mits die 

internasionale orde, spesifiek dié van internasionale finansiële instellings, soos die IMF en 

Wêreldbank, herorden word (DIRCO, 2011: 26, 27; Nkoana-Mashabane, 2013: 19).  

Aspekte wat ook van groot belang is vir die Suid-Afrikaanse ekonomie, is regionale 

ekonomiese integrasie, Suid-Suid-handelsamewerking (soos deur middel van die BRISS), 

regionale en internasionale vrede en veiligheid en politieke stabiliteit (Nkoana-Mashabane, 

2013: 19). Die feit dat Afrika, en Suid-Afrika, oor baie strategiese grondstowwe beskik en 

die welvarendste staat in Afrika is, met ’n gediversifiseerde ekonomie, het aan Suid-Afrika 

na die einde van die minderheidsregeringbestel in 1994 nuwe handelsvennote gebied. Die 

belangrikste staat wat na vore getree het, was Sjina, wat ook ontwikkel het tot Suid-Afrika 

se grootste handelsvennoot. Hierdie noue ekonomiese samewerking word verder ook 

gekomplementeer deur die verskeidenheid buitelandse beleidsdoelwitte wat die twee state 

deel (Guijin, 2005).  

2.6.1.4 Multilateralisme en Bilaterale Verhoudinge 

Multilateralisme kom na vore wanneer veelsydige state gekoördineerd saamwerk om ’n 

bepaalde doelwit te bereik. Suid-Afrika besef ook terdeë dat al die uitdagings wat hy wil 

aanpak deur middel van sy buitelandse beleidsdoelwitte, slegs haalbaar sal wees as hy 

gebruik maak van die beginsel van multilateralisme. Een van die meganismes wat Suid-

Afrika aanwend, is om sover moontlik gebruik te maak van regionalisme, deur middel van 

die SAOG, kontinentalisme, soos binne die AU, en die aanwending van internasionale 

liggame, soos die VN. Verder gebruik Suid-Afrika ook die gemeenskaplike samehorigheid 

van ontwikkelende lande om internasionale aspekte, soos die transformasie van 

internasionale finansiële liggame, te hanteer deur middel van Suid-Suid-samewerking. 

Multilateralisme vind ook uiting in Suid-Afrika se lidmaatskap van die BRISS, die FSAS en 

die G-77 (DIRCO, 2011: 24-26).  

Alhoewel multilateralisme van kardinale belang is in die post-Koue Oorlog-milieu, bly 

bilaterale verhoudinge ook van groot belang tussen state. Die opkoms van Sjina op die 

ekonomiese en politieke terreine, asook Sjina se intense belang in Afrika, maak van Sjina 

’n baie belangrike bilaterale vennoot vir Suid-Afrika. Die feit dat Suid-Afrika en Sjina op 

vele terreine gemeenskaplike doelwitte het wat in hul buitelandse beleidsdoelwitte na vore 



51 

 

tree, noue politieke en ekonomiese verbintenisse en gestruktureerde samewerking binne 

die BRISS en die FSAS, maak bilaterale verhoudinge tussen die twee state heg (DIRCO, 

2011; 29).  

2.6.1.5 Vestiging van ’n Nuwe Wêreldorde 

Die einde van die Koue Oorlog laat die internasionale gemeenskap met slegs een 

supermoondheid, naamlik die VSA. Verder is dit ook duidelik dat die sogenaamde 

Westerse state die grootste invloed in die internasionale kontemporêre omgewing op 

politieke, ekonomiese en militêre vlak uitoefen. Suid-Afrika neem waar dat die 

ontwikkelende lande ’n beperkte inset en deelname het in die besluite en beleidsprosesse 

van internasionale handelsaangeleenthede en in die regulering van ekonomiese en 

finansiële instellings. Volgens Suid-Afrika het hierdie toedrag van sake ’n negatiewe 

invloed op die internasionale gemeenskap se vermoë en reaksie om op fundamentele 

gebreke, veral kenmerkend van die ontwikkelende wêreld, te reageer. Hierdie toedrag van 

sake het weer ’n indirekte invloed op internasionalse stabiliteit en vrede (Balaam, 2005: 

59-61; DIRCO, 2011: 24).  

Die feit dat vername politieke, ekonomiese en finansiële internasionale instellings dikwels 

deur Westerse state oorheers word, soos in die VN, die VN Veiligheidsraad, die G-8, die 

IMF, die Wêreldbank en so meer, is teenstrydig met kontemporêre internasionale 

verwikkelinge. Daarom is dit een van Suid-Afrika se doelwitte om die wêreldorde te 

herstruktureer, sodat nuwe opkomende state, asook ontwikkelende lande, groter 

seggenskap kan verkry in internasionale strukture. (Niu, 2011: 6; Nkoana-Mashabane, 

2013: 19). Suid-Afrika het homself gevolglik verbind om aktief aan te dring op hervormings 

in internasionale regeringsvorme, wat die VN en internasionale finansiële instellings insluit, 

ten einde hierdie instellings meer effektief en werkbaar vir die ontwikkelende wêreld te 

maak. Suid-Afrika word beskou as ’n regionale mag met globale teenwoordigheid. Suid-

Afrika se stem en insette het sedert 1994 aan die land die status gegee van ’n 

middelmagfasiliteerder, wat daarop dui dat die internasionale gemeenskap en instellings 

waarde heg aan Suid-Afrika se rol internasionaal en as aktivis betreffende die vestiging 

van ’n nuwe wêreldorde wat die internasionale gemeenskap op ’n groter en meer 

regverdige manier verteenwoordig (Niu, 2011: 8).  
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Verder dring die Suid-Afrikaanse regering aan op die herstrukturering van die VN 

Veiligheidsraad en het ambisies om een van die permanente lede van die raad te word en 

so Afrika te verteenwoordig. Om hierdie ambisies van Suid-Afrika te bewerkstellig, 

beklemtoon Suid-Afrika Suid-Suid-samewerking, samewerking met Afrika en Sjina en is 

intens betrokke by veiligheidsaangeleenthede soos vredesoperasies. Suid-Afrika se nie-

permanente setel by die VN Veiligheidsraad gedurende 2007/8 en 2011/12, asook sy 

uitnodiging om as waarnemer by die G-8 op te tree, gee die land die geleentheid om juis 

hier Afrika se aandrang op hervorming by sodanige internasionale strukture op die agenda 

te plaas (Niu, 2011: 6).  

Suid-Afrika sluit egter nie Noord-Suid-dialoog uit nie en beklemtoon die voortgesette 

belangrikheid van die tradisionele Westerse state in die internasionale politieke arena. 

Suid-Afrika is die enigste Afrikastaat wat ’n setel beklee by die G-20 beraad en was ook ’n 

waarnemer by die G-8-beraad. Die G-20 is die groep van die 20 voorste nywerheids- en 

ontwikkelde lande wat bestaan uit die Europese Unie (EU) en 19 ander lidstate wat 

kwessies wat die internasionale finansiële stelsel raak, bespreek. Suid-Afrika kan dus as 

Afrika se mondstuk optree by die G-20. Die G-8 is ’n groep wat die sewe grootste 

ekonomieë in die Westerse wêreld plus Rusland insluit (DIRCO, 2011: 24; Niu, 2011: 6; 

Bergsten, 2013: 2).  

2.6.2 Sjina se Buitelandse Beleid 

Die buitelandse beleid van Sjina vind sy fondamente in die besluite van die Sjinese 

Kommunistiese Volkskongres van September 1949. Sjina se buitelandse beleid ten 

opsigte van Afrika was daarop gerig om die Sjinese Ontwikkelingsmodel in Afrika te 

bemark, die invloed van die VSA en Sowjet-Unie in Afrika te beperk en noue 

samehorigheid in Afrika te vestig weens Sjina en Afrika se ontwikkelende internasionale 

status. Sjina het geglo dat sy ontwikkelingmodel sedert 1949 in Afrika gedupliseer kan 

word weens die feit dat al die Afrikastate ontwikkelende state is, net soos Sjina. Weens die 

Koue Oorlog was daar egter intense wedywering in Afrika deur die Westerse state en die 

Sowjet-unie. Hierdie kompetisie vir invloed in Afrika het Sjina se invloed beperk (Jian, 

2001).  

Intussen het die Koue Oorlog tot ’n einde gekom en internasionaal het die politieke 

omgewing aansienlik verander. Die Sowjet-unie het verbrokkel en het verder min 
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belangstelling in Afrika getoon na die Koue Oorlog. Sjina het nou die geleentheid 

aangegryp om groter invloed in Afrika te verkry. Die basiese beginsels van Sjina se 

buitelandse beleid teenoor Afrika het hoofsaaklik dieselfde gebly as tydens die Koue 

Oorlog, maar daar is groter klem geplaas op ekonomiese groei, gemeenskaplike voordele, 

gemeenskaplike welvaart, opregtheid, vriendskap en gelykheid, ondersteuning en 

gekoördineerde optrede en ontwikkeling (Baker, 2008: 40, 41).  

Verder het die Sjinese buitelandse beleid ’n klemverskuiwing ondergaan, vanaf 

konfrontasie na samewerking, vanaf rewolusie na ekonomiese ontwikkeling en vanaf 

isolasie na internasionale integrasie (Muekalia, 2004). Sjina sien Afrika as ’n potensiële 

nuwe handelsmark en verskaffer van grondstowwe, asook ’n strategiese vennoot in die 

nuwe globale omgewing waar internasionale organisasies, soos die VN en sy verskillende 

liggame, toenemend ’n groter rol gaan vertolk (Taylor, 1999: 452).  

Verder het Sjina ook waargeneem dat Afrika, anders as die res van die internasionale 

gemeenskap, nie in Sjina se binnelandse aangeleenthede inmeng nie. Afrika het 

byvoorbeeld nie Sjina veroordeel na die burgerlike opstande wat ’n aanvang geneem het 

na studente in Junie 1999 hul ontevredenheid met die Sjinese regering by Tienanmen-

plein uitgespreek het nie. Hierdie stilswye van Afrika het Afrika se groeiende 

gebondenheid met Sjina bevestig (Mawdsley, 2008: 513). Sjina se buitelandse beleid word 

ook sterk gemotiveer deur die Sjinese belewenis van kolonialisme, interne konflik en 

historiese ongeregtighede en ervarings. In beginsel vind die Sjinese buitelandse beleid sy 

grondslag in die volgende basiese beginsels, en alle aspekte van die buitelandse beleid 

poog om hierdie beginsels te ondersteun: 

2.6.2.1 Vreedsame Naasbestaan  

In die Sjinese buitelandse beleid beskou die Sjinese die vyf beginsels van vreedsame 

naasbestaan as kritieke riglyne vir vrede en stabiliteit. Hierdie beginsels is gemeenskaplike 

respek vir soewereiniteit en territoriale integriteit, gemeenskaplike weerhouding van 

militêre optrede, die weerhouding van inmenging in ander state se binnelandse 

aangeleenthede, gelyke en gemeenskaplike toegang tot voordele tussen state en 

vreedsame naasbestaan. Die Sjinese regering glo dat as alle state aan hierdie buitelandse 

doelwit voldoen, internasionale vrede bewerkstellig kan word (China, 2013: 2). Verder, 

volgens die Sjinese regering se konsepwetgewing rakende Afrika, bekend as die White 
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Paper on China’s African Policy van 2006, verteenwoordig Afrikastate die grootste groep 

ontwikkelende state internasionaal en is hierdie state juis ’n belangrike groepering in die 

nastreef van internasionale vrede en ontwikkeling (Wu, 2006).  

Teen hierdie agtergrond is dit dus duidelik waarom Sjina aktief betrokke is in Afrika. Sjina 

sien Afrika as ’n vennoot binne die groter internasionale omgewing en ’n kritieke verskaffer 

van grondstowwe vir sy groeiende ekonomie (en ’n groot potensiële ontvanger van Sjinese 

produkte). Vreedsame naasbestaan in Afrika is dus vir Sjina belangrik want ’n vredevolle 

Afrika is besonder voordelig vir Sjina se politieke en ekonomiese aspirasies. Hierdie 

buitelandse beleidsbenadering deur Sjina teenoor Afrika laat Sjina toe om ’n opbouende 

rol in Afrika te speel, wat grootliks reflekteer as sagte mag, aangesien Sjina nie 

onverskrokke, gewelddadig of meerderwaardig optree in sy handelinge met Afrika, en 

Suid-Afrika, nie (Wu, 2006).  

2.6.2.2 Territoriale Integriteit 

Territoriale integriteit is ’n baie belangrike aspek van die Sjinese buitelandse beleid. Die 

rede daarvoor is tweeledig. Eerstens het Sjina ’n lang geskiedenis van gewelddadige en 

destabiliserende buitelandse inmenging in die land, gepaardgaande met kolonialisasie, 

hetsy deur Asiatiese of Europese magte. Die besetting van dele van Sjina in die aanloop 

tot en tydens die Tweede Wêreldoorlog, deur Japan, asook die Britse en Portugese 

koloniale besettings van Hong Kong en Macau tot onderskeidelik 1997 en 1999, het ’n 

diep indruk op die Sjinese bevolking en regering gemaak. Verder beskou Sjina ook Tibet 

en Taiwan as integrale dele van Sjina, en wanneer Sjina sy buitelandse beleidsdoelwit van 

territoriale integriteit beklemtoon, sluit hierdie klem op territoriale integriteit dié gebiede in. 

Sjina propageer dus ’n sterk Een Sjina-beleid, wat hereniging met Taiwan nastreef. Op 

diplomatieke en politieke vlakke is Sjina se buitelandse beleid sterk gerig op internasionale 

erkenning van Sjina bo Taiwan en internasionale aanvaarding dat Taiwan eintlik deel van 

Sjina is. Die beste manifestasie van hierdie buitelandse beleid van Sjina betreffende 

territoriale integriteit kom na vore in Sjina se absolute weerhouding van inmenging in 

ander state se interne aangeleenthede. So behou Sjina die morele hoëgrond en verwag 

dieselfde optrede van ander state teenoor Sjina. Dus verwag Sjina dat ander state nie sy 

hantering van die Taiwan- en Tibet-vraagstukke moet bevraagteken nie, want die gebiede 

is volgens Sjina integrale dele van Sjina. Die bevraagtekening van Sjina se beleid en 
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optrede teenoor Tibet of Taiwan kan dus ernstige diplomatieke implikasies vir ’n staat wat 

Sjina erken, inhou (Baker, 2008: 45). Suid-Afrika se uiteindelike miskenning van die 

Taiwanese internasionale ambisie om as onafhanklike staat internasionaal te bestaan in 

1998, was dan ook die bepalende faktor wat aanleiding gegee het tot diplomatieke bande 

met Sjina (Le Pere, 2007a: 162).  

Die uitvloeisel van hierdie beleidsdoelwit van Sjina is ’n groot weermag, wat internasionaal 

die tweede grootste begroting ontvang, naas die verdedigingsmag van die VSA, asook 

aktiewe Sjinese verhoudings met die ontwikkelende wêreld. Sjina se territoriale integriteit 

en internasionale aanvaarding van die Een Sjina-beleid is belangrik vir die land se 

internasionale postuur. Erkenning van hierdie beleid deur die oorgrote meerderheid 

internasionale rolspelers verseker dat Sjina ook sy permanente lidmaatskap van die VN se 

Veiligheidsraad kan konsolideer en ’n onbetwiste rol kan vertolk in die VN en ander 

internasionale strukture  (Roy, 1992: 247; CIA China, 2013). 

2.6.2.3 Vestiging van ’n Nuwe Wêreldorde 

Die einde van die Koue Oorlog laat die internasionale gemeenskap met slegs een 

supermoondheid, naamlik die VSA. Die Sjinese regering sien die VSA as ’n hegemonie, 

aangesien die VSA al die magstrukture oorheers. Sjina beskou sodanige oorheersing deur 

een staat (of groep state) as ’n bedreiging vir internasionale stabiliteit en vrede (Balaam, 

2005: 59-61).  

Hegemonie is die politieke, ekonomiese, militêre, kulturele en ideologiese oorheersing van 

een staat (of groep state) oor die res van die internasionale gemeenskap. Die feit dat 

vername politieke, ekonomiese en finansiële internasionale instellings dikwels deur 

Westerse state oorheers word, soos binne die VN, die VN Veiligheidsraad, die G-8, die 

IMF, die Wêreldbank en so meer is teenstrydig met kontemporêre internasionale 

verwikkelinge. Om hierdie rede is dit een van Sjina se doelwitte om die wêreldorde te 

herstruktueer, sodat nuwe opkomende state, asook ontwikkelende lande, groter 

seggenskap kan verkry in internasionale strukture. Sjina sien homself ook aan die 

voorpunt van die bewerkstelliging van internasionale geregtigheid, en om ’n nuwe 

internasionale orde tot stand te bring, het Sjina die ondersteuning nodig van die 

ontwikkelende wêreld, wat dus Suid-Suid-samewerking beklemtoon, en noue bande met 

Afrika, wat Suid-Afrika insluit, vereis. Weens die feit dat daar 55 state in Afrika is, is goeie 
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verhoudinge met die state in ’n Suid-Suid-konteks belangrik, veral tydens stemmings in die 

VN en verwante liggame.  

Dit is egter belangrik om hier daarvan kennis te neem dat, nieteenstaande die feit dat Sjina 

’n sterk voorstaander van die vestiging van ’n nuwe wêreldorde is, die land hierdie 

pertinente buitelandse beleidsdoelwit najaag met sekere voorwaardes. Die belangrikste 

hiervan is dat die vestiging van ’n nuwe wêreldorde Taiwan moet uitsluit, terwyl Sjina ook 

nie Japan as ’n permanente lid van die VN Veiligheidsraad wil sien nie. Daar kan dus 

verwag word dat Sjina transformasie van die VN Veiligheidsraad slegs tot op ’n punt sal 

najaag, want indien sodanige transformasie beteken dat Japan ook ’n permanente lid van 

die raad kan word, sal Sjina sy steun heroorweeg.8 Sjina is egter ’n openlike voorstaander 

van die herstrukturering van die raad om Suid-Afrika (as ’n ontwikkelende staat en 

verteenwoordiger van Afrika) in te sluit as permanente lid (Lecoutre, 2005: 44).  

Die feit dat die herstrukturering van die internasionale orde ook vir Suid-Afrika van belang 

is, is ook duidelik sigbaar in die Suid-Afrikaanse buitelandse beleid, wat dus gebondenheid 

oor die kwessie met Sjina versterk (Bergsten, 2013: 2).  

2.6.2.4 Suid-Suid-samewerking 

Alhoewel Sjina internasionaal oor die tweede grootste ekonomie beskik, is groot getalle 

Sjinese burgers nog ekonomies agtergeblewe, toon die ekonomie nog baie 

karaktereienskappe van ’n ontwikkelende ekonomie en is die staat nog tegnologies 

onderontwikkeld. Sjina, en die Wêreldbank, beskou Sjina daarom as ’n ontwikkelende 

staat. Sjina het reeds in 1949 sy konsolidasie met ontwikkelende state uitgespreek, en 

toenemend betrokke geraak by hierdie state, veral op politieke en ekonomiese vlak. Suid-

Suid-samewerking verwys dan ook na die politieke, ekonomiese, sosiale, kulturele en 

tegnologiese samewerking tussen verskillende state wat as ontwikkelende state 

geklassifiseer word. Deur hierdie noue samewerking probeer ontwikkelende state om 

kennis, vaardighede, kundighede en hulpbronne in so ’n mate aan te wend tussen die 

state dat handel, buitelandse investering, regionale integrasie, tegnologiese kennis en 

ekonomiese ontwikkeling kan posvat tot voordeel van al die state (UNDP, 2013). Deur 

                                            
8 Historiese gebeure in die aanloop tot die Tweede Wêreld-oorlog en Japan se besetting van dele van Sjina tydens die oorlog belemmer 
hedendaagse politieke verhoudinge tussen Japan en Sjina (The Economist, 2012b). 
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noue verbondenheid met hierdie state te toon, poog Sjina om van sy buitelandse 

beleidsdoelwitte te verwesenlik, soos internasionale erkenning, die toenemende isolering 

van Taiwan, makliker toegang tot grondstowwe en afsetgebeide en internasionale steun 

vir die vestiging van ’n nuwe wêreldorde.  Die opbloei in die Sjinese ekonomie steun 

verdere Suid-Suid-samewerking. Sjinese Suid-Suid-samewerking, wat Suid-Afrika direk 

raak, manifesteer in die BRISS, die FSAS en die G-77, terwyl Sjina ook ’n waarnemer is 

by die Beweging van Nie-verbonde Lande (Guijin, 2005). 

2.6.2.5  Internasionale Handel en Ekonomiese Ontwikkeling 

Internasionale handel en ekonomiese ontwikkeling is die belangrikste Sjinese buitelandse 

beleidsontwikkeling wat waargeneem word sedert die einde van die Koue Oorlog. Hierdie 

veranderende buitelandse beleidsdoelwit het egter reeds ’n aanvang geneem in 1978. 

Onder die bewind van Mao Zedong was Sjina ekonomies gesproke ’n sukkelende staat. 

Na die dood van Mao Zedong het die nuwe leier, Deng Xiaoping, die land se ekonomie 

getransformeer na ’n ekonomiese bedeling wat ekonomiese groei en enterpreneurskap 

aangemoedig het, buitelandse investering gestimuleer het en gevolglike ekonomiese groei 

verseker het. Die Sjinese regering het besef dat indien hulle Sjina se internasionale 

politieke aspirasies wil verwesenlik, naamlik vreedsame naasbestaan, territoriale 

integriteit, die vestiging van ’n nuwe wêreldorde en leierskap van die ontwikkelende 

wêreld, hulle ekonomies sterk sou moes groei. Na die onverwagte einde van die Koue 

Oorlog en weens die ekonomiese hervormings in Sjina was dit na 1989 vir Sjina moontlik 

om as ’n opkomende internasionale rolspeler na vore te tree (Le Pere, 2007a: 31).  

Verder is volhoubare ekonomiese groei noodsaaklik vir Sjina om aan die sosio-

maatskaplike uitdagings in Sjina aandag te gee. In 1977 was Sjina verantwoordelik vir 0,6 

persent van wêreldhandel. In skrille kontras met hierdie beperkte aandeel in internasionale 

handel, was Sjina verantwoordelik vir ’n kwart van alle internasionale handel in 2010. Van 

1979 tot 2004 het Sjina ’n gemiddelde groei van 9,4 persent per jaar gehandhaaf, wat 

sedert 2004 jaarliks bo 10 persent gegroei het. Gedurende hierdie tydperk is 220 miljoen 

Sjinese burgers uit erge armoede opgehef en is werkloosheid sodanig verminder dat slegs 

4,2 persent van die Sjinese ekonomies aktiewe bevolking tans as werkloos beskou kan 

word. Daar is egter nog ’n groot uitdaging in Sjina om armoede uit te roei, aangesien ’n 

beduidende persentasie van die bevolking in Sjina nog onder die broodlyn lewe. Hierdie 
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uitdaging in Sjina kan slegs suksesvol hanteer word deur volhoubare internasionale 

handel en ekonomiese ontwikkeling (Le Pere, 2007a: 15, 101, 147; CIA China, 2012).  

Die ongekende Sjinese ekonomiese groei het dit moontlik gemaak vir Sjina om sy ander 

buitelandse beleidsdoelwitte met groter ywer na te jaag. Hierdie beleidsdoelwitte is ook 

versterk deur die groeiende ekonomie en lei onder andere tot nouer Suid-Suid-

samewerking. Die Sjinese ekonomie het baie grondstowwe nodig om te groei, 

grondstowwe waaroor die Sjinese vasteland nie beskik nie, terwyl die groeiende ekonomie 

nuwe afsetgebiede noodsaak. Hierdie ekonomiese feite het Sjina dus ook genoop om nog 

nouer saam te werk met ontwikkelende lande, veral in Afrika, en het, in retrospek, ook 

bande met die grootste ekonomie in Afrika, naamlik Suid-Afrika, gestimuleer. Teen 2009 is 

die verhouding tussen Sjina en Suid-Afrika bestempel as hoogs gesofistikeerd en 

strategies (Guijin, 2005).  

2.6.3 Gemeenskaplike Buitelandse Beleidsdoelwitte van Suid-Afrika en Sjina 

Wanneer daar oorsigtelik gekyk word na die buitelandse beleidsdoelwitte van Suid-Afrika 

en Sjina, is dit nie moeilik om waar te neem dat die twee state baie in gemeen het nie. Die 

twee state se buitelandse beleide is duidelik sigbaar in die wisselwerking van hul bilaterale 

verhouding met mekaar. Hierdie samewerking, volgens die teorie van realisme, verduidelik 

die klassieke verhouding tussen twee state. Volgens realisme is state die primêre 

rolspelers in die internasionale politieke arena. Volgens die teorie van realisme fokus state 

op hul eie veiligheid, jaag hul eie nasionale belange na en wedywer om mag, en speel 

hulle buitelandse beleidsdoelwitte ’n wesenlike rol in dié verband (Korab-Karpowicz, 

2013). Die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina het dus ten doel om albei state se eie 

belang te bevorder, veiligheid te verseker en groter mag te konsolideer deur hul 

onderskeie buitelandse beleide (Donnelly, 2004: 79).  

Die teorie van realisme kom klassiek na vore in die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

wanneer hulle van nader beskou word in hul streke en magstrukture. In hul afsonderlike 

streke is albei state die leiers en is albei state ekonomies sterker as die state in hul 

omgewing. Verder is albei state ontwikkelende lande met ekonomiese en humanitêre 

uitdagings. Die state se historiese agtergronde, wat kolonialisme en besetting insluit, het 

verder ook ’n wesenlike uitwerking op hoe hulle die internasionale gemeenskap beskou en 

vorm dikwels die grondslag van hul formulering van hul buitelandse beleidsdoelwitte. Wat 
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die teorie van realisme betref, word die buitelandse beleid van die twee state, wat mekaar 

dikwels komplementeer, gesien in hul wisselwerking.  

State funksioneer egter nie in ’n vakuum nie en in die internasionale politieke omgewing 

van moderne state is multilateralisme ’n belangrike kenmerk van state en is ook 

waarneembaar in hul buitelandse beleide. Multilateralisme word die beste verduidelik deur 

die teorie van neorealisme. Neorealisme kom na vore in twee state se interaksie met die 

res van die internasionale gemeenskap, asook die verskeidenheid regionale, kontinentale 

en internasionale strukture en organisasies waardeur state in hul verhouding gesamentlik 

interaksie toon. Wat Suid-Afrika en Sjina betref, is sulke organisasies byvoorbeeld die 

SAOG, die AU, die FSAS, die BRISS, die VN, die Wêreldbank en die IMF. Neorealisme 

fokus dus nie slegs op die staat nie, maar op die groter internasionale stelsel met sy 

verskillende state en politieke en ekonomiese organisasies. Volgens hierdie konsep van 

neorealisme poog state nog steeds om hul eie belang te bevorder, maar daar word ook 

gebruik gemaak van internasionale strukture en organisasies om behulpsaam te wees om 

hierdie doel te bereik. Die invloed van veral die BRISS en die FSAS sal spesifiek direk die 

verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina beïnvloed, veral weens die feit dat ander state 

ook deel vorm van hierdie twee organisasies. Sjina gebruik die FSAS as voertuig in sy 

verhoudinge met Afrikastate, insluitend Suid-Afrika, terwyl Suid-Afrika se toetrede tot die 

BRISS besondere prominensie verleen aan die land se verhouding met Sjina (Mingst, 

2004: 44).  

Volgens hul buitelandse beleidsdoelwitte poog Sjina, net soos Suid-Afrika, om ’n 

veranderde politieke en ekonomiese internasionale bestel die lig te laat sien waarin nie 

alleen Westerse lande die belangrikste rolle vertolk nie, maar waarin die ontwikkelende 

wêreld ook ’n rol speel. Dit is derhalwe belangrik dat state deur gemeenskaplike doelwitte 

hegter moet saamwerk. Om hierdie rede besef beide Suid-Afrika en Sjina die waarde van 

multilateralisme deur samewerking met ander state en organisasies soos die SAOG, die 

AU, die BRISS en die FSAS. Ekonomiese groei is vir beide Suid-Afrika en Sjina belangrik, 

aangesien hul besef dat ekonomiese groei van kardinale belang is om sowel hul 

binnelandse as buitelandse beleidsdoelwitte te verwesenlik. Albei state lê gevolglik sterk 

klem op ekonomiese ontwikkeling. Hierdie ontwikkeling op ekonomiese gebied word egter 

dikwels gekniehalter deur die internasionale finansiële strukture en internasionale politieke 

bestel. Hierdie aspek is dus in albei state se buitelandse beleidsdoelwitte beklemtoon in ’n 
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poging om internasionale strukture meer toeganklik en vriendelik te maak vir 

ontwikkelende lande se ekonomiese aspirasies. Daarom word waargeneem dat beide 

Suid-Afrika en Sjina sterk voorstaanders is daarvan dat internasionale strukture omskep 

moet word in globaal aanvaarbare strukture. Hieruit vloei dan ook sterk Suid-Suid-

samewerking, wat verdere ekonomiese ontwikkeling tussen ontwikkelende state stimuleer 

en aanmoedig. Suid-Afrika, as leier en sterkste ekonomie in Afrika, fokus intens op Afrika 

en poog om Afrika as ’n kollektief te ontwikkel. Afrika is ook ’n potensiële groot 

ekonomiese vennoot van Suid-Afrika. Ekonomiese ontwikkeling van Afrika sal dus tot 

groot voordeel wees vir Suid-Afrika. Afrika is ook belangrik vir Sjina, weens sy historiese 

verbintenis met die kontinent tydens en na kolonialisasie, terwyl Afrika ’n belangrike bron 

van grondstowwe en afsetgebiede is vir Sjina. Die gemeenskaplike belang van Afrika vir 

Sjina en Suid-Afrika maak noue samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina moontlik, soos 

manifesteer in bilaterale en multilaterale verhoudinge. Om albei state se buitelandse 

beleidsdoelwitte na te jaag, is vrede en stabiliteit internasionaal, asook binne elkeen se 

streke, van kardinale belang, en om hierdie rede is albei state toegewyd om hierdie vrede 

te bevorder of te vestig.  

Na die Koue Oorlog het die internasionale gemeenskap toenemend die effek van 

globalisasie en ander gepaardgaande veranderinge, soos vryehandelsgebiede en 

privatisering van staatsinstellings, beleef. Die invloed van hierdie veranderinge in die 

verhoudinge van state kom die beste te vore volgens die teorie van neoliberalisme. In 

hierdie veranderlike politiek-ekonomiese omgewing kan state net suksesvol voortbestaan 

indien hulle nou saamwerk om hul mag uit te brei, maar intense veranderinge wat 

meegebring word deur aspekte soos veranderlike ekonomiese verwikkelinge en 

globalisasie, word in ag geneem. Dit is ook belangrik om daarop te let dat aspekte soos 

globalisasie verhoudinge tussen state kompliseer en dus ’n addisionele dimensie plaas op 

tussenstaat-verhoudinge (Mingst, 2004: 44; Balaam, 2005: 64). Volgens die teorie van 

neoliberalisme word daar dus gefokus of die effek van internasionale en regionale 

strukture, asook die invloed van nuwe verwikkelinge, soos vryehandelsgebiede en 

globalisasie, op die tussenstaatlike interaksie, veral rakende hul buitelandse beleid.  

Dit is dus duidelik dat Suid-Afrika en Sjina gemeenskaplike buitelandse beleidsdoelwitte 

deel, wat noue samewerking tussen die twee state stimuleer en gevolglik aanleiding gee 

tot noue politieke, ekonomiese en militêre samewerking.  
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2.7 Slotsom 

Suid-Afrika en Sjina is albei belangrike state in hul onderskeie streke. Verder is albei state 

belangrike lande in die internasionale arena. Hierdie posisie van die twee state het eers 

ontwikkel na die einde van die Koue Oorlog. Weens die feit dat Suid-Afrika deur ’n 

minderheidsregering regeer is, en deur die groter internasionale politieke gemeenskap 

misken is, het die land in isolasie verkeer. Hierdie isolasie het daartoe gelei dat Suid-Afrika 

verhoudinge met ander grootliks geïsoleerde state, soos Taiwan, aangeknoop het. Verder 

kon Suid-Afrika nie ’n leierskapsrol in Afrika vertolk nie weens algemene miskenning van 

die Suid-Afrikaanse regering deur ander Afrikastate. Sjina het ook sedert sy amptelike 

ontstaan as ’n moderne staat in 1912 grootliks geïsoleerd voortbestaan. Tot en met 1947 

is Sjina geteister deur ’n burgeroorlog, buitelandse besettings en interne uitdagings. Sjina, 

as ’n kommunistiese staat, het ook in die skaduwee van die voormalige Sowjet-unie 

gestaan in die bipolêre internasionale bestel van die Koue Oorlog. Weens ekonomiese 

hervormings in Sjina sedert 1976 het Sjina se ekonomie vinnig gegroei, wat die land 

internasionaal groter politieke moontlikhede gegee het.  

Die einde van die Koue Oorlog het groot politieke veranderinge vir beide Suid-Afrika en 

Sjina tot gevolg gehad. Suid-Afrika het van ’n minderheidsregering getransformeer tot ’n 

demokratiese staat en as sterkste ekonomiese mag in Afrika kon die land daarna sy 

regmatige internasionale leierskapsposisie van Afrika op die ekonomiese en politieke 

terreine inneem. Met die disintegrasie van die voormalige Sowjet-unie het Sjina sterk na 

vore getree. Suid-Afrika het verder sy diplomatieke bande met Taiwan verbreek, wat die 

weg gebaan het vir amptelike diplomatieke verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina.  

Weens Suid-Afrika en Sjina se onstabiele politieke geskiedenis, hul politieke en 

ekonomiese aspirasies en hul leierskapsrol in hul onderskeie streke, het die twee state 

buitelandse beleidsdoelwitte geformuleer om hul waardes en strewes te realiseer. Hierdie 

buitelandse beleidsdoelwitte toon ’n groot mate van korrelasie wat ekonomiese groei, 

Suid-Suid-samewerking, multilateralisme en fokus op Afrika aangaan. Weens hierdie 

gemeenskaplike doelwitte het Suid-Afrika en Sjina vervolgens vinnig ’n hegte vriendskap 

gevorm. Hierdie noue verhouding is sigbaar in hul politieke, ekonomiese en militêre 

verhoudinge.  
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Vervolgens gaan die politieke verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina bespreek word deur 

bilaterale politieke verhoudinge, multilaterale samewerking en internasionale samewerking 

te analiseer. Kritiek teen hierdie verhouding, asook aspekte wat die hegte verhouding 

bevoordeel, sal geëvalueer word ten einde ’n gevolgtrekking rakende die verhouding 

tussen Suid-Afrika en Sjina te formuleer. 



63 

 

HOOFSTUK 3 

DIE POLITIEKE VERHOUDING TUSSEN SUID-AFRIKA EN SJINA 

3.1 Inleiding 

Met die vestiging van diplomatieke verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina in 1998 het 

Suid-Afrika se voormalige buitelandse beleid, wat grootliks gefokus het op verhoudinge 

met Wes-Europese state en Noord-Amerika, getransformeer om verhoudinge met alle 

state te akkommodeer. In hierdie nuwe benadering deur die demokratiese regering van 

Suid-Afrika was Sjina ’n spesifieke fokuspunt (DIRCO, 2011: 29). Wanneer die politieke 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina geëvalueer word, moet hierdie evaluasie gesien 

word binne die dimensies van ’n algemene verhouding tussen state soos uitgespel word in 

die teorieë van realisme en neo-realisme. Hier word spesifiek verwys na die state se 

verhouding met mekaar op bilaterale en multilaterale vlak.  

In bilaterale verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina is hul diplomatieke verhouding van 

belang, asook die verskillende bilaterale ooreenkomste wat die twee state aangegaan het. 

Deur hierdie aspekte te evalueer, sal die wederkerende verhouding tussen die twee state 

na vore kom. ’n Hoë voorkoms van bilaterale ooreenkomste dui gewoonlik op ’n hegte 

verhouding tussen state. ’n Belangrike fondament wat die multilaterale verhoudinge tussen 

Suid-Afrika en Sjina in Afrika vestig, is die FSAS. Die rede hiervoor is dat Sjina die FSAS 

gebruik in sy buitelandse beleid teenoor Afrika, en Suid-Afrika is deel van die groter 

Afrikakontinent. Alhoewel die FSAS grootliks op ekonomiese ontwikkeling en hulp in Afrika 

deur Sjina konsentreer, is die FSAS in ’n politieke aanslag belangrik vir Suid-Afrika weens 

die politieke samewerking wat dit stimuleer en die korrelasie van die FSAS met Suid-Afrika 

se buitelandse beleidsdoelwitte en die NEPAD (FOCAC, 2014). Suid-Afrika het ook 

aangedui dat hy sy toekomstige nasionale ontwikkeling wil baseer op aspekte van die 

Sjinese model, wat ook na vore kom in die FSAS-inisiatiewe in Afrika. In hierdie aspek 

speel sterk politieke leierskap en ’n liberale ekonomiese beleid, gegrond op pragmatiese 

benaderings tot uitdagings, ’n fundamentele rol. Die FSAS konsentreer verder sterk op 

infrastruktuurontwikkeling, landbou, gesondheid en kennis-uitruiling, aspekte wat vir Suid-

Afrika van belang is in sy benadering en beleidsdoelwitte teenoor Afrika (Bauer, 2013).  
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Wanneer die politieke verhouding tussen die twee state bespreek word, is dit ook 

belangrik om dit in die konteks van Suid-Afrika en Sjina se Suid-Suid-samewerking te 

beoordeel. Hier speel die teorie van neo-liberalisme weer ’n belangrike rol weens die 

globale omgewing waarbinne beweeg word, met al sy uitdagings en oorvleuelings. Beide 

state is sterk gerig op samewerking tussen ontwikkelende state. Die BRISS is ’n voorbeeld 

van samewerking op die basis van die state se ontwikkelingstatus, waarin al die lidlande ’n 

gesamentlike politieke en ekonomiese vennootskap vorm in hul aanslag teen 

internasionale politieke en ekonomiese uitdagings. Die noue samewerking tussen Suid-

Afrika en Sjina, ingevolge die FSAS-inisiatiewe, hul diplomatieke verhouding, bilaterale 

ooreenkomste en hul BRISS-lidmaatskap, lei ook tot internasionale samewerking, soos 

gemanifesteer het tydens Suid-Afrika se twee sittings as nie-permanente lid van die VN se 

Veiligheidsraad in 2007/8 en 2011/12. Dit is egter belangrik om daarop te let dat al hierdie 

verskillende vlakke van samewerking, soos reeds genoem, nie in isolasie plaasvind nie, 

maar dat daar voortdurend oorvleueling is in die tipe verhoudingsmeganisme wat bestaan 

tussen Suid-Afrika en Sjina. Dit is dus duidelik dat die verhouding bilaterale en 

multilaterale kenmerke vertoon en manifesteer as bilaterale samewerking en mulitlaterale 

samewerking (Alden, 2008b). Dit is dan binne hierdie verhouding dat daar bepaal moet 

word wat die politieke verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina is, en of hierdie verhouding 

tot Suid-Afrika se voordeel is, al dan nie.  

Die doel van die hoofstuk is om die bilaterale, multilaterale en internasionale samewerking 

tussen Suid-Afrika en Sjina uit te spel ten einde die politieke verhouding tussen die twee 

state te verduidelik aan die hand van die teorieë van realisme, neorealisme and 

neoliberalisme.  

3.2 Bilaterale Samewerking 

Bilaterale verhoudinge en ooreenkomste verwys na die verhouding en ooreenkomste wat 

geld tussen twee state (Holsti, 1988: 434). Die teorie van realisme verduidelik die 

klassieke verhouding tussen twee state, en vir hierdie studiestuk spesifiek die verhouding 

tussen Suid-Afrika en Sjina. Volgens realisme is state die primêre rolspelers in die 

internasionale politieke arena. Volgens realisme fokus state op hul eie veiligheid, jaag hul 

eie nasionale belange na en wedywer om mag (Korab-Karpowicz, 2013). Die kruks van 

realisme rakende die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina lê in die feit dat twee state se 
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wisselwerking gemotiveer word deur eie belang, en dat ideologiese oortuigings in die post-

Koue Oorlog-era sekondêr geld. Suid-Afrika wil graag sy leierskapsposisie en sterk 

ekonomie in Afrika uitbrei, en om hierdie rede is ’n verhouding met ’n vinnig opkomende 

wêreldleier, soos Sjina, wenslik en visionêr. Sjina, op sy beurt, besef die groot rol van 

Suid-Afrika in Afrika, en deur goeie verhoudinge met Suid-Afrika te handhaaf, verstewig 

Sjina sy invloed in Afrika, wat weer vir die Sjinese internasionale politieke ambisie en 

ekonomiese vooruitgang van groot belang is. Die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

het dus ten doel om albei state se eie belang te bevorder, veiligheid te ondersteun en 

groter mag te konsolideer (Donnelly, 2004: 79). Vervolgens word die diplomatieke 

verhoudinge tussen hierdie state bespreek. 

3.2.1 Diplomatieke Verhoudinge   

Amptelike diplomatieke verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina neem ’n aanvang op 

1 Januarie 1998. Voorheen het Suid-Afrika Taiwan erken as die amptelike 

verteenwoordiger van die Sjinese bevolking. Sjina handhaaf egter ’n beleid bekend as Een 

Sjina, wat beteken dat die land Taiwan se aanspraak as verteenwoordiger van die Sjinese 

volk misken en ook Taiwan se onafhanklikheid as onwettig beskou. Sjina beskou 

inteendeel Taiwan as ’n amptelike deel van die groter Sjina. Voor Suid-Afrika Sjina op 

diplomatieke vlak erken het, was Suid-Afrika, wat invloed en ekonomie betref, die grootste 

staat wat Taiwan erken het as ’n onafhanklike staat. Suid-Afrika se amptelike erkenning 

van Sjina in 1998 was ’n groot deurbraak vir Sjina se Een Sjina-beleid en ’n massiewe 

terugslag vir Taiwan. Die feit dat ’n gesiene Afrikastaat soos Suid-Afrika diplomatieke 

bande met Taiwan verbreek het, het ander Afrikastate, wat nog Taiwan diplomaties erken 

het, aangespoor om sodanige diplomatieke erkenning aan Sjina te oorweeg (Grimm, 

2014b: 5).  

In die daaropvolgende jare, na Suid-Afrika se amptelike diplomatieke erkenning aan Sjina, 

het nog drie Afrikastate, te wete Senegal (2005), Tsjad (2006) en Malawi (2008), hul 

diplomatieke verhoudinge met Taiwan verruil vir betrekkinge met Sjina. Teen 2012 erken 

slegs vier onbeduidende Afrikastate Taiwan nog diplomaties, naamlik Burkina Faso, 

Gambië, São Tomé en Príncipe en Swaziland. Hierdie state het geen beduidende 

internasionale politieke of ekonomiese invloed nie. Suid-Afrika het dus ’n belangrike 

indirekte rol gespeel in groter amptelike aanvaarding en erkenning van die Sjinese beleid 
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van Een Sjina in Afrika met sy aanvanklike erkenning van Sjina en gevolglike voorbeeld 

aan ander Afrikalande. Suid-Afrika se rol agter die skerms in hierdie wisseling in erkenning 

kan ook nie uitgesluit word nie (Botha, 2008).  

Die feit dat Suid-Afrika besluit het om diplomatieke erkenning aan Sjina toe te sê, was ’n 

reuse-oorwinning vir Sjina. Hierdie erkenning het nie alleenlik Taiwan verder geïsoleer nie, 

maar het ook aan Sjina toegang verleen tot ’n gerespekteerde en invloedryke Afrikastaat. 

Suid-Afrika se invloed in Afrika is baie sterk en is veral polities duidelik by die AU en in 

NEPAD. Weens Suid-Afrika se politieke, ekonomiese en militêre vermoë is Suid-Afrika ook 

ongetwyfeld die leierstaat in die SAOG. Verder het hierdie diplomatieke erkenning aan 

Sjina deur Suid-Afrika aan die Sjinese ekonomie geredeliker toegang gegee tot die 

grootste ekonomie in Afrika, asook toegang tot die gevestigde handelsroetes na die 

potensiële groot markte van die SAOG. Die meeste belangrike handelsroetes na die 

SAOG-lande beweeg vanaf Suid-Afrikaanse hawens. Tans is Swaziland, Lesotho en 

Botswana byna totaal afhanklik van Suid-Afrikaanse handelsroetes vir al hul invoere en 

uitvoere, terwyl Zimbabwe, Namibië, Zambië en Mosambiek op Suid-Afrikaanse hawens 

staatmaak vir meer as 80 persent van hul buitelandse handel. Die hawens van Namibië en 

Mosambiek is nie gerat vir grootskaalse skeepsvaartbedrywighede nie en daarom bly die 

state grootliks afhanklik van Suid-Afrikaanse hawens. Die pad- en spoorverbindings vanaf 

die hawens in Namibië en Mosambiek is verder ook nie so gevestig soos die tradisionele 

Suid-Afrikaanse pad- en spoorverbindings met ander SAOG-lande nie (Draper en 

Scholvin, 2012: 6). 

Weens die feit dat daar soveel buitelandse beleidsdoelwitte tussen Suid-Afrika en Sjina is 

wat ooreenstem, het daar na diplomatieke erkenning in 1998 ’n hegte politieke verhouding 

tussen die twee state ontwikkel rakende internasionale aspekte. Suid-Afrika en Sjina dring 

beide aan op die hervorming van internasionale finansiële instellings en die rol en 

verteenwoordiging van state in die VN Veiligheidsraad, en beding ook vir groter 

verteenwoordiging van ontwikkelende state in internasionale instellings. Hierdie noue 

samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina na hul diplomatieke bande gesluit het, het Suid-

Afrika internasionaal tot ’n belangrike rolspeler laat ontwikkel (Botha, 2008). Met die 

invloed en ondersteuning van Sjina is Suid-Afrika twee maal verkies tot nie-permanente lid 

van die VN Veiligheidsraad (2007/8 en 2011/12) en het Suid-Afrika in 2011 die vyfde 

lidland geword wat deel vorm van die BRISS-groepering (Dolan, 2013: 17). Sjina se 
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invloed onder Afrikastaatshoofde was onder andere onderliggend in die verkiesing van 

Suid-Afrika se kandidaat, Doktor Nkosazana Dlamini-Zuma, vir die voorsitterskap van die 

AU-kommissie in 2012 (Howden, 2012).  

3.2.2 Bilaterale Verhoudinge en Ooreenkomste 

Die intensiteit van bilaterale ooreenkomste tussen twee state is gewoonlik ’n aanduiding 

van die erns van hul verhouding. Hierdie intensiteit word dikwels gemeet aan die aantal 

ooreenkomste oor al die spektrums van interaksie tussen twee state. Sulke intense 

bilaterale verhoudinge word gewoonlik waargeneem tussen state wat geografies na aan 

mekaar geleë is, of waar daar ’n duidelike historiese en/of kulturele verbintenis bestaan, 

byvoorbeeld tussen Brittanje en Australië. Wanneer daar egter groot bilaterale interaksie 

bestaan tussen twee state wat ver verwyderd is van mekaar, daar duidelike sosio-kulturele 

verskille bestaan en geen politieke bestelsooreenkomste nie, dan beteken dit dat sodanige 

state ’n hegte bilaterale verhouding ontwikkel het deur te fokus op ander gemeenskaplike 

doelwitte. Vir Suid-Afrika en Sjina is bilaterale verhoudinge tussen die twee state ’n 

strategiese fokuspunt en prioriteit (Vollgraaff, 2013). Sjina het ook aangedui dat sy 

verhouding met Suid-Afrika een van die “most dynamic and important China is involved in” 

is (Bauer, 2013). In Sjina se fokus op Afrika vertolk Suid-Afrika ’n kritieke rol weens Suid-

Afrika se politieke invloed, ekonomiese mag en militêre vermoë (Van Zyl, 2014). Verder 

het die twee state in 2012 besluit dat, ten einde hul hegte bilaterale verhouding te 

beklemtoon, Sjina in 2014 Suid-Afrika sal uitsonder, betreffende bilaterale verhoudinge, as 

die Jaar van Suid-Afrika, terwyl Suid-Afrika weer in 2015 Sjina sal uitsonder as die Jaar 

van Sjina (Xinhua, 2013a).  

Samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina op multilaterale vlak vind plaas weens hul 

belange by die FSAS, die NEPAD, die BRISS en die VN-organe, maar noue bilaterale 

ooreenkomste is nodig om spesifieke aspekte wat vir albei state van belang is, te reguleer 

en administreer. Hierdie spesifieke verwantskap manifesteer gewoonlik in bilaterale 

ooreenkomste. Bilaterale verhoudinge en ooreenkomste dra dikwels baie by tot die 

algemene verhouding tussen twee state. Deur die verskillende ooreenkomste tussen Suid-

Afrika en Sjina uit te wys, is dit duidelik dat daar ’n hegte bilaterale verhouding tussen hulle 

ontwikkel het, wat ’n belangrike fondament is van die politieke verhouding tussen die twee 

state (China Daily, 2007: 6).  
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Die bilaterale verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina manifesteer in verskeie bilaterale 

ooreenkomste. Die bilaterale verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina is van die mees 

dinamiese in die internasionale politieke arena, aangesien Sjina ’n werklike geleentheid 

bied aan ontwikkelende state om die globale politieke magstruktuur te herorganiseer tot ’n 

multipolêre bestel (Vollgraaff, 2013). Aangesien Suid-Afrika ook ’n groot voorstaander is 

van multilateralisme in die internasionale politieke bestel, is Suid-Afrika ’n belangrike 

vennoot vir Sjina, veral weens Suid-Afrika se politieke invloed in Afrika en by die AU (Van 

Zyl, 2014). Weens hierdie verhouding het Suid-Afrika en Sjina ooreengekom om ’n aantal 

bilaterale ooreenkomste te vestig tussen die twee state om hul politieke en ekonomiese 

samewerking te versterk. Teen 2012 het daar reeds 70 bilaterale 

samewerkingsooreenkomste tussen Suid-Afrika en Sjina bestaan (DIRCO, 2012b). Die 

belangrikste ontwikkeling in die verhouding tussen die twee state was die totstandkoming 

van die Suid-Afrika-Sjina Bilaterale Kommissie in 2001, die aanvaarding van ’n  

strategiese vennootskap in 2006 en die promulgering deur die Suid-Afrikaanse regering 

van Sjina se drieledige benadering tot internasionale verhoudinge, wat bestaan uit 

internasionale samewerking, handel en ekonomiese diplomasie. Die Suid-Afrikaanse 

regering het deur hierdie promulgering akkoord gegaan met die buitelandse 

beleidsdoelwitte van Sjina en onderskryf hierdie beleid van Sjina dus amptelik. Hierdie 

ontwikkelinge het daartoe gelei dat Sjina teen 2010 ’n omvattende strategiese 

vennootskap met Suid-Afrika gesluit het. Suid-Afrika was die eerste ontwikkelende staat 

waarmee Sjina ’n omvattende strategiese vennootskap gesluit het, wat duidelik dui op die 

prioriteit wat Sjina aan Suid-Afrika heg (Van der Merwe, 2008; Yong, 2012: 5).  

Om die intensiteit van die bilaterale verhouding te demonstreer, is dit insiggewend om die 

getal bilaterale ooreekomste tussen Suid-Afrika en Sjina te vergelyk met ander belangrike 

internasionale state. Tabel 2 toon die getal bilaterale ooreenkomste tussen Suid-Afrika en 

die gegewe staat.  
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Tabel 2: Getal Bilaterale Ooreenkomste tussen Suid-Afrika en ander State 

Naam van Staat Getal Bilaterale 
Ooreenkomste met Suid-

Afrika 

Naam van Staat Getal Bilaterale 
Ooreenkomste met Suid-

Afrika 
Sjina 70 Japan 22 

Verenigde State van 
Amerika 

46 Nigerië 21 

Namibië 43 Brasilië 18 

Indië 37 Zimbabwe 15 

Nederland 32 Australië 14 

Rusland 30 Nieu Seeland 6 

Verenigde Koningkryke 28   

Bron: DIRCO (2012b) 

Sedert 1998 het Suid-Afrika en Sjina se bilaterale verhouding vinnig ontwikkel tot ’n hoë 

vlak van bilaterale samewerking. Een van die belangrikste ooreenkomste tussen die twee 

state was die sogenaamde Beijing-deklarasie wat in Augustus 2010 onderteken is. Die 

deklarasie verbind die twee state tot die ontwikkeling van ’n stategiese vennootskap en die 

vestiging van gemeenskaplike vertroue tussen hulle. Hierdie ooreenkoms het die weg 

gebaan vir Suid-Afrika se toetrede as die vyfde lid van die BRISS-lande in Januarie 2011.  

Ander bilaterale ooreenkomste, memoranda, programme en aksies, gesamentlike 

verklarings en diplomatieke notas bestaan ook tussen Suid-Afrika en Sjina, almal met die 

doel om die verhouding tussen die twee state te versterk, te reguleer en te formaliseer. 

Hierdie ooreenkomste is hoofsaaklik in die veld van diplomatieke verhoudinge, investering, 

handel, infrastruktuurontwikkeling, burgerlugvaart, wetenskap en tegnologiese uitruiling, 

hulpbronne, aksynsbelasting, veeartsenykunde, kuns en kultuur. Bilaterale verhoudinge 

bevestig nie alleenlik hegte samewerking tussen twee state nie, maar lê ook klem op ’n 

vertrouensposisie tussen twee state. Dit is dus duidelik dat Suid-Afrika en Sjina ’n hegte 

verhouding najaag wat beide state komplementeer en dat hulle saamwerk in die 

realisering van hul onderskeie doelwitte (Honge, 2010). 

3.3 Multilaterale Samewerking 

Multilateralisme is die wisselwerking wat tussen meer as een staat na vore kom, maar ook 

beïnvloed word deur ander liggame as state. In ’n multilaterale beleid word verhoudinge 

nie tussen slegs twee state gereguleer nie, maar speel baie state, asook internasionale en 

regionale strukture, terselfdertyd ’n interaktiewe rol. In multilaterale samewerking speel 
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state, regionale organisasies, internasionale organisasies, MNK’s en NRO’s almal ’n rol in 

’n internasionale omgewing waar daar baie rolspelers en invloede voorkom (Langenhove, 

2011). Ten einde multilateralisme die beste te verduidelik en te verstaan, is dit belangrik 

om die benadering volgens die teorie van neorealisme te evalueer.  

Die teorie van neorealisme kom na vore betreffende die state se interaksie met die res van 

die internasionale gemeenskap, asook die verskeidenheid regionale, kontinentale en 

internasionale strukture en organisasies waarmee sodanige state te doen kry. Hier, in die 

teorie van neorealisme in ’n multilaterale omgewing, word byvoorbeeld verwys na hoe 

Suid-Afrika en Sjina in hul verhouding gesamentlik interaksie toon, soos by die FSAS, die 

BRISS, die VN, die Wêreldbank en die IMF. Verder word die interaksie tussen Suid-Afrika 

en die AU en die SAOG ook ontleed, want dit bewys weer Suid-Afrika se regionale en 

kontinentale rol. Neorealisme fokus dus nie slegs op die staat nie, maar op die groter 

internasionale stelsel. Volgens hierdie konsep van neorealisme poog state nog steeds om 

hul eie belang te bevorder, maar daar word ook gebruik gemaak van internasionale 

strukture en organisasies om behulpsaam te wees om hierdie doel te bereik. Die invloed 

van veral die BRISS en die FSAS sal spesifiek direk die verhoudinge tussen Suid-Afrika 

en Sjina beïnvloed, veral weens die feit dat ander state ook deel vorm van hierdie twee 

organisasies en inisiatiewe. Sjina gebruik die FSAS as voertuig in sy verhoudinge met 

Afrikastate, insluitend Suid-Afrika, terwyl Suid-Afrika se toetrede tot die BRISS Suid-Afrika 

se verhouding met Sjina besondere prominensie gee. Deur die FSAS en die BRISS 

geskied daar dan weer multilaterale samewerking by internasionale instellings soos die VN 

Veiligheidsraad, Wêreldbank en IMF (Mingst, 2004: 44).  

Dit is ook belangrik om kennis te neem dat die teorie van neorealisme nog steeds klem 

plaas op die veiligheid van ’n staat, en dat hierdie veiligheid geskep word deur 

magsonderbou soos politieke stabiliteit, ekonomiese en militêre mag, natuurlike 

hulpbronne, bevolkingsgrootte en strategiese grondgebied. Hierdie magsonderbou gee 

aan ’n staat ’n bepaalde statuur, en as daar veranderinge in hierdie aspekte van ’n staat 

plaasvind, verander die gedrag van die staat dienooreenkomstig. Reuse veranderinge in 

Sjina se ekonomiese en politieke magstrukture (ekonomiese groei en politieke invloed) het 

Sjina se statuur internasionaal bevorder, terwyl Suid-Afrika ook magstrukture handhaaf 

soos politieke stabiliteit, hulpbronne en regionale invloed (Ladyman, 2013). 
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Multilaterale samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina manifesteer spesifiek in hul 

samewerking by die FSAS en die NEPAD in hul betrokkenheid by die Afrikakontinent, 

Suid-Suid-samewerking, met prominensie in hul gemeenskaplike lidmaatskap van die 

BRISS en internasionale samewerking. In internasionale samewerking manifesteer hul 

samewerking spesifiek binne die VN, die VN Veiligheidsraad en die bevordering van die 

Afrika- en Suid-Suid-agenda in die VN.  

3.3.1 FSAS en NEPAD 

Sjina het tot ’n beleidsbesluit gekom dat ’n universele benadering in sy verhouding met 

Afrika nodig is. Die rede vir hierdie gewaarwording deur die Sjinese regering is dat al die 

state in Afrika ontwikkelende state is en dat die meeste Afrikastate grootliks dieselfde 

politieke en ekonomiese uitdagings in die gesig staar. Om hierdie rede is die FSAS 

gedurende Oktober 2000 tot stand gebring as ’n uitvloeisel van die Sjinese beleidsposisie 

van sogenaamde sagte mag. Sagte mag is die vermoë om ’n staat of state te oortuig om 

op ’n sekere manier op te tree deur middel van samewerking en gemeenskaplikheid, 

eerder as die aanwending van dwangmeganismes soos geweld, dreiging of finansiële 

afpersing (Nye, 2005).  

Al die Afrikastate wat Sjina diplomaties erken, is lede van die FSAS. Die doel van die 

FSAS is om gesamentlike konsultasies tussen al die lidstate en Sjina te bewerkstellig, om 

Suid-Suid-verhoudinge te verbeter en uit te brei, en om ontwikkelingsuitdagings in ’n 

gekoördineerde aanslag aan te pak, veral ten opsigte van Afrika. Dit maak meer sin om 

Afrika-uitdagings op homogene wyse te benader as om vraagstukke deur middel van 

bilaterale benaderings te beredder. Die groot struikelblokke in Afrika is wisselvallige 

sekuriteit, gebrekkige infrastruktuurontwikkeling, swak ekonomiese vooruitsigte, 

gesondheidsuitdagings en voedselsekuriteit. Alhoewel Sjina die belangrikste vennoot in 

die FSAS is (weens sy finansiële vermoëns en politieke invloed), word alle lede van die 

FSAS gelyk behandel, terwyl voordele, hetsy polities of ekonomies, wederkerend is vir 

beide Afrikastate en Sjina. Gevolglik het die FSAS, met die finansiële hulp van Sjina, 

asook Sjina se politieke invloed, vir baie Afrikastate voordele gebring. Hierdie voordele is 

veral infrastruktuurontwikkeling, voedselsekerheid en gesondheidsdienste. Die FSAS 

vergader elke twee jaar, maar beskik oor meganismes om aandag te gee aan belangrike 
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aspekte wat Sjina en Afrika raak waar nodig tussen tweejaarlikse byeenkomste (Shelton, 

2008: 3-5; FOCAC, 2014). 

Dit is dus duidelik dat die FSAS die voertuig is wat Sjina verkies om te gebruik om sy 

verhouding met Afrika te formuleer en tot uitvoer te bring. Hierdie benadering van Sjina het 

dan ook daarvoor gesorg dat Sjina die grootmoondheid in Afrika is wat die meeste 

aanvaarding van Afrikane ontvang, wat ’n aanduiding is van Sjina se suksesvolle 

toepassing van sagte mag in Afrika. Die FSAS is daarom baie belangrik vir Suid-Afrika, 

aangesien Suid-Afrika se doelwitte ten opsigte van die res van Afrika baie met dié van 

Sjina se buitelandse beleidsdoelwitte ooreenstem, soos vervat in die FSAS-doelwitte 

(Naidu, 2006: 470). Reeds in 2010 het die Sjinese president, Mnr Hu Jintao, Suid-Afrika 

bedank vir die groot rol wat Suid-Afrika speel om die FSAS in Afrika ’n sukses te maak 

(Xinhua, 2010). Die stigting van die FSAS het daartoe gelei dat ander moondhede ook nou 

poog om hul invloed in Afrika uit te brei met soortgelyke meganismes as die FSAS. Indië 

en Japan, state wie se ekonomieë swaar op grondstowwe uit Afrika staatmaak, poog nou 

ook om hul verhoudinge met Afrika te formaliseer. Hierdie ontwikkeling sal op die lang 

duur voordelig wees vir Afrika en Suid-Afrika weens gesonde mededinging om 

grondstowwe en gevolglike groter fokus op Afrika deur internasionale rolspelers, wat op 

hul beurt uitdagings soos sekuriteit, infrastruktuurontwikkeling, ekonomiese ontwikkeling, 

gesondheidsorg en voedselsekuriteit in Afrika sal aanpak in reaksie op groter 

belangstelling en ekonomiese aktiwiteite (Raine, 2009: 208-211).  

Op hierdie punt is dit belangrik om die rol van die NEPAD in Afrika te noem, aangesien die 

NEPAD en die FSAS dikwels in samewerking funksioneer. ’n Ontwikkelde Afrika is vir 

Suid-Afrika van groot ekonomiese waarde weens Suid-Afrika se sterk ekonomie in Afrika, 

terwyl ’n stabiele Afrika weer Suid-Afrika se internasionale ambisies kan steun, veral in die 

VN en ander multilaterale forums. Die NEPAD is grootliks ’n Suid-Afrikaanse idee wat 

aanvanklik deur die voormalige Suid-Afrikaanse president, Mnr Thabo Mbeki, geformuleer 

is in samewerking met die regerings van Nigerië en Algerië. Tydens die AU se  

staatshoofdekonferensie in Lusaka, Zambië in 2001, is die NEPAD deur die AU aanvaar 

as ’n politieke en ekonomiese voertuig om ontwikkeling in Afrika te rig. Die Suid-Afrikaanse 

regering het besef dat ’n stabiele Afrika groter buitelandse investering na die kontinent sal 

lok, wat Suid-Afrika insluit, terwyl ’n groeiende ekonomie in Afrika die Suid-Afrikaanse 

diverse ekonomie sal bevoordeel en handelsgeleenthede met Afrika skep. Sodoende sal 
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Suid-Afrika se eie interne sosio-ekonomiese probleme ook aangespreek word deur 

ekonomiese groei tuis weens groter handelsvolumes met die res van Afrika. Die 

belangrikste doelwitte van die NEPAD is om vrede en veiligheid in Afrika te vestig, om 

goedgesinde regerings in Afrika te verseker en om ekonomiese ontwikkeling te stimuleer. 

Ekonomiese ontwikkeling moet plaasvind deur die integrasie van die verskillende Afrika-

ekonomieë, regionale samewerking en die aanmoediging van direkte buitelandse 

investering. Die belangrikheid van ’n buitelandse vennoot in die NEPAD is kritiek, 

aangesien Afrika nie oor die finansiële vermoë, kennis en vaardighede beskik om die 

NEPAD-inisiatiewe te verwesenlik nie (Shelton, 2008: 170, 171). 

Vir Suid-Afrika is die NEPAD dus baie belangrik om sy buitelandse beleidsdoelwitte in 

Afrika te vestig. Weens Suid-Afrika se sterk ekonomie en leierskapsrol in Afrika ervaar 

sommige Afrikalande Suid-Afrikaanse inisiatiewe in Afrika soms as ’n vorm van neo-

kolonialisme. Deur gebruik te maak van die NEPAD word hierdie doelwitte van Suid-Afrika 

dikwels nie so negatief ervaar in ander Afrikastate nie. Dit is op hierdie punt dat daar 

dikwels korrelasie en samewerking is tussen die FSAS en die NEPAD-inisiatiewe. Waar 

samewerking nie noodwendig fisies geskied nie, bly die oorhoofse doelwitte dieselfde en 

ondersteun die twee inisiatiewe mekaar dus. Die FSAS gebruik dus soms die NEPAD as 

’n voertuig om Afrikastate behulpsaam te wees. Samewerking het reeds plaasgevind in ’n 

2006 memorandum van verstandhouding tussen die NEPAD-sekretariaat en die 

sekretariaat van die FSAS, waardeur die FSAS ondersteuning aan die NEPAD-projekte 

toesê. Hier word veral gefokus op gesondheid en landbou-ontwikkeling. Gedurende 2008 

het Sjina deur die NEPAD alleen VSA $1,5 miljoen beskikbaar gestel vir die opleiding van 

gesondheidswerkers (NEPAD, 2007; Shelton, 2008: 169, 170; NEPAD, 2011), terwyl Sjina 

deur die FSAS VSA $20 miljard aan lenings beskikbaar gestel het. Die FSAS is dus baie 

belangrik vir die realisering van NEPAD-projekte en -doelwitte. Die FSAS se fokus-areas 

van vredesbewaring, infrastruktuurontwikkeling, informasietegnologie-ontwikkeling, die 

vestiging van telekommunikasie, gesondheidsorg en voedselsekuriteit korreleer dus nou 

met die NEPAD-doelwitte (FOCAC, 2014).  

Suid-Afrika speel ’n sleutelrol vir Sjina betreffende die FSAS. Sjina sien Suid-Afrika as die 

leier in Afrika, die dryfveer agter die NEPAD-inisiatiewe en die afspringplek na Suider-

Afrika en Sub-Sahara-Afrika. Dit is egter nie alleen Sjina wat hierdie potensiaal van Suid-

Afrika besef nie; ook die ander BRISS-lande wil hul verhouding met Afrika vestig via Suid-
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Afrika (Fraser, 2013: 5). Verder het Suid-Afrika die vermoë om Afrikalande te lei in hul 

ontwikkelingsambisie deur sy sterk ekonomie, ondernemings (beide ekonomies en 

polities) en morele statuur. Suid-Afrika verskil ook aansienlik van die res van Afrika, nie 

alleen in sy politieke ontwikkeling nie, maar ook wat sy ekonomiese grondslag betref. 

Anders as die res van Afrika, is Suid-Afrika se ekonomiese grondslag nie alleen 

grondstofgedrewe nie, maar beskik die land ook oor groeiende vervaardiging-, dienste- en 

landbousektore. Sjina gebruik dikwels Suid-Afrika om deur middel van sy ervaring, 

vermoëns, infrastruktuur en bronne FSAS-projekte te dryf, terwyl Suid-Afrika groot invloed 

uitoefen by baie Afrikaregerings. So het Suid-Afrika byvoorbeeld ’n beroep gedoen op 

Afrikastate om nie met Sjina te probeer meeding in die vervaardiging van goedkoop 

kommoditeite nie, maar eerder hul ekonomieë aan te pas by hul potensiële ekonomiese 

sterk punte soos natuurlike grondstowwe, toerisme en landbougeleenthede. Afrikastate 

moet ook toenemend deelneem aan internasionale ekonomiese ontwikkeling deur te 

konsentreer op gesamentlike inisiatiewe en innoverende strategieë, soos vervat in beide 

die FSAS- en die NEPAD-beginsels. Suid-Afrika verseker dus dat die FSAS-verwagtinge 

in Afrika realisties bly en die samewerking met Sjina deur die FSAS moet voordelig wees 

vir beide Afrika en Sjina. Suid-Afrika propageer dus dat die FSAS nie deur Afrika gesien 

moet word as ’n skenkersorganisasie nie, maar as ’n meganisme om wederkerende 

ontwikkeling in Afrika en Sjina te stimuleer en om die NEPAD te ondersteun (Shelton, 

2008: 165-173). 

In 2012 het dit duidelik geword dat die FSAS, behalwe vir sy inisiatiewe in Afrika, ook sy 

stem gaan laat geld in die internasionale arena. Hierdie verwikkeling dui daarop dat die 

FSAS nie alleen na ekonomiese en ontwikkelingsamewerking streef nie, maar dat dit ook 

toenemend ’n gemeenskaplike politieke voertuig word. Die FSAS het reeds versoek dat 

strenger gehoor gegee moet word aan die VN-handves, dat die VN Veiligheidsraad 

hervorm moet word en dat historiese ongeregtighede, soos deur Afrikastate ervaar word 

en dikwels tot onderontwikkeling lei, internasionaal aandag moet geniet. Verder versoek 

die FSAS dat meer bronne aangewend word vir ontwikkelende state, veral weens die effek 

van die internasionale finansiële krisis sedert 2008. Die FSAS moedig ook groter regionale 

integrasie aan, soos binne die SAOG. Hierdie uitsprake van die FSAS korreleer duidelik 

met die buitelandse beleidsdoelwitte van beide Suid-Afrika en Sjina. Dit is dus duidelik dat 

die FSAS, as ’n koördineringsorganisasie tussen Afrika en Sjina, ook aangewend word om 

Suid-Afrika en Sjina se gemeenskaplike buitelandse doelwitte na te jaag. Suid-Afrika het 
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ongetwyfeld ’n deurslaggewende rol gespeel in die FSAS sedert 2000 deur aktiewe 

betrokkenheid en samewerking deur middel van die NEPAD-inisiatiewe en direkte steun 

deur die Suid-Afrikaanse regering (Alden, 2012).  

3.3.2 Suid-Suid-samewerking 

Suid-Suid-samewerking verwys na samewerking tussen ontwikkelende state. Aangesien 

beide Suid-Afrika en Sjina sterk voel oor Suid-Suid-samewerking is hierdie aspek ’n 

belangrike deel van hul politieke verhouding. Albei se Suid-Suid-samewerking fokus op 

internasionale politieke samewerking en ekonomiese groei vir ontwikkelende state. Suid-

Suid-samewerking fokus verder ook sterk op die uitruil van hulpbronne, tegnologie en 

kennis tussen ontwikkelende state (UNDP, 2011).  

Die einde van die Koue Oorlog en die ontwikkeling van ’n nuwe internasionale bestel met 

die VSA as die enigste supermoondheid het daartoe gelei dat ontwikkelende state 

toenemend besef het dat hulle as ’n magsblok na vore kan tree weens hul onderlinge 

potensiële politieke mag en ekonomiese moontlikhede. Noue Suid-Suid-samewerking 

beteken ook dat ontwikkelende state mekaar op finansiële, tegnologiese en ekonomiese 

vlakke kan bystaan om te verseker dat hulle relevant bly, of tot relevansie ontwikkel, in die 

nuwe internasionale politieke bestel. In die Suid-Afrikaanse konteks is die beste voorbeeld 

van prominente Suid-Afrikaanse Suid-Suid-samewerking Suid-Afrika se lidmaatskap van 

die BRISS. Suid-Afrika se lidmaatskap van die BRISS gee aan die land besondere 

internasionale respek en agting, terwyl hierdie lidmaatskap ook Suid-Afrika se politieke 

postuur verstewig en ekonomiese ontwikkelingsmoontlikhede inhou. Suid-Afrika se weg na 

die belangrike Suid-Suid-samewerkingsgroep is gebaan nadat die land in Augustus 2010 

die sogenaamde Beijing-deklarasie met Sjina onderteken het. Die deklarasie verbind Suid-

Afrika en Sjina tot die ontwikkeling van ’n stategiese vennootskap en die vestiging van 

gemeenskaplike vertroue tussen die twee state. Hierdie ooreenkoms het die weg gebaan 

vir Suid-Afrika se toetrede as die vyfde lid van die BRISS-lande in Januarie 2011. Om deel 

te word van die BRISS was deel van Suid-Afrika se diplomatieke strategie en die president 

van Suid-Afrika, Mnr Jabob Zuma, het in 2009 so ’n versoek tydens die BRIS-byeenkoms 

in Rusland aan die groep gerig (China Interview, 2011).  

Tydens Sjina se roterende voorsitterskap van die BRIS-lande in 2010 het die Sjinese 

president, Mnr Hu Jintao, die ander lidstate oorgehaal om Suid-Afrika as lid uit te nooi 
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(Oxford Analytical, 2011). Alhoewel Suid-Afrika in ekonomiese terme amper onbeduidend 

is teenoor die res van die BRIS-lande, speel Suid-Afrika ’n belangrike rol in die BRISS as 

verteenwoordiger van Afrika (China Interview, 2011). Faktore wat ’n belangrike rol gespeel 

het in die besluit om Suid-Afrika as lid van die BRISS te akkomodeer, is Suid-Afrika se 

interne politieke stabiliteit, sy internasionale reputasie en sy leierskapsposisie in Afrika. 

Sommige ontleders beweer egter dat Sjina Suid-Afrika se toelating tot die BRISS 

bewerkstellig het ten einde negatiewe sienings oor Sjina ten opsigte van Afrika, soos dat 

Sjina ’n beleid van neo-kolonialisme toepas en Afrika se minerale plunder, teë te werk. 

Verder beweer baie ontleders ook dat die toelating van Suid-Afrika tot die BRISS beteken 

dat Sjina in die toekoms in multilaterale forums, soos die FSAS en by die VN, swaar sal 

staatmaak op Suid-Afrikaanse steun (Oxford Analytical, 2011; Yong, 2012: 6).  

In die ontwikkelende wêreld van Suid-Suid-samewerking verteenwoordig Sjina die Verre 

Ooste, Brasilië ontwikkelende Suid- en Sentraal-Amerika, Indië die Indiese sub-kontinent 

en Rusland onderontwikkelde Sentraal- en Oos-Europa en die Midde-Ooste. Dit was net 

logies dat ’n staat uit Afrika deel moes word van die Suid-Suid-samewerking in die BRIS, 

en Suid-Afrika se politieke en ekonomiese postuur, asook sy noue verhouding met Sjina, 

het die res van die lidmaatskap van die BRIS oorgehaal om ’n meer verteenwoordigende 

BRISS te vorm met die insluiting van Suid-Afrika (Xinhua, 2010; Deen, 2011).  

Die toetrede van Suid-Afrika tot die BRISS gee nie alleenlik aan Suid-Afrika besondere 

internasionale aansien nie, maar verseker ook dat Suid-Afrika geredelike toegang kry tot 

die ander BRISS-state se ekonomieë, wat teen 2011 reeds 42 persent van die wêreld-

ekonomie in beslag geneem het (Singh en Dube, 2013: 2). Volgens die IMF sal die BRISS 

teen 2015 ongeveer 60 persent van die wêreld-ekonomie beklee, en teen 2050 sal hierdie 

lande se ekonomieë groter wees as die gesamentlike ekonomiese vermoëns van 

Frankryk, Duitsland, Italië, Japan, Brittanje en die VSA (Singh en Dube, 2013: 2). Dit 

beteken dus dat Suid-Afrika in die toekoms baie ekomomiese voordeel uit hierdie Suid-

Suid-samewerking kan put (South Africa Info, 2011).  

Suid-Afrika se toetrede tot die BRISS is ook ’n aanduiding dat die land erken word as ’n 

ontwikkelende staat met potensiaal, terwyl Suid-Afrika se posisie ook vir ander BRISS-

lande van waarde is, soos die feit dat Suid-Afrika die afspringplek is na ander SAOG-

lande. Die BRISS-lidmaatskap beklemtoon ook Suid-Afrika se groeiende internasionale 
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politieke rol en sy belangrikheid in die Afrikakonteks. Met Suid-Afrika se insluiting in die 

BRISS is die land onteenseglik deur die ontwikkelende wêreld uitgelig as die leier in Afrika, 

bo ander Afrika-aanspraakmakers soos Nigerië, Kenia en Egipte. Betreffende die SAOG is 

Suid-Afrika onteenseglik geakkrediteer as die voorste staat op die kontinent (Cawthra, 

2010: 10). 

Die BRISS bring Suid-Afrika ook op die voorgrond sover dit internasionale aangeleenthede 

aangaan. Suid-Afrika se lidmaatskap van die BRISS het ook ’n effek op die land se 

buitelandse beleid, aangesien die BRISS van tyd tot tyd politieke uitsprake maak, wat 

beteken dat Suid-Afrika daardie politieke standpunte aanvaar. Die BRISS het byvoorbeeld 

op 24 November 2011 ’n gesamentlike verklaring uitgereik waarin dit alle partye versoek 

het om die soewereiniteit van Midde-Oosterse state te respekteer, om verskille deur 

dialoog te besleg en om politieke, eerder as militêre, oplossings vir probleme te vind. Die 

gesamentlike verklaring het beteken dat ’n gemeenskaplike posisie ingeneem is rakende 

onstuimighede in Sirië, Jemen, die Midde-Oosterse Vredesplan en rakende die Weste se 

geskille met Iran. Hierdie politieke uitsprake dui daarop dat die BRISS ambisie het om sy 

stem polities te laat geld en inderdaad ’n belangrike rol kan speel in die oplossing van 

politieke krisise, terwyl dit ook ’n belangrike bydra kan maak tot die bevordering van 

regionale stabiliteit, vrede en ontwikkeling. Daar kan dus verwag word dat die BRISS in die 

toekoms ’n besliste faktor in internasionale forums soos die VN en die VN Veiligheidsraad 

sal word, waar Suid-Afrika ’n belangrike rol sal vertolk weens sy lidmaatskap van die 

BRISS (Battersby, 2011; Yong, 2012: 13).  

3.4 Internasionale Samewerking 

Die hegte politieke band wat sedert 1998 tussen Suid-Afrika en Sjina ontwikkel het, is ook 

in die internasionale arena duidelik. Een van die pilare van die samewerking tussen Suid-

Afrika en Sjina is juis politieke samewerking rakende internasionale aangeleenthede wat 

vir beide state van belang is en hul verskillende buitelandse beleidsdoelwitte sal steun, 

ontwikkeling aanhelp en stabiliteit verseker. Om hierdie rede het die regerings van Suid-

Afrika en Sjina aangedui dat hulle in multilaterale meganismes, soos die VN, die VN 

Veiligheidsraad, die Wêreld-handelsorganisasie, die G-20 en die BRISS, van voorneme is 

om nou saam te werk rakende gemeenskaplike belange en uitdagings (Jihua, 2011). Die 
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internasionale samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina kom egter die beste na vore in die 

belangrikste liggaam van die VN, naamlik die VN Veiligheidsraad.  

3.4.1 VN Veiligheidsraadresolusies 

Omdat Suid-Afrika ’n betroubare bondgenoot van Sjina is in die internasionale konteks, het 

Sjina sy invloed gebruik om Suid-Afrika se posisie internasionaal te bevorder, veral in 

multilaterale instellings. Die politieke posisie van die twee state beteken dat Suid-Afrika vir 

Sjina van groot belang is in Afrika, terwyl Sjina weer waardevolle invloed kan uitoefen vir 

groter Suid-Afrikaanse internasionale en regionale betrokkenheid weens Sjina se 

internasionale statuur as opkomende grootmoondheid en as leier van die ontwikkelende 

wêreld. Suid-Afrika se verkiesing as nie-permanente lid van die VN Veiligheidsraad 

(2007/8 en 2011/12), sy toetrede tot die BRISS in 2011 en sy kandidaat se verkiesing as 

die hoof van die AU-kommissie in 2012 is gedeeltelik moontlik gemaak deur die invloed 

wat Sjina in Afrika en op die BRISS-staatshoofde uitoefen (Niu, 2011: 12; Grimm, 2012b: 

5; Hatting, 2013: 6).  

Suid-Afrika, op sy beurt, ondersteun grootliks Sjina se standpunte by die VN, asook die VN 

Veiligheidsraad, soos geblyk het tydens stemmings oor Mianmar (12 Januarie 2007), 

Soedan (31 Julie 2007), Zimbabwe (11 Julie 2008) en Sirië (19 Julie 2012), wat weer op 

Suid-Afrika se bereidwilligheid dui om hegte internasionale politieke samewerking met 

Sjina te bewerkstellig (Mabera, 2011: 22-26; Kornegay en Nganje, 2012: 5, 9). Verder, 

tydens Suid-Afrika se tweede sitting by die VN Veiligheidsraad, het al die BRISS-lande 

sitting gehad op die raad. Sjina en Rusland het permanente setels, maar Suid-Afrika, 

Brasilië en Indië het sitting gehad as nie-permanente lede. Die BRISS-lande het dan ook 

grootliks as ’n blok in die Veiligheidsraad gestem, wat beteken dat die BRISS toenemend 

’n internasionale politieke faktor word, waarvan Suid-Afrika deel uitmaak (UN Department 

of Public Information, 2011). 

Die eerste aanduidings dat Suid-Afrika in gelid met Sjina gaan stap tydens sy eerste sitting 

as nie-permanente lid van die VN Veiligheidsraad in 2007 en 2008, was met die stemming 

op 12 Januarie 2007 rakende voorgeneme VN Veiligheidsraadresolusie 9139, wat 

menseregtevergrype in die Suidoos-Asiatiese staat van Mianmar probeer hanteer het. Die 

VSA en Brittanje het ’n resolusie voorberei waarin daar ’n beroep op die Mianmar-regering 

gedoen is om militêre aanvalle teen burgerlikes te staak, die teistering van etniese 
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minderhede te beëindig en ’n politieke proses van stapel  te stuur om Mianmar na ’n 

demokratiese konstitusie te lei. Alhoewel nege state ten gunste van die resolusie gestem 

het, het Sjina, Rusland en Suid-Afrika daarteen gestem (UNSC, 2007: 1).9 

Hierdie stemming van Suid-Afrika het die Westerse wêreld en baie kritici in Suid-Afrika 

onkant betrap, omdat daar verwag is dat Suid-Afrika ’n sterk humanitêre standpunt sou 

inneem by die VN Veiligheidsraad ten opsigte van menseregtevergrype en gewapende 

onderdrukking. Weens Suid-Afrika se politieke verlede, wat dikwels gekenmerk was deur 

menseregteskendings en geweld, is daar verwag dat Suid-Afrika sy humanistiese 

sentiment na die belangrikste internasionale forum, naamlik die VN Veiligheidsraad, sou 

neem en uitleef. Suid-Afrika het sy besluit om teen die voorgestelde Resolusie 9139 te 

stem geregverdig deur te sê dat daar ander VN-liggame, soos die Menseregtekommissie, 

was wat die aantygings soos in die resolusie vervat is, kon ondersoek en hanteer. Die feit 

dat Sjina en Rusland, state wat beide veto-stemme by die VN Veiligheidsraad het, 

aangedui het dat hulle teen die resolusie sou stem, het beteken dat die resolusie nie 

aanvaar kon word nie. Suid-Afrika kon dus ook soos die ander nie-permanente Afrika-lid 

by die raad, die Republiek van die Kongo, net buite stemming gebly het. Wat Suid-Afrika 

egter deur hierdie eerste kontroversiële stemming na vore gebring het, was dat hy, as 

nuwe rolspeler in die internasionale arena, homself onomwonde by Sjina skaar en Suid-

Suid-samewerking prioritiseer. Nieteenstaande die feit dat die fondamente van die 

demokratiese Suid-Afrika se buitelandse beleid, naamlik vrede en geregtigheid, wat sterk 

fokus op menseregte, die grondslag is van Suid-Afrika se beeld, het Suid-Afrika getoon dat 

realpolitik eintlik sy besluite in die toekoms gaan dikteer. Dus het Suid-Afrika besluit om in 

die VN Veiligheidsraad te stem in ooreenstemming met besluite wat Suid-Afrika se posisie 

op ’n gegewe tydstip sal bevorder (Kornegay en Nganje, 2012: 5, 9). 

Suid-Afrika het gevoel dat Mianmar binne die Sjinese invloedsfeer val, en dat Sjina die 

politieke mag het om sy invloed op die situasie in Mianmar uit te oefen, sonder Westerse 

inmenging. Suid-Afrika het ook vertroue getoon dat Sjina Suid-Afrika dienooreenkomstig 

sou steun wanneer dieselfde situasie homself voordoen in Suid-Afrika se invloedsfeer. 

Hierdie situasie sou dan ook voorkom met die Soedan- (Darfoer) en Zimbabwe-resolusies 

                                            
9 Die nege state wat ten gunste van die resolusie gestem het was die VSA, Britanje, België, Frankryk, Ghana, Italië, Panama, Peru en 
Slovakië (UNSC, 2007: 1). 
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van Julie 2007 en Julie 2008. Aanvanklik het die AU gepoog om die onstabiliteit in die 

Darfoerstreek van Soedan self te bemiddel, maar teen 2007 was dit duidelik dat hierdie 

intervensie nie toegerus was om die konflik te hanteer nie. Gevolglik het die VN 

Veiligheidsraad ’n resolusie oorweeg om ’n gesamentlike VN/AU-vredesbewaringsmag 

daar te stel om die konflik te hanteer. Die aanvanklike VN-resolusie het egter ook 

bepaalde sanksies teen die regering van Soedan ingesluit. Suid-Afrika het heftig teenstand 

gebied teen hierdie voorstel, waarna ’n gewysigde resolusie op 31 Julie 2007 aanvaar is 

wat voorsiening gemaak het vir ’n gesamentlike VN/AU-vredesbewaringsmag, bekend as 

die United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID), sonder enige sanksies teen 

die Soedanese regering. Sjina, en al die permanente, sowel as nie-permanente lede, het 

die resolusie in sy gewysigde vorm gesteun (Nathan, 2011: 1, 5, 7).  

Verder het Suid-Afrika swaar gesteun op Sjina in die bemiddeling tot die aanvaarding van 

die resolusie deur die Soedanese regering, aangesien Sjina groot invloed uitoefen op die 

Soedanese regering weens groot Sjinese investering in die oliesektor van die land. Naas 

Angola, is Soedan se olie-uitvoere na Sjina die grootste in Afrika en is Soedan Sjina se 

derde grootste handelsvennoot in Afrika (Large, 2008: 12; International Trade Centre, 

2013). Suid-Afrika het dus in tandem met Sjina die Soedankwessie na Suid-Afrika se sin 

hanteer in die VN Veiligheidsraad.  

Teen 2000 het die politieke situasie in Zimbabwe sodanig verswak dat die land ook 

ernstige ekonomiese uitdagings in die gesig gestaar het, gevolg deur die opkoms van ’n 

sterk opposisieparty. Weer het menseregtevergrype ’n belangrike fokuspunt geword in die 

woelinge in Zimbabwe, wat daartoe gelei het dat die VN Veiligheidsraad teen 2008 ’n 

resolusie teen Zimbabwe voorberei het. Suid-Afrika het Zimbabwe weer as ’n staat beskou 

wat binne sy invloedsfeer geval het en sterk kapsie gemaak teen die voorgestelde 

resolusie. Suid-Afrika was oortuig dat die SAOG se bemiddelingspogings die probleme in 

Zimbabwe toereikend sou kon hanteer. Verder was Suid-Afrika van mening dat die 

menseregteskendings in Zimbabwe deur die VN Menseregtekommissie hanteer kon word 

en dat sanksies net die politieke spanning in die land verder sou verhoog. Suid-Afrika was 

ook oortuig dat Afrika-aangeleenthede eerder deur die AU en sy verskillende liggame 

bemiddel moes word. Verder het Suid-Afrika met reg sy verontwaardiging uitgespreek oor 

die feit dat Westerse lande menseregtevergrype deur middel van die VN Veiligheidsraad 

wou hanteer in ontwikkelende state, maar dat menseregte-oortredings in die VSA-
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beheerde Guantanamo Bay-fasiliteit en in die Gaza-strook tussen Israel en Egipte geen 

aandag via die raad ontvang het nie (Kornegay en Nganje, 2012: 10).  

Hierdie posisie van Suid-Afrika lei dan daartoe dat Suid-Afrika teen die voorgenome 

Resolusie 9396 stem, wat daarop gemik was om sanksies, wat wapenhandel, 

bewegingsvryheid van bepaalde individue en finansiële beperkinge ingesluit het, goed te 

keur. Saam met Suid-Afrika stem Sjina, Rusland en Libië ook teen die voorgestelde 

resolusie, maar nege ander VN Veiligheidsraadslede stem vir die aanvaarding van die 

resolusie. Dit is gevolglik baie duidelik dat Sjina sy steun aan Afrika, en in besonder aan 

Suid-Afrika se standpunt, toegesê het om teen die resolusie te stem (UNSC, 2008). 

Suid-Afrika is in 2011 vir ’n tweede keer verkies as ’n Afrika-verteenwoordiger by die VN 

Veiligheidsraad as ’n nie-permanente lid. Hierdie verkiesing dui duidelik op die land se 

aansien en die rol wat Suid-Afrika speel in Afrika en by die AU, asook in die strukture van 

die VN. Die eerste groot uitdaging by die VN Veiligheidsraad was die voorlegging van ’n 

resolusie teen Libië. Weens die voorkoms van burgerlike verset in die meeste Noord-

Afrikastate teen outokratiese regerings, bekend as die Arabiese Lente, ontstaan ’n 

burgeroorlog in Libië in 2011. Die leier in Libië, Kolonel Muammar Qadhafi, het sterk 

bande met Suid-Afrika en die AU gehad. Die burgeroorlog bring weer gevalle van 

menseregteskendings en aanvalle op burgerlikes onder die aandag en gevolglik word ’n 

resolusie deur die VN Veiligheidsraad voorgelê wat ’n beroep doen vir die beëindiging van 

aanvalle op burgerlikes, die instelling van sanksies teen die Qadhafi-bestel en die 

vestiging van ‘n geenvliegsone in Libië. Tien VN Veiligheidsraadslede stem ten gunste van 

die voorstel, terwyl Sjina, asook die ander BRISS-state (Indië, Brasilië, Rusland) en 

Duitsland, buite stemming bly. Suid-Afrika, in teenstelling met sy blindelingse navolging 

van Sjina se posisie tydens sy sitting in 2007 en 2008, stem wel vir die resolusie (UNSC, 

2011).  

Suid-Afrika se motivering vir steun aan die reslolusie was dat sodanige ingryping in lyn 

was met die AU se benadering tot die konflik, ten einde ’n vreedsame oplossing in Libië te 

bewerkstellig, en om aansien wat hy tydens sy eerste sitting as nie-permanente lid verloor 

het, te probeer terugwen deur menseregtevergrype te veroordeel. Suid-Afrika wou dit 

duidelik maak dat hy die Afrika-agenda by die Veiligheidsraad wou bevorder, en het 

daarom besluit om nie buite stemming te bly nie. Suid-Afrika voel dus dat waar Afrika-
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aspekte bespreek word, Suid-Afrika sy stem in ooreenstemmimg met AU-besluite moet 

laat geld. Suid-Afrika was egter hewig verontwaardig toe NAVO-magte die geenvliegsone 

misbruik het om rebellemagte in Libië te steun deur lugaanvalle op strategiese teikens in 

Libië uit te voer (Kornegay en Nganje, 2012: 20-22).  

Dit is interresant om verder ook waar te neem dat Suid-Afrika wel vir die resolusie rakende 

die staking van geweld in Sirië gestem het, nieteenstaande die feit dat Sjina en Rusland 

teen die resolusie gestem het en sodoende die VN Veiligheidsraad se voorstel geveto het 

(UNSC, 2012). Die veto-stemming van Sjina en Rusland het egter onmiddellik daartoe 

gelei dat Suid-Afrika sy misnoë met die buitelandse inmenging in Sirië se aangeleenthede 

te kenne gegee het en sodoende, nieteenstaande die feit dat Suid-Afrika wel vir die 

resolusie gestem het, sy eenstemmigheid met Sjina en Rusland verwoord het. Dit is 

onduidelik waarom Suid-Afrika nie die stem van Sjina nagevolg het nie, maar die 

vermoede is dat Suid-Afrika, wat duidelik tydens die tweede sitting die Afrika-agenda 

nagejaag het, eerder die AU en Arabiese Bond se standpunt wou steun. Suid-Afrika het 

later aangedui dat hy die resolusie ondersteun het omdat dit nie tot ’n 

regeringsverandering in Sirië sou lei nie en moontlik die strydende partye tot ’n 

ooreenkoms kon oorhaal (Baldauf, 2012: 2).  

Wanneer die twee sittings deur Suid-Afrika by die VN Veiligheidsraad geëvalueer word, is 

dit duidelik dat Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwitte ’n bepalende rol gespeel het. 

Tydens die eerste sitting het Suid-Afrika duidelik getoon dat hy homself by die posisie van 

Sjina skaar, soos gereflekteer word in die verskillende stemme wat Suid-Afrika uitgebring 

het in tandem met Sjina. Sodoende het Suid-Afrika vertroue by sy nuwe diplomatieke 

vennoot gevestig en onomwonde aangedui dat Suid-Afrika internasionaal ’n politieke rol 

wil speel met die ondersteuning van Sjina. Sjina het weer aan Suid-Afrika bevestig dat 

Suid-Afrika die leier in die SAOG-streek is deur die voorgestelde resolusie teen Zimbabwe 

te veto en sodoende Suid-Afrika ondersteun in sy (en die SAOG) se benadering tot die 

ontlonting van die konflik in Zimbabwe. Suid-Afrika het sy beleid ten opsigte van die Afrika-

agenda op die voorgrond geplaas, veral in die tweede sitting, terwyl dit baie duidelik 

geword het dat Suid-Afrika ook ’n voorstaander is van die aanwending van sagte mag in 

die internasionale bestel. Suid-Afrika staan onderhandelinge in konflikareas voor, terwyl 

diplomasie agter die skerms konfliksituasies verder moet ontlont. Suid-Afrika het ook 

deurgaans die belangrikheid van vredesbewaringsinisiatiewe, soos gemanifesteer het in 
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toenemende nouer samewerking tussen die VN en AU se verskillende liggame wat vrede 

en stabiliteit najaag en uiteindelik gelei het tot die ontplooïng van die UNAMID-magte in 

Soedan (Serrão, 2011: 3).  

Dit is egter ook waar dat Suid-Afrika homself polities ietwat vervreemd het van Westerse 

moondhede tydens sy eerste sitting as nie-permanente lid, veral deur van sy stemme wat 

teenstrydig was met Westerse ambisie, spesifiek wat  menseregte-aangeleenthede betref. 

Verder het Suid-Afrika ook soms teenstrydig met ander Afrikastate gestem, wat weer ’n 

aanduiding is van die gefragmenteerde politieke landskap van Afrika en die AU. Tydens 

Suid-Afrika se tweede sitting het die land groter moeite gedoen om eenstemmigheid onder 

Afrikastate te bewerkstelling in die VN Veiligheidsraad en om die Afrika-agenda meer 

naarstigtelik na te jaag en vredesinisiatiewe te prioritiseer. Dit is dus duidelik dat Suid-

Afrika politieke groei getoon het tussen die twee sittings by die VN Veiligheidsraad en 

sodoende sy leierskapspotensiaal in Afrika beklemtoon. Suid-Afrika se optrede in die VN 

Veiligheidsraad het egter sy verbintenis met Afrika beklemtoon, sy lojaliteit teenoor die 

BRISS na vore gebring en Suid-Suid-gebondenheid verbeter.  

3.4.2 VN Veiligheidsraadhervorming 

Suid-Afrika en Sjina is van die voorste lande wat aandring op hervormings in 

internasionale strukture, veral die VN. Suid-Afrika voel verder baie sterk oor die 

hervorming van VN-liggame soos die VN Veiligheidsraad. Die VN Veiligheidsraad is die 

magtigste internasionale liggaam wat oor aangeleenthede rakende veiligheid en sekuriteit 

besluite neem. Tans is vyf permanente lede (Sjina, Rusland, VSA, Brittanje en Frankryk) 

verteenwoordig in die VN Veiligheidsraad, elk met ’n veto-stem. Alhoewel daar voorsiening 

gemaak is vir nie-permanente lede om sitting op die VN Veiligheidsraad te verwerf, het 

hierdie state geen veto-stem nie. Aangesien 70 persent van alle besluite wat by die VN 

Veiligheidsraad geneem word, van toepassing is op Afrikastate, voel Suid-Afrika baie sterk 

oor die feit dat twee Afrikastate as permanente lede op die VN Veiligheidsraad sitting moet 

hê om Afrika te verteenwoordig (German Mission South Africa, 2013; Kornegay en 

Nganje, 2012: 23).  

Hierdie aandrang van Suid-Afrika is in ooreenstemming met die sogenaamde Ezulwini-

konsensusbesluit wat op 8 Maart 2005 deur die AU geneem is. Ooreenkomstig die 
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Ezulwini-konsensusbesluit rakende hervormings in die VN Veiligheidsraad, het Afrikastate 

eenstemmigheid bereik oor die volgende hervormings in die VN Veiligheidsraad: 

a. Afrika moet ten volle verteenwoordig word op alle besluitnemingsvlakke in die 

verskillende liggame van die VN, meer spesifiek in die VN Veiligheidsraad. 

b. Hierdie verteenwoordiging moet bestaan uit twee permanente setels vir 

Afrikastate en vyf nie-permanente setels. 

c. Die twee permanente setels moet beskik oor ’n veto-stem. 

d. Die AU sal besluit watter Afrikastate die verskillende setels sal beklee (CFR, 

2011). 

Suid-Afrika het hoë verwagtinge dat indien sodanige hervormings by die VN 

Veiligheidsraad ingestel word, Suid-Afrika een van die permanente setels sal bekom 

weens sy politieke invloed, ekonomiese mag en militêre vermoëns. Op hierdie punt is 

Sjina ’n daadwerklike ondersteuner van Suid-Afrika se ambisie om as ’n permanente lid op 

die VN se Veiligheidsraad sitting te kry. So ’n posisie sal van onskatbare politieke waarde 

wees vir Suid-Afrika. Verder het die verkiesing van Suid-Afrika tot nie-permanente lid van 

die VN Veiligheidsraad, vir ’n tweede keer in 2011, met 182 stemme uit 192 stemme in die 

VN, duidelik gedui op internasionale aanvaarding van Suid-Afrika as ’n verantwoordelike 

Afrika-verteenwoordiger by die VN Veiligheidsraad (South Africa Info, 2010). 

Weens Suid-Afrika se hegte bande met Sjina, asook sy lidmaatskap van die BRISS en sy 

posisie in die leierselement by die AU, het Suid-Afrika ’n baie goeie kans om wel ’n 

permanente setel by die VN Veiligheidsraad te verwerf indien hervormings deurgevoer 

word. Suid-Afrika sal ook swaar op Sjina, as permanente lid van die VN Veiligheidsraad, 

steun vir ondersteuning van sy benoeming tot so ’n setel. Sjina het reeds op 9 Junie 2005 

’n beleidsposisie ingeneem rakende hervormings by die VN Veiligheidsraad, waarin hy dit 

duidelik stel dat hy toetrede deur ontwikkelende state as permanente lede van die VN 

Veiligheidsraad steun. Sjina het verder ook aangedui dat indien sodanige hervormings in 

die VN Veiligheidsraad deurgevoer sou word, Sjina Suid-Afrika se ambisie om sodanige 

setel te beklee, sal steun (Guangya, 2005). Sjina het dit egter ook duidelik uitgespel dat 

VN Veiligheidsraadhervormings nie oorhaastig moet geskied nie en dat daar eers onder 

alle belangegroepe konsensus moet wees (FGF, 2005).  
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Dit is egter belangrik om kennis te neem van die feit dat hierdie steun van Sjina aan 

Afrikastate as permanente lede van die VN Veiligheidsraad nie oornag in sodanige 

hervormings sal manifesteer nie. Hierdie steun deur Sjina aan onder andere Suid-Afrika 

moet eerder gesien word as ’n teken van morele steun en vriendskap. Die rede vir hierdie 

afleiding lê daarin dat Sjina nie werklik so geneë is om hervormings by die VN 

Veiligheidsraad deur te voer nie, aangesien die land vrees dat sodanige hervormings die 

pad mag baan vir Japan om ook toegang tot ’n permanente setel in die raad te verwerf 

(ISS, 2008: 44). Dit is dus duidelik dat Sjina beklemtoon dat hervormings slegs toegang vir 

ontwikkelende state na die VN Veiligheidsraad moet baan, wat dus Japan, as ontwikkelde 

staat, uitsluit. Sjina neem hierdie posisie in weens die stram politieke verhouding tussen 

Sjina en Japan sedert die Tweede Wêreldoorlog (FGF, 2005). Dit is belangrik om daarop 

te let dat die VSA ook nie geneë is met VN Veiligheidsraadhervormings wat Duitsland 

moontlik toegang tot ’n permanente setel kan bied nie (Kornegay en Nganje, 2012: 20 - 

22). 

3.4.3 Bevordering van die Afrika-agenda 

Dit is dus duidelik dat Suid-Afrika en Sjina nou saamwerk in internasionale forums, maar 

daar kan maklik aangeneem word dat Suid-Afrika deur Sjina misbruik word om Sjina se 

politieke motiewe en doelwitte te bevorder. Dit is egter ook waar dat Suid-Afrika se 

prominente teenwoordigheid by instellings binne die VN en die VN Veiligheidsraad die 

land die geleentheid gee om sy eie agenda, asook dié van Afrika, te bevorder. Dit gee 

Suid-Afrika dus die geleentheid om doelwitte soos multilateralisme, die bevordering van 

die Afrika-agenda en ongelykhede, politieke en ekonomiese uitdagings, internasionaal 

onder die aandag te bring (China Interview, 2011).  

Reeds voor Suid-Afrika se tweede sitting in die VN Veiligheidsraad, het Suid-Afrika 

aangedui dat die Suid-Afrikaanse verteenwoordigers by die VN Veiligheidsraad die Afrika-

agenda prominent na vore gaan bring. Dit is insiggewend dat tydens Suid-Afrika se 

tweede sitting in die VN Veiligheidsraad, 46  uit 65 resolusies oor aspekte in Afrika 

gehandel het (Mabera, 2011: 2, 49). Verder is Suid-Afrika se resolusie aangaande hegte 

samewerking tussen die VN Veiligheidsraad en die AU se Kommissie insake Vrede en 

Veiligheid voorgelê en is onveranderd aanvaar. Sodoende het Suid-Afrika getoon dat hy 

vrede en veiligheid in Afrika nastreef en groter VN-betrokkenheid bewerkstellig. Suid-
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Afrika was dus ongetwyfeld gedeeltelik deurslaggewend om die Afrika-agenda onder die 

aandag te bring by ’n baie belangrike internasionale forum in die VN. Ondersteuning deur 

ontwikkelende lande, soos Sjina en Rusland, was deurslaggewend in Suid-Afrika se 

ambisie om die Afrika-agenda na te jaag in die VN Veiligheidsraad, aangesien Suid-Afrika 

deurgaans op die steun van hierdie lande kon reken (German Mission South Africa, 2013).   

Weens die belangrikheid van Afrika vir Sjina betreffende politieke steun en die Sjinese 

ekonomie, en weens die noue samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina, wat gereguleer 

word deur hul strategiese ooreenkoms, die rol van die FSAS en Suid-Afrika se 

lidmaatskap van die BRISS, is die Afrika-agenda ook vir Sjina belangrik in sy vennootskap 

met Suid-Afrika.  

3.5 Evaluering van die Politieke Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

Daar is baie menings oor die wenslikheid van ’n hegte politieke verhouding tussen Suid-

Afrika en Sjina. Dit is ook belangrik om te verstaan dat die politieke en ekonomiese 

oorwegings dikwels in tandem met mekaar verkeer, en ekonomiese aspekte word soms 

van belang by die politieke evaluering van die verhouding. Vervolgens gaan verskillende 

menings neergepen word ten einde ’n geloofwaardige evaluering te maak oor die 

voordeligheid van die politieke verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina vir Suid-Afrika. 

Hierdie evaluering sal geskied aan die hand van die teoretiese benadering van hierdie 

verhandeling, deur gebruik te maak van die teorieë van realisme, neorealisme en 

neoliberalisme. Volgens realisme is state die primêre rolspelers in die internasionale 

politieke arena. Volgens die teorie van realisme fokus state op hul eie veiligheid, jaag hulle 

hulle eie nasionale belange na en wedywer hulle om mag (Korab-Karpowicz, 2013). Die 

kruks van realisme in die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina lê in die feit dat die twee 

state se bilaterale verhouding gemotiveer word deur eie belang. Indien ’n staat se 

verhouding nie aan hierdie vereiste voldoen nie, sal daar dikwels gevind word dat so ’n 

verhouding met ’n ander staat op bilaterale vlak nie voordelig is vir die staat nie. Dus sal 

die teorie van realisme na vore kom in die verduideliking van die twee state se bilaterale 

verhoudinge in hul politieke wisselwerking (Donnelly, 2004: 79).  

Neorealisme kom na vore in die twee state se interaksie met die res van die internasionale 

gemeenskap, asook die verskeidenheid regionale, kontinentale en internasionale strukture 

en organisasies waardeur Suid-Afrika en Sjina in hul verhouding gesamentlik interaksie 
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toon, soos die SAOG, die AU, die FSAS, die BRISS, die VN, die Wêreldbank en die IMF. 

Neorealisme fokus dus nie slegs op die staat nie, maar ook op die groter internasionale 

stelsel. Volgens hierdie konsep van neorealisme poog state nog steeds om hul eie belang 

te bevorder, maar daar word ook gebruik gemaak van internasionale strukture en 

organisasies om behulpsaam te wees om hierdie doel te bereik. Die invloed van veral die 

BRISS en die FSAS sal spesifiek direk die verhoudinge tussen die twee state beïnvloed, 

veral weens die feit dat ander state ook deel vorm van hierdie twee organisasies. Sjina 

gebruik die FSAS as voertuig in sy verhoudinge met Afrikastate, insluitend Suid-Afrika, 

terwyl Suid-Afrika se toetrede tot die BRISS Suid-Afrika se verhouding met Sjina 

besondere prominensie gee (Mingst, 2004: 44).  

In neoliberalisme word hierdie benadering gebruik om die omvattende politiek-ekonomiese 

omgewing, wat beïnvloed word deur nuwe ontwikkelinge soos globalisasie en 

vryehandelsgebiede, te verduidelik. In hierdie veranderlike politiek-ekonomiese omgewing 

kan state alleenlik suksesvol voortbestaan indien hulle nou saamwerk ten einde hul mag 

uit te brei, maar intense veranderinge wat meegebring word deur aspekte soos 

veranderlike ekonomiese verwikkelinge en globalisasie, word in ag geneem. Dit is ook 

belangrik om daarop te let dat aspekte soos globalisasie en vryehandelsgebiede 

verhoudinge tussen state kompliseer en dus ’n addisionele dimensie plaas op tussenstaat-

verhoudinge (Mingst, 2004: 44; Balaam, 2005: 64). Deur neoliberalisme word die 

verhouding tussen twee state dus ondersoek, soos beïnvloed deur die rol van 

internasionale en regionale strukture, asook die invloed van nuwe verwikkelinge, soos 

vryehandelsgebiede en globalisasie, in die tussenstaatlike interaksie. Teen die agtergrond 

van hierdie verwikkelinge moet die voordeligheid van die verhouding met Sjina beoordeel 

word aan die hand van die teorie van neoliberalisme.  

3.5.1 Kritiek op die Politieke Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

Daar is nasionale en internasionale kritiek teen Suid-Afrika se hegte politieke verhouding 

met Sjina. Die belangrikste punte wat genoem word in kritiek op hierdie verhouding is die 

volgende:  

Weens historiese gebeure in Suid-Afrika, en Afrika, soos kolonialisasie, Westerse steun 

aan die apartheidsregering, Afrika-pessimisme, Westerse politieke arrogansie, ensovoorts, 

verkies die Suid-Afrikaanse regering om Suid-Afrika te skaar by state in die multipolêre 
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internasionale bestel wat die teenpool van die Weste verteenwoordig. Dus, volgens die 

teorieë van realisme en neorealisme, verbind Suid-Afrika homself met state en 

organisasies wat nie as Westerse state of Westers-geörienteerde organisasies 

geklassifiseer kan word nie. Weens die kwynende invloed van Rusland op Afrika en die 

ongelooflike ekonomiese en politieke opkoms van Sjina, is dit dan juis Sjina by wie Suid-

Afrika sy internasionale politieke heil wil vind. Volgens die teorie van realisme is daar dus 

’n sterk bilaterale verhouding waarneembaar tussen Suid-Afrika en Sjina. Hierdie 

beweegrede is ’n prioriteit vir die Suid-Afrikaanse regering, en alle ander aspekte wat die 

fondamente van ’n staat vorm, soos ekonomiese oorwegings, diplomatieke aansien, 

veiligheid, menseregte, demokrasie, ensovoorts geniet minder aandag. Hierdie verhouding 

met Sjina is dus gebou op die fondamente van ideologiese oortuigings en nie gesonde 

politieke en ekonomiese oorwegings nie. Verder beweer die politieke ontleder, Mnr 

Moeletsi Mbeki, dat Suid-Afrika na 1994 aan die ryk en magtige Westerse wêreld ’n punt 

probeer bewys, en om hierdie rede toenemend volgens Sjina se verwagtinge optree 

(Barron, 2012: 11).  

Verder beweer Barron (2012: 11) dat Sjina Suid-Afrika mesmeriseer en dat die Suid-

Afrikaanse regering nie bevoeg genoeg en opgewasse is om die sagte mag-aanslag van 

Sjina behoorlik te vertolk en die nagevolge van die hegte verhouding te besef nie. Suid-

Afrika maak dus ondeurdagte besluite om Sjina se guns te wen en bilaterale verhoudinge 

te bevorder, maar die Suid-Afrikaanse regering besef nie dat Sjina Suid-Afrika eintlik 

uitbuit nie. Die Suid-Afrikaanse regering is egter daarvan oortuig dat die hegte verhouding 

met Sjina aan Suid-Afrika meer mag besorg, en te oordeel aan die teorie van realisme en 

die verhouding tussen twee state, glo Suid-Afrika dat dié bilaterale verhouding aan hom 

mag besorg. Mnr Mbeki wys ook daarop dat die regering onervare is in die internasionale 

arena en onkundig is oor die wisselwerking van ’n moderne internasionale gemeenskap 

soos dit manifesteer in die teorieë van neorealisme en neoliberalisme. Neorealisme 

verduidelik die wisselwerking van die verhouding tussen state en internasionale 

organisasies en strukture en Mnr Mbeki is van mening dat die Suid-Afrikaanse regering 

hierdie verhouding misverstaan. Hy beweer ook dat die Suid-Afrikaanse regering praktiese 

ervaring kort en daarom internasionale besluite lukraak en op emosionele grondslagte 

neem. In dié verband volg Suid-Afrika dan gewoonlik die weg wat Sjina aanwys, 

nieteenstaande die effek en nagevolge van sodanige besluite. Die Suid-Afrikaanse 

regering begryp ook nie die toenemende invloed van neoliberalisme in die internasionale 
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gemeenskap nie, veral wanneer Suid-Afrika se verhouding in ’n globale omgewing 

geëvalueer word (Barron, 2012: 11). 

Wanneer die teorie van neorealisme ontleed word en Suid-Afrika se internasionale 

interaksie waargeneem word, veral betreffende Suid-Afrika se betrokkenheid by die 

BRISS, is daar ook kritiek.  Die ekonoom, Doktor Iraj Adebian, van die Pan African 

Investment and Research Centre, is krities oor die Suid-Afrikaanse toetrede tot die BRISS. 

Doktor Adebian beweer dat Suid-Afrika eintlik nie ’n geskikte pasmaat vir die ander lede 

van die BRISS is nie weens Suid-Afrika se relatiewe klein ekonomie en beperkte 

internasionale politieke invloed. Hy beweer eerder dat Sjina Suid-Afrika nodig gehad het 

om deel te word van die BRISS sodat Sjina se aanmatigende besorgdheid oor die 

ontwikkelende wêreld, spesifiek Afrika, nie gekompromiteer sou word nie. Sonder ’n 

Afrikastaat in die BRISS sou dit moeilik gewees het om aan Afrika voor te hou dat Sjina 

wel Afrika se belange najaag. Suid-Afrika het dus gevlei gevoel oor die uitnodiging om 

deel van die BRISS te word en het die uitnodiging onvoorwaardelik aanvaar, 

nieteenstaande die feit dat lidmaatskap nie noodwendig tot Suid-Afrika se voordeel is nie. 

Die teorie van neorealisme, wat die wisselwerking tussen state en internasionale 

organisasies uitspel, wys juis daarop dat hierdie multilaterale verhouding voordelig moet 

wees vir ’n staat. Suid-Afrika het egter in gebreke gebly om te besef dat Sjina eintlik vir 

Suid-Afrika nodig gehad het in die BRISS om sy statuur as bewaker van Afrikabelange te 

volhou. Suid-Afrika was dus in ’n posisie om belangrike politieke en ekonomiese 

voorwaardes aan Sjina te stel oor insluiting in die BRISS, wat die land nie gedoen het nie, 

en het sodoende ’n gulde geleentheid verspeel om sy eie belang te bevorder (Barron, 

2012: 2).  

Indien Suid-Afrika, as die toonaangewende staat in Afrika, op sy politieke beginsels, wat 

gegrond is op menseregte en gelykheid, gestaan het, en Sjinese invloed pragmaties en 

deurdag benader het, sou die internasionale gemeenskap kennis daarvan geneem het en 

so sou Suid-Afrika baie groter internasionale invloed kon projekteer en groter agting 

internasionaal verwerf. Die res van Afrika sou ook kennis hiervan geneem het weens Suid-

Afrika se postuur en op die lang duur sou hulle hul verhouding met Sjina ooreenkomstig 

Suid-Afrika se optrede gerig het, wat tot ’n groter wederkerende Sjina-Afrika-verhouding 

kon lei. Suid-Afrika kon dus volgens die teorieë van realisme en neorealisme baie meer 

mag vir homself toegeëien het deur sterk op sy politieke beginsels te staan, en so sy 
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verhouding met die res van die internasionale gemeenskap en ander internasionale 

organisasies beter gerig het. Verder is Mnr Coenraad Bezuidenhout, die uitvoerende 

direkteur van die Manufacturing Circle en voormalige uitvoerende direkteur van Business 

Unity South Africa, oortuig dat die Suid-Afrikaanse regering Suid-Afrika se minerale 

rykdom en geredelike politieke toegang tot Afrika baie beter kon aanwend as meganisme 

in ’n meer gebalanseerde Suid-Afrika-Sjina-verhouding. Suid-Afrika het dus nie die 

maksimale voordeel, soos die teorieë van realisme en neorealisme uitspel, vir homself 

toegeëien in sy verhouding met Sjina nie. Suid-Afrika kon sy posisie in Afrika en deelname 

aan die FSAS baie beter uitgebuit het in sy verhouding met Sjina (Barron, 2012: 11).  

Volgens die teorie van neoliberalisme, waar Suid-Afrika se interaksie met ander state en 

internasionale organisasies in die globale internasionale gemeenskap gemeet word, is 

daar baie Westerse state, asook internasionale instellings, soos die Wêreldbank en die 

IMF, wat glo dat die hegte politieke verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina gemotiveer 

word deur Sjina se drang na maklike toegang tot grondstowwe, wat sy ekonomie voed en 

laat groei. Suid-Afrika is wel bekend vir sy ryk neerslae strategiese grondstowwe, soos 

mangaan, aluminosilikate, chroom en platinum, wat kritiese elemente is in die moderne 

vervaardingingsektor. Aangesien Suid-Afrika oor ’n winsgewende en stabiele 

myninfrastruktuur beskik, vertroetel Sjina ’n hegte politieke verhouding met Suid-Afrika om 

hierdie toegang na grondstowwe op die lang termyn te waarborg en voorkeurbehandeling 

te verseker. Ander grondstofryke Afrikastate beskik ook oor strategiese grondstowwe, 

maar hierdie state is dikwels te onderontwikkeld, terwyl swak infrastruktuur, gebrekkige 

mynboukennis en swak regeringsondersteuning aan die mynbousektor ongehinderde 

grondstofontginning en uitvoere beperk. Korrupsie, onstabiliteit, interne konflikte en 

gereelde regeringsveranderinge kniehalter ook dikwels geredelike toegang na 

grondstowwe in ander Afrikastate. Suid-Afrika, daarenteen, het ’n langtermyn-reputasie 

van grondstofverskaffing en -produksie, gerugsteun deur mynboukennis en ’n 

ondersteunende infrastruktuur. Suid-Afrika kan dus baie beter voordele beding deur sy 

grondstowwe as troefkaart te gebruik in sy bilaterale verhouding met Sjina (Schearf, 2007; 

Huang, Gill en Morris, 2007: 9, 10; Bendi, 2011).  

Sjina word ook daarvan beskuldig dat hy hegte politieke verhoudinge met Suid-Afrika 

koester aangesien die sterk Suid-Afrikaanse ekonomie as ’n bloeiende en winsgewende 

mark dien vir sy goedkoop, maar dikwels substandaard, vervaardigde artikels. Die 
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afskaffing van tariewe om Suid-Afrikaanse produksie teen goedkoop buitelandse produkte 

te beskerm in 1998 het ’n oop mark in Suid-Afrika geskep waar Suid-Afrikaans 

vervaardigde produkte dikwels nie teen goedkoop Sjinese produkte kan meeding nie. 

Mnr Mbeki wys daarop dat hierdie afskaffing van beskermende tariewe ’n politieke besluit 

was tot nadeel van die vervaardigingsektor in Suid-Afrika, aangesien Suid-Afrika politieke 

verhoudinge met Sjina wou verseël as politieke standpunt teen Westerse invloed. Volgens 

die teorie van realisme het Suid-Afrika dus nie opgetree om sy eie belang te bevorder nie, 

maar hom eerder laat lei deur emosionele besluite. Verder het Suid-Afrika getoon, aan die 

hand van die teorie van neoliberalisme, dat hy nie die werklike invloed en kragte van 

vryehandelsgebiede verstaan nie (Barron, 2012: 11).  

Daar word ook daarop gewys dat Sjina Suid-Afrika eintlik nodig het, aangesien Suid-Afrika 

se gevestigde handelsroetes en aansluitende infrastruktuur met die SAOG ’n noodsaaklike 

afspringbasis is vir Sjinese politieke en ekonomiese invloed in Suider-Afrika en die SAOG. 

Suid-Afrika moet dus hierdie geografiese voordeel en gevorderde infrastruktuur as 

meganisme aanwend om groter politieke en ekonomiese toegewings met Sjina te 

bemiddel vir eie gewin. Toegang tot Namibië se platinum, Zambië se koper, Botswana se 

diamante, ensovoorts geskied via Suid-Afrika.  Suid-Afrika het egter nie hierdie hefboom 

gebuik om ’n beter en ’n meer gelyke verhouding met Sjina te bewerkstellig nie, wat dus 

teenstrydig is met die teorie van neorealisme, wat daarop gegrond is dat state interaksie 

met mekaar op multilaterale vlak aanknoop vir eie gewin. Suid-Afrika kon sodoende ook 

groter invloed oor die SAOG-state verseker het binne hierdie multilaterale benadering 

rakende die verskaffing van grondstowwe aan Sjina via Suid-Afrika (Barron, 2012: 11).  

Die Wêreldbank beskuldig Sjina ook daarvan dat hy Sjinese immigrasie na Afrika 

ongesteurd toelaat om sy eie bevolkingsdruk te verlig. In Suid-Afrika woon daar na 

skatting reeds tussen 400 000 en 500 000 Sjinese, waarvan die meeste arbeidsposisies 

beklee wat deur Suid-Afrikaners gevul kon word (Xinhua, 2013a). Sjina dra dus by tot 

werkloosheid en deur ’n eie arbeidsmag na Suid-Afrika in te voer, voorkom hulle ook 

kennisoordraging. Xenofobie, weens groot getalle buitelanders in Suid-Afrika, kan ook 

politieke onstabiliteit en verhoudinge met Sjina beïnvloed indien Sjinese burgers in Suid-

Afrika geteiken word. Sjina maak homself skuldig aan die uitvoer van groot getalle Sjinese 

ten einde sy investering in Suid-Afrika te steun en die Suid-Afrikaanse regering blyk 

onbeholpe te wees om hierdie gedrag te hanteer. Weereens tree Suid-Afrika nie in sy eie 
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belang op nie, soos wat algemeen in bilaterale verhoudinge, soos uitgespel word in die 

teorie van realisme en neorealime, aanvaar word.  

Verder beweer Professor Peter Navarro (2011) van die Universiteit van Kalifornië, dat 

Sjina se invloed in Afrika, asook Suid-Afrika, negatief is vir die vestiging en ontwikkeling 

van demokrasie, menseregte, persvryheid, patenteregte en ontwapening, aangesien Sjina 

’n beleid volg wat die Sjinese regering weerhou van inmenging in Afrikastate se 

binnelandse aangeleenthede, en gevolglik slegs gefokus is op die politieke en ekonomiese 

voordele van verhoudings met ontwikkelende state soos dié in Afrika. Hy kritiseer veral 

Sjina se verhouding met onstabiele state soos Soedan en Zimbabwe, state waarmee Suid-

Afrika ook hegte bande koester. Die negatiewe voorbeeld wat Sjina stel betreffende 

menseregte, onderdrukking van die pers en etniese groepe, gebrekkige demokrasie en 

hardhandige optrede teenoor teenstanders, stel ’n slegte voorbeeld vir regerings van 

ontwikkelende state soos Suid-Afrika en diskrediteer Suid-Afrika se eie humanitêre en 

menseregtefondamente (Navarro, 2011).  

Westerse state verteenwoordig in die VN Veiligheidsraad, asook sommige Suid-Afrikaanse 

politieke ontleders, beskou Suid-Afrika se blindelingse navolging van Sjinese standpunte 

in die VN Veiligheidsraad as ’n teken van Suid-Afrikaanse onderwerping aan Sjina, ten 

koste van Suid-Afrika se statuur, wat menseregte en internasionale geregtigheid hoog ag. 

Suid-Afrika se optrede in die VN Veiligheidsraad het skade aan die land se internasionale 

beeld by Westerse state tot gevolg gehad. Verder het Suid-Afrika se optrede weer, veral 

tydens die tweede sitting as nie-permanente lid van die VN Veiligheidsraad, dikwels Suid-

Afrika se buitelandse beleid en diplomasie weerspreek en tot wisselvallige en teenstrydige 

uitsprake gelei, wat as onbeholpenheid en onervarendheid in die internasionale politieke 

arena gereflekteer het. Suid-Afrika is deel van die internasionale gemeenskap, asook die 

verskillende strukture soos die VN Veiligheidsraad, en tree interaktief op in die 

internasionale strukture, ooreenkomstig die teorie van neoliberalisme, maar die land se 

optrede blyk dikwels ondeurdag te wees  (Mabera, 2011; Kornegay, 2011: 1; UN News 

Centre, 2012). 

Daar word ook dikwels daarop gewys dat Suid-Afrika se hegte verhouding met Sjina Suid-

Afrika se tradisionele bondgenote in Europa en Amerika vervreem. Suid-Afrika skep 

dikwels die indruk dat hy Sjina blindelings volg, nieteenstaande die internasionale politieke 
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gevolge, en dat hierdie gedrag die eens voordelige verhouding met die Weste belemmer. 

Historiese bande, kulturele verhoudinge, intellektuele verbintenisse en gemeenskaplike 

doelwitte met Westerse state word verwaarloos, wat op die lange duur nadelig gaan wees 

vir Suid-Afrika se politieke posisie in die globale internasionale politieke arena, wat dus 

daarop neerkom dat Suid-Afrika nie sy eie belange najaag soos wat volgens die teorieë 

van realisme en neorealisme verwag ord nie en weereens vraagtekens laat oor die Suid-

Afrikaanse regering se vermoë om die ware dimensies van bilateralisme en 

multilateralisme te begryp (Barron, 2012: 11).  

In Afrika is daar minder as tien state wat beduidende ekonomiese bande met Sjina het. 

Hierdie state is Suid-Afrika, Angola, Tanzanië, Kenia, Nigerië, Ghana, Soedan, Libië en 

Egipte (Barron, 2012:11). Die res van die Afrikastate is egter op politieke vlak baie 

belangrik vir Sjina, aangesien Sjina dikwels staatmaak op hul stemme tydens verrigtinge in 

die Algemene Vergadering van die VN, by die Wêreld-handelsorganisasie en in Suid-Suid-

samewerking as ’n politieke magsblok. Die FSAS is dus eintlik net ’n instelling wat geskep 

is onder die voorwendsel dat die voertuig Sjina-Afrika-verhoudinge, spesifiek dié van 

ekonomiese ontwikkeling, bevorder. Sjina wil nie die omvattende rol van bilaterale 

verhoudinge met al die Afrikastate handhaaf nie en misbruik dus die FSAS om sy politieke 

doelwitte te bereik deur Afrikastate met die FSAS te verbind (Barron, 2012:11). Hier 

manifesteer die teorie van neoliberalisme wat die interaksie tussen state, internasionale 

organisasies en nuwe handelsuitdagings binne die globale gemeenskap uitspel, wat 

weereens die vraag laat of Suid-Afrika (en die res van Afrika) werklik maksimale voordeel 

trek uit hul hegte verhouding met Sjina.   

3.5.2 Die Voordeligheid vir Suid-Afrika weens die Politieke Verhouding tussen 
Suid-Afrika en Sjina 

Die feit dat Suid-Afrika diplomatieke bande met Taiwan verruil het vir bande met Sjina, 

was nie slegs ’n ekonomiese besluit nie. Die verhouding met Sjina het bepaalde politieke 

voordele vir Suid-Afrika ingehou, wat moontlik nie sou manifesteer indien hierdie 

erkenning in gebreke gebly het nie. Die volgende voordelige gevolge is geïdentifiseer as 

uitvloeisel van Suid-Afrika se verhouding met Sjina: 

Historiese ervarings, soos Westerse inmenging en kolonialisasie, soos beleef in Afrika en 

Sjina, het gemeenskaplike bande laat ontwikkel tussen Sjina en Afrika. Na die Koue 
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Oorlog, in die afwesigheid van Russiese ambisie in Afrika, staan die meeste Afrikastate 

polities naby Sjina in die internasionale politieke arena. Sjina word dan ook onomwonde as 

die leier van die ontwikkelende wêreld beskou. Voor 1998, toe Suid-Afrika nog Taiwan 

diplomaties erken het, was Suid-Afrika uitgesluit uit hierdie hegte Afrika-Sjina-verhouding. 

Suid-Afrika, as die belangrikste politieke en ekonomiese staat in Afrika, en ooglopende 

potensiële leier van Afrika, kon dus nie hierdie leierskapsposisie onomwonde inneem nie. 

Die situasie het egter drasties verander na 1998, en die diplomatieke erkenning wat Suid-

Afrika aan Sjina gebind het, het die pad gebaan vir Suid-Afrika om, met die steun van 

Sjina, duidelik na vore te tree as die politieke leier van Afrika (Shelton, 2008: 165-173). 

Hierdie politieke leierskap in Afrika manifesteer in Suid-Afrika se leierskapsrol in die AU. 

Suid-Afrika se kandidaat vir die voorsitterskap van die AU-kommissie, Dokter Nkosazana 

Dlamini-Zuma, is met ’n meerderheidstem in die AU verkies, wat op die algemene 

aanvaarding dui van die belangrike politieke statuur van Suid-Afrika in die Afrikakonteks. 

Sonder politieke erkenning aan Sjina sou hierdie aanstelling van ’n Suid-Afrikaanse 

verteenwoordiger nie maklik geskied het nie, aangesien Sjina ’n baie invloedryke staat in 

Afrika is en enige staat wat Taiwan erken, sou probeer uitsluit uit invloedryke strukture 

soos die AU (Howden, 2012). Realpolitik het dus na vore getree in die konteks van 

verhoudinge met ander Afrikastate en Sjina, soos uitgespel word in die teorie van 

neorealisme. Hier word waargeneem dat politieke besluite geneem word om die meeste 

voordeel vir Suid-Afrika in die internasionale politieke arena toe te eien deur bilaterale en 

multilaterale verhoudinge met Sjina aan te knoop. Sonder ’n hegte verhouding met Sjina 

sou Suid-Afrika se politieke ambisie in Afrika ook beperk gewees het en sou 

leierskapsposisies, soos dié in die AU, moeilik bekombaar gewees het.  

Diplomatieke erkenning van Sjina het ook die weg gebaan vir Suid-Afrika om sy politieke 

aspirasies internasionaal te bevorder en sy buitelandse beleidsdoelwitte op die 

internasionale agenda te plaas. Suid-Afrika se verkiesing as nie-permanente lid van die 

VN Veiligheidsraad, by twee geleenthede (2007/08 en 2011/12), sou voorwaar nie kon 

plaasvind indien Suid-Afrika Sjina misken het nie, weens die groot invloed van Sjina op 

Afrikastate. Afrikastate sou in so ’n geval definitief nie hul stem aan Suid-Afrika toegesê 

het met die stemming vir ’n Afrikaverteenwoordiger as nie-permanente lid van die VN 

Veiligheidsraad nie. Hierdie toetrede tot die VN Veiligheidsraad het aan Suid-Afrika baie 

internasionale aansien besorg en Suid-Afrika se leierskapsposisie in Afrika versterk 

(Botha, 2008). Sjina het verder ook aangedui dat indien daar hervormings in die VN 
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Veiligheidsraad plaasvind wat voorsiening maak vir ’n permanente setel vir ’n Afrikastaat, 

Sjina Suid-Afrika se ambisie om sodanige setel te bekom, sal steun (Guangya, 2005).  

Die feit dat Suid-Afrika op die VN Veiligheidsraad kon dien, het aan die land die 

geleentheid gebied om van sy buitelandse beleidsdoelwitte op die internasionale agenda 

te plaas. So kon Suid-Afrika byvoorbeeld die Afrika-agenda sterker in die internasionale 

arena na vore bring, terwyl sy aandrang op die transformasie van internasionale 

instellings, insluitende die VN Veiligheilsraad, daartoe gelei het dat hierdie aspekte 

toenemend aandag geniet. Verder het Suid-Afrika gepoog om Afrika as geheel op die raad 

te verteenwoordig, eerder as om net Suid-Afrika se eie belang te verteenwoordig. Wat 

veiligheidsdoelwitte betref, het Suid-Afrika hegter VN-AU samewerking bepleit ten opsigte 

van veiligheidsuitdagings op die Afrikakontinent. Hierdie hegter VN-AU samewerking kom 

dan ook tot uiting in die ontplooiing van die UNAMID-magte in die Darfoerstreek van 

Soedan in 2007. UNAMID is ’n vredesbewaringsmag wat uit VN- en AU-verteenwoordiging 

bestaan (Nathan, 2011: 1, 5, 7). Weer het Suid-Afrika die realiteit van neorealisme tot 

uitvoering gebring deur sy hegte multilaterale verhoudinge met Sjina en ander Afrikastate 

en so, in ’n internasionale forum, aspekte na vore laat kom wat Afrika, Suid-Afrika en Sjina 

na aan die hart lê. 

As deel van Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwitte is Suid-Suid-samewerking baie 

belangrik vir die regering van Suid-Afrika. Hier kom Suid-Afrika se beleid van 

multilateralisme en neorealisme daadwerklik na vore. Die insluiting van Suid-Afrika as die 

vyfde lid van die BRISS het Suid-Afrika se belangrikheid in Afrika as ’n vername vennoot 

in Suid-Suid-samewerking bevestig. Die insluiting van Suid-Afrika in die BRISS het aan 

Suid-Afrika baie aansien verskaf in Afrika, asook internasionaal, en bied ’n belangrike 

forum om Suid-Suid-politieke aangeleenthede te hanteer. Verder hou die lidmaatskap van 

die BRISS ook vir Suid-Afrika moontlike ekonomiese voordele in. Suid-Afrika se insluiting 

in die BRISS is veral moontlik gemaak deur Sjina se aandrang op die insluiting van ’n 

Afrika-staat, en weens die omvattende strategiese vennootskap tussen Suid-Afrika en 

Sjina het die keuse op Suid-Afrika geval om Afrika by die BRISS te verteenwoordig. Suid-

Afrika kry nou die geleentheid om op multilaterale vlak met verskeie lande interaksie te 

bewerkstellig, soos vervat in die teorie van neorealisme. Alhoewel die BRISS ’n jong 

organisasie is, word voorspel dat dié Suid-Suid-samewerking nog ’n magtige organisasie 

gaan word weens die ekonomiese potensiaal van die deelnemende state. Suid-Afrika se 
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lidmaatskap van die BRISS het dus op die lang duur politieke en ekonomiese voordele 

(Dolan, 2013: 17).  

Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwit om die Afrika-agenda internasionaal te bevorder, 

word gerugsteun deur die land se noue verbintenis met Sjina. Aangesien Afrika vir Sjina 

van groot belang is betreffende politieke steun in sy Een Sjina-beleid, en ook as verskaffer 

van grondstowwe vir die Sjinese ekonomie, fokus Sjina ook op Afrika, insluitend Suid-

Afrika. Suid-Afrika se inisiatief van die NEPAD en Sjina se soortgelyke insisiatief, die 

FSAS, vind gereeld korrelasie en samewerking eskaleer jaarliks, veral rakende 

ontwikkeling en die strewe na vrede en veiligheid in Afrika. Sjina se hegte verhouding met 

Afrika, gepaardgaande met sy inisiatiewe soos die FSAS, het aanklank gevind by Suid-

Afrika se buitelandse beleidsdoelwitte, en so kan Suid-Afrika en Sjina op gekoördineerde 

wyse uitdagings in Afrika aanpak. Miskenning van Sjina sou enige samewerking tussen 

Suid-Afrika en Sjina ten opsigte van die Afrika-agenda onmoontlik gemaak het, terwyl die 

FSAS en die NEPAD in isolasie in Afrika sou funksioneer. Hegte samewerking tussen 

Suid-Afrika en Sjina rakende die Afrikakontinent ondersteun dus Suid-Afrika se 

beleidsdoelwit (Shelton, 2008: 3-5; FOCAC, 2014). Suid-Afrika se wisselwerking met die 

FSAS en die NEPAD kom duidelik na vore as multilateralisme en word gerugsteun deur 

die teorie van neoliberalisme, waar hierdie verhouding tot voordeel van Suid-Afrika is.  

Weens die feit dat Suid-Afrika so ’n prominente rol vertolk in Afrika, wat gedeeltelik 

moontlik gemaak word deur noue samewerking met Sjina deur die FSAS en die NEPAD, 

Suid-Afrika se prominensie in die AU en leierskapsrol in die SAOG, besef baie 

internasionale state, wat besondere belange in Afrika het, die waarde van Suid-Afrika as 

politieke vennoot op die Afrikavasteland. Dit het daartoe gelei dat state soos Indië en 

Japan groter prominensie aan Suid-Afrika verleen, ten einde hul beleidsdoelwitte ten 

opsigte van Afrika te realiseer. Toegang tot handelsroetes en grondstowwe speel veral ’n 

deurslaggewende rol en bevorder Suid-Afrika se beleid van multilateralisme soos dit na 

vore kom in die teorie van neorealisme (Raine, 2009: 208-211).  

Die belangrikste doelwitte van die Suid-Afrikaanse inisiatief, die NEPAD, is om vrede en 

veiligheid in Afrika te vestig, om stabiele regerings in Afrika te verseker, en om 

ekonomiese ontwikkeling te stimuleer. Ekonomiese ontwikkeling moet plaasvind deur die 

integrasie van die verskillende Afrika-ekonomieë, regionale samewerking en die 
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aanmoediging van direkte buitelandse investering, soos uitgespel word in die teorie van 

neoliberalisme. Politieke en ekonomiese ontwikkeling in die res van Afrika sal Suid-Afrika 

bevoordeel, veral betreffende sekuriteit en ekonomiese moontlikhede. Die belangrikheid 

van ’n buitelandse vennoot in die NEPAD is kritiek, aangesien Afrika nie oor die finansiële 

vermoë, kennis en vaardighede beskik om die NEPAD-inisiatiewe te verwesenlik nie. Dit is 

hier waar Sjina deur middel van die FSAS help om Afrika te ontwikkel en die doelwitte van 

die NEPAD te laat realiseer, wat dan op die lang duur tot Suid-Afrika se voordeel sal wees. 

Weer manifesteer die teorieë van neorealisme en neoliberalisme (Shelton, 2008: 170, 

171). 

Suid-Afrika se weg na die BRISS is gebaan deurdat Suid-Afrika die Beijing-deklarasie in 

Augustus 2010 met Sjina onderteken het en in Januarie 2011 die vyfde lid van die BRISS 

geword het. Die deklarasie verbind Suid-Afrika en Sjina tot die ontwikkeling van ’n 

strategiese vennootskap en die vestiging van gemeenskaplike vertroue tussen die twee 

state. Suid-Afrika se lidmaatskap van die BRISS gee aan Suid-Afrika besondere 

internasionale respek en agting, terwyl hierdie lidmaatskap ook die land se politieke 

postuur verstewig en ekonomiese ontwikkelingsmoontlikhede inhou. Suid-Afrika se 

toetrede tot die BRISS is ook ’n aanduiding dat Suid-Afrika erken word as ’n ontwikkelende 

staat met potensiaal, terwyl die land se posisie ook vir ander BRISS-lande van waarde is, 

soos die feit dat Suid-Afrika die afspringplek is na ander SAOG-lande. Die BRISS-

lidmaatskap beklemtoon ook Suid-Afrika se groeiende internasionale politieke rol en sy 

belangrikheid in die Afrikakonteks. Die BRISS bring Suid-Afrika ook op die voorgrond 

sover dit internasionale aangeleenthede aangaan. Suid-Afrika se lidmaatskap van die 

BRISS het ook ’n effek op die land se buitelandse beleid, aangesien die BRISS van tyd tot 

tyd politieke uitsprake maak, wat beteken dat Suid-Afrika sodanige politieke standpunt 

inneem en dus internasionale invloed uitoefen (Battersby, 2011; Yong, 2012: 13). 

3.6 Slotsom 

Wanneer politieke samewerking tussen state bespreek word, word hierdie bespreking 

gerig ooreenkomstig hul bilaterale en multilaterale samewerking. Suid-Afrika en Sjina toon 

besonder sterk bilaterale samewerking, soos manifesteer in die klassieke teorie van 

realisme. Suid-Afrika se diplomatieke erkenning van Sjina in 1998 het plaasgevind  nadat 

die Suid-Afrikaanse regering tot die gevolgtrekking gekom het dat verhoudinge met Sjina 
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in ‘n groter mate Suid-Afrika se internasionale politieke ambisies sal bevorder, as om voort 

te gaan om verhoudinge met Taiwan te handhaaf. Dit was ongetwyfeld noodsaaklik om 

diplomatieke erkenning aan Sjina, as die grootste opkommende ontwikkelende staat in die 

internasionale arena, permanente lid van die VN Veiligheidsraad en ontluikende 

ekonomiese reus, te gee. Suid-Afrika se ambisies binne die SAOG, Afrika (NEPAD) en 

binne die VN sou slegs volkome bevredig kon word met die steun van Sjina, veral weens 

Sjina se politieke invloed in Afrika en die VN. 

Bilaterele samewerking kom veral duidelik na vore wanneer die verskillende bilaterale 

ooreenkomste tussen die twee state geëvalueer word volgens die teorie van realisme. 

Volgens die teorie van realisme is state die primêre rolspelers in die internasionale 

politieke arena en is die bilaterale verhoudinge tussen twee state die belangrikste 

internasionale politieke verskynsel. Volgens die teorie van realisme fokus state op hul eie 

veiligheid, jaag hul eie nasionale belange na en wedywer om mag (Korab-Karpowicz, 

2013). Die kruks van realisme in  die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina lê in die feit 

dat twee state se wisselwerking gemotiveer word deur die bevordering van hul eie 

belange. Ten einde hierdie verhouding te formaliseer en struktuur daaraan te gee, word 

ooreenkomste tussen state daargestel. Die groot getal bilaterale ooreenkomste tussen 

Suid-Afrika en Sjina is ’n duidelike aanduiding dat daar ’n hegte verhouding tussen die 

twee state ontwikkel het sedert diplomatieke bande in 1998 aangegaan is. Die verskillende 

ooreenkomste dek byna alle aspekte van die funksionering van verhoudinge tussen twee 

state. Wederkerende aanvaardings en promulgerings van die twee state se buitelandse 

beleidsdoelwitte het dan ook tot gevolg gehad dat hulle in die internasionale arena 

gemeenskaplike doelwitte kon identifiseer om na te jaag, soos om vrede en stabiliteit op 

die Afrikakontinent te vestig, die Afrika-agenda internasionaal te bevorder en aandring op 

die herstrukturering van die internasionale bestel, veral in die VN en die VN 

Veiligheidsraad.  

Hierdie gemeenskaplike internasionale politieke doelwitte wat Suid-Afrika en Sjina najaag, 

kom dan baie prominent na vore wanneer die multilaterale samewerking tussen die twee 

state geëvalueer word. Aangesien state in die moderne politieke omgewing nie slegs 

teenoor mekaar staan nie (bilateraal), maar verhoudinge met ander strukture en liggame 

ook vestig, vind state toenemend dat hul buitelandse verhoudinge ’n multilaterale dimensie 

aanneem. Hierdie multilateralisme vind uiting volgens die teorie van neorealisme. 
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Neorealisme kom na vore in die twee state se interaksie met die res van die internasionale 

gemeenskap, asook die verskeidenheid regionale, kontinentale en internasionale strukture 

en organisasies waarmee state in hul verhouding gesamentlik interaksie toon, soos 

byvoorbeeld die SAOG, die AU, die FSAS, die BRISS, die VN, die Wêreldbank en die IMF. 

Neorealisme fokus dus nie slegs op die staat nie, maar ook op die groter internasionale 

stelsel. Volgens hierdie konsep van neorealisme poog state nog steeds om hul eie belang 

te bevorder, maar daar word ook gebruik gemaak van internasionale strukture en 

organisasies om behulpsaam te wees om hierdie doel te bereik (Mingst, 2004: 44).  

Volgens die teorie van neorealisme beteken dit nou dat hierdie state (Suid-Afrika en Sjina) 

gemeenskaplike beleidsdoelwitte najaag in internasionale en regionale organisasies en 

strukture. In die Afrikakonteks kom hierdie multilaterale samewerking die beste na vore in 

die FSAS, wat dan ook die voertuig is waarmee Sjina uitdagings, ontwikkeling en 

hulpverlening in Afrika hanteer. Weens die gemeenskaplikheid van die FSAS en die 

NEPAD vind daar baie hegte samewerking tussen die twee organisasies plaas en 

verstewig hierdie samewerking verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina. Die FSAS, net 

soos die NEPAD, jaag veiligheid en sekuriteit op die Afrikavasteland na met ekonomiese 

ontwikkeling, sosiale opheffing en sekuriteit as doel. Indien hierdie doelwitte bereik word, 

sal dit tot groot voordeel vir Suid-Afrika, sowel as Sjina, wees, veral ten opsigte van 

sekuriteit en ekonomiese geleenthede.  

’n Baie belangrike verwikkeling wat plaasgevind het en ’n direkte uitvloeisel is van Suid-

Afrika se diplomatieke erkenning van Sjina en die strategiese vennootskap wat die twee 

state onderteken het, is die gevolglike Suid-Suid-samewerking wat daaruit gevloei het. Die 

belangrikste Suid-Suid-samewerking in die multilaterale omgewing tussen die twee state is 

geleë in Suid-Afrika se toelating tot lidmaatskap van die BRISS-lande in 2011. Hierdie 

insluiting, wat moontlik gemaak is deur die invloed van Sjina by die BRIS, het aan Suid-

Afrika groot internasionale agting besorg en ook Suid-Afrika se leierskapsrol en 

prominensie in Afrika bevestig. Lidmaatskap van die BRISS beloof verder ook groot 

toekomstige ekonomiese voordele. Die BRISS vorm ’n addissionele politieke magsblok 

wat aangewend kan word in die multilaterale internasionale politieke omgewing wat Suid-

Afrika se buitelandse beleidsdoelwitte ten doel het. Die BRISS-state het reeds hul 

gebondenheid bewys deur hul gekoördineerde stemming by die VN Veiligheidsraad. 
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Indien Suid-Afrika se toetrede tot die BRISS nie genoeg bewys was van die land se 

belangrike posisie in Afrika nie, was die besluit om Suid-Afrika se kandidaat te verkies as 

hoof van die AU-kommissie in 2012 nog ’n prestasie vir Suid-Afrika. Hierdie verkiesing is 

ook gedeeltelik moontlik gemaak deur die invloed van Sjina by Afrikastaatshoofde. Hierdie 

verkiesing het dan ook Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwit, wat sterk op die Afrika-

agenda rus, help ondersteun, en Suid-Afrika het reeds die Afrika-agenda op internasionale 

forums sterk na vore gebring, soos by die VN en die VN Veiligheidsraad.  

’n Verdere bereiking van Suid-Afrika se buitelandse beleidsambisie van internasionale 

betrokkenheid ten einde die Afrika-agenda meer prominent na vore te laat kom, 

manifesteer met Suid-Afrika se twee sittings as ’n nie-permanente lid van die VN 

Veiligheidsraad in 2007/8 en 2011/12. Op hierdie forum het Suid-Afrika sy verbintenis tot 

Suid-Suid-samewerking bewys en verder die Afrika-agenda bevorder. Groter samewerking 

is byvoorbeeld bewerkstellig deur Suid-Afrikaanse inisiatiewe tussen die AU en die VN 

betreffende sekuriteitsaangeleenthede in Afrika. Die totstandkoming van die UNAMID in 

Sudan is ’n goeie voorbeeld van hierdie sekuriteitsuitvloeisel.  

Suid-Afrika se posisie in die VN Veiligheidsraad weens sy twee sittings as nie-permanente 

lid het hom ook die geleentheid gebied om sy ongemak met die post-Tweede 

Wêreldoorlogbestel in die VN te verwoord. Suid-Afrika het die geleentheid gekry om aan te 

dring op hervormings in die VN en spesifiek die VN Veiligheidsraad, waar Suid-Afrika 

ambisie het om as ’n permanente lid gekies te word ten einde Afrika in die VN-

veiligheidsmeganisme te verteenwoordig. Sjina het aangedui dat hy Suid-Afrika se ambisie 

in dié verband steun en ook hervormings in die VN ondersteun. Sonder Sjina se steun, as 

permanente lid van die VN Veiligheidsraad, sal Suid-Afrika se ambisie om ’n permanente 

setel te beklee in alle waarskynlikheid nie realiseer nie.  

In die globale internasionale gemeenskap begin ontwikkelende state groter internasionale 

seggenskap nastreef weens die integrasie van die internasionale gemeenskap se 

veiligheidsbehoeftes, handelspatrone, kommunikasie, ontwikkeling, ensovoorts. Hier kom 

die teorie van neoliberalisme sterk na vore in die verhouding van state in die 

internasionale milieu. Volgens neoliberalisme word hierdie benadering gebruik om die 

omvattende politiek-ekonomiese omgewing, wat beïnvloed word deur nuwe ontwikkelinge 

soos globalisasie en vryehandelsgebiede, te verduidelik. In hierdie veranderlike politiek-
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ekonomiese omgewing kan state alleenlik suksesvol voortbestaan indien hulle nou 

saamwerk om hul mag uit te brei, maar intense veranderinge, wat meegebring word deur 

aspekte soos veranderlike ekonomiese verwikkelinge en globalisasie, word in ag geneem. 

Dit is ook belangrik om daarop te let dat aspekte soos globalisasie en vryehandelsgebiede 

verhoudinge tussen state kompliseer en dus ’n addisionele dimensie plaas op tussenstaat-

verhoudinge (Mingst, 2004: 44; Balaam, 2005: 64). Neoliberalisme behels die verhouding 

tussen twee state, beïnvloed deur die rol van internasionale en regionale strukture, asook 

die invloed van nuwe verwikkelinge, soos vryehandelsgebiede en globalisasie, in die 

tussenstaatlike interaksie. Die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina moet dus verskeie 

uitdagings te bowe kom om hegtheid en gemeenskaplikheid te bevorder.    

Daar is egter baie kritiek nasionaal, asook internasionaal, teen die hegte politieke 

samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina. Van hierdie kritiek is dat die hegte samewerking 

eintlik plaasvind weens Suid-Afrika se post-apartheidsregering se anti-Westerse 

sentimente. Ander kritici bevind weer dat Sjina Suid-Afrika polities misbruik en dat Suid-

Afrika dit toelaat weens sy onervarendheid in die internasionale politieke bestel. So word 

daar byvoorbeeld aangevoer dat Suid-Afrika se toelating tot die BRISS net ’n poging is van 

Sjina om groter invloed op Afrika uit te oefen weens Suid-Afrika se posisie in Afrika. Daar 

word ook beweer dat Sjina Suid-Afrika beloon om Suid-Afrika se strategiese grondstowwe 

te bekom, dat Suid-Afrika as ’n afspringplek dien na die res van Afrika en ’n belowende 

afsetmark vir goedkoop Sjinese produkte is. Hierdie hegte verhouding met Sjina, beweer 

sommige politieke waarnemers, benadeel Suid-Afrika se goeie reputasie, wat op 

menseregte en geregtigheid gegrond is, asook sy tradisionele verhouding met Westerse 

state.  

Nieteenstaande al die kritiek teen die hegte verhouding tussen Sjina en Suid-Afrika, is dit 

tog belangrik om daarop te wys dat die politieke verhouding besondere voordele vir Suid-

Afrika ingehou het. Die post-apartheidsregering van Suid-Afrika voel nie tuis in die 

geledere van die Westerse wêreld nie en om hierdie rede is Sjina, as leier van die 

ontwikkelende wêreld, die aangewese internasionale vennoot vir Suid-Afrika in die 

internasionale politieke arena. Suid-Afrika is nie suspisieus oor Sjina se intensies nie en 

voel ook nie bedreig deur Sjina nie, omdat Sjina ook kolonialisme beleef het, deur 

vreemde moondhede beset is en polities en ekonomies uitgebuit is.  
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Sjina is die staat wat die grootste politieke moontlikhede en geleenthede aan Suid-Afrika 

bied om sy buitelandse beleidsdoelwitte uit te leef, weens die korrelasie in die twee state 

se buitelandse beleide. Deur die hegte verhouding met Sjina het Suid-Afrika tot groter 

prominensie op die Afrikakontinent gevorder deur die ondersteuning van die FSAS aan die 

NEPAD, Suid-Afrika se leierskapsrol in die VN en die onaanvegbare leierskapsrol van 

Suid-Afrika in die SAOG. In baie gevalle het Suid-Afrika hierdie prominensie bereik weens 

Sjina se invloed op Afrikastaatshoofde. Indien Suid-Afrika Sjina diplomaties misken het, 

soos voor 1998, is dit te betwyfel of die land dieselfde prominensie sou bereik het in Afrika 

waar die oorgrote meerderheid state hulself nou met Sjina, as leier van die ontwikkelende 

wêreld, posisioneer.  

Die geleenthede wat Suid-Afrika ontvang het om as nie-permanente lid van die VN 

Veiligheidsraad te dien, het ook aan die land internasionale agting besorg, Suid-Afrika die 

geleentheid gebied om die Afrika-agenda te bevorder en aan te dring op hervormings in 

die VN en die VN Veiligheidsraad. Polities beteken Suid-Afrika se toetrede tot die BRISS 

ook baie vir sy internasionale aansien, en kan Suid-Afrika sy beleid van Suid-Suid-

samewerking in die meer gestruktureerde omgewing van die BRISS uitleef tot voordeel 

van ontwikkelende state, spesifiek dié in Afrika.  

Politieke samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina is dus voordelig vir Suid-Afrika, 

aangesien hierdie samewerking Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwitte ondersteun, 

Suid-Afrika groter internasionale blootstelling ontvang, Suid-Afrika internasionale agting 

wek weens sy rolle in die VN, die BRISS en die AU, en Suid-Afrika die geleentheid kry om 

die Afrika-agenda op internasionale forums te plaas.  

Vervolgens gaan die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina bespreek word 

in Hoofstuk 4. Hier gaan die fokus gevestig word op die magstrukture wat internasionale 

verhoudinge, veral betreffende ekonomiese verhoudinge, reguleer. Hierdie magstrukture 

manifesteer as primêre magstrukture, te wete sekuriteit, produksie, finansiële vermoëns en 

’n staat se intellektuele grondslag. Sekondêr bou die volgende magstrukture op die 

primêre magstrukture, naamlik ’n staat se infrastruktuur, handel, energie en humanitêre 

steun. Die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina gaan gemeet word deur 

gebruik te maak van die teorieë van realisme, neorealisme en neoliberalisme. Die hoofstuk 
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gaan verder bepaal of die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina voordelig is 

vir Suid-Afrika, al dan nie.  
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HOOFSTUK 4 

DIE EKONOMIESE VERHOUDING TUSSEN SUID-AFRIKA EN SJINA 

4.1 Inleiding 

In 2012 het Sjina internasionaal oor die tweede grootste ekonomie beskik, terwyl Suid-

Afrika die 20ste plek beklee het (Van Zyl, 2011: 19). Teen 2012 was Sjina Suid-Afrika se 

grootste handelsvennoot, terwyl Suid-Afrika gevorder het tot Sjina se grootste 

handelsvennoot op die Afrikakontinent (SAIIA, 2012). Hierdie hegte ekonomiese 

verhouding tussen die twee state het egter nie bestaan voor 1998 nie. Alhoewel daar 

sedert die 1930’s wederkeringe handelsvloei tussen Suid-Afrika en Sjina bestaan het, is 

hierdie handelsverhoudinge eers geformuleer na Suid-Afrika Sjina amptelik op 

diplomatieke vlak erken het in 1998. Handel tussen die twee state toon ’n bepaalde 

patroon, naamlik dié van hoofsaaklik grondstofuitvoere na Sjina vanaf Suid-Afrika, terwyl 

Sjina merendeels vervaardigde goedere na Suid-Afrika uitvoer, soos klere, masjinerie, 

kommunikasiemiddele, rekenaartoerusting en meubels. Bilaterale handel tussen die twee 

state het gegroei vanaf VSA $1,6 miljard in 1998 tot VSA $26 miljard in 2012 (April, 2013, 

Tapula, 2013: 2).  

Dit is egter belangrik om in gedagte te hou dat ekonomiese verhoudinge nie alleen op die 

fondamente van handel gebou word nie. Verskeie aspekte word in die raamwerk van 

ekonomiese verhoudinge in ag geneem en sal in hierdie hoofstuk bespreek word deur 

gebruik te maak van die Britse akademikus, Professor Susan Strange, se magstrukture. 

Weens die feit dat die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina in 

wisselwerking verkeer met die politieke verhouding, word die evaluering van die 

ekonomiese verhouding benader teen die agtergrond van die bestudering van 

internasionale politiek as politieke ekonomie. Wanneer daar dus verwys word na politieke 

ekonomie, beteken dit dat daar gefokus word op die interaksie tussen die staat en die 

mark as die beliggaming van politieke en ekonomiese entiteite in die internasionale 

politieke arena. Professor Strange bied ’n werkbare raamwerk om al die aspekte wat ’n 

invloed het op die politieke ekonomie van Suid-Afrika in sy ekonomiese verhouding met 

Sjina logies uiteen te sit deur haar magstrukture (Muller, 1996: 2, 13).  

Wanneer die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina bespreek word, moet 

aspekte soos die NEPAD en die FSAS ook in gedagte gehou word. Suid-Afrika was die 



105 

 

dryfveer agter die NEPAD, wat ten doel het om ’n African Renaissance tot gevolg te hê.10 

Deur die NEPAD-inisiatief glo die Suid-Afrikaanse regering dat die vestiging van 

demokrasie en liberale politiek-ekonomiese herstrukturering in Afrika tot volhoubare 

ekonomiese groei en vooruitgang op die kontinent sal lei. Hierdie verwikkelinge sal dan 

ook outomaties stabiliteit bewerkstellig. Die NEPAD sluit op baie vlakke aan by die FSAS 

wat met Sjina se invloed daadwerklike rugsteuning aan die NEPAD bied. Die FSAS het ten 

doel om ’n strategiese vennootskap tussen Afrikastate en Sjina te vestig op ekonomiese, 

sosiale en politieke vlak. Daar is dus ’n duidelike korrelasie tussen die NEPAD en die 

FSAS (Shelton, 2008: 1).  

Verder, wanneer die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina geëvalueer word, 

is dit belangrik om in gedagte te hou dat Suid-Afrika en Sjina van die voorste lande is om 

te beding vir die transformasie van internasionale ekonomiese instellings soos die Wêreld-

handelsorganisasie, die IMF en die Wêreldbank. Weens Suid-Afrika se ekonomiese 

ontwikkelingsvlak en gevorderde infrastruktuur (in die Afrikakonteks), gebruik Sjina Suid-

Afrika as afspringplek na die SAOG, met gevolglike ekonomiese voordele. Sjina gebruik 

veral die mynbousektor, landbou en konstruksie om via Suid-Afrika Suider-Afrika te betree 

(NEPAD, 2011; Niu, 2011: 6; Draper en Scholvin, 2012: 1; Grimm, 2012a).  

Suid-Afrika se BBP is 40 keer groter as dié van die gemiddelde Sub-Sahara-Afrikastaat. 

Die grootte van die Suid-Afrikaanse ekonomie vergeleke met Afrika word nog verder 

beklemtoon deur die feit dat die Suid-Afrikaanse BBP ongeveer 45 persent behels van die 

totale Sub-Sahara-Afrika-ekonomie. Dit is dus duidelik dat Suid-Afrika wat sy ekonomiese 

rol in Afrika betref, die belangrikste rolspeler is, en die Suid-Afrikaanse ekonomie is 

daarom vir Sjina baie belangrik (Sidiropoulos, 2007: 2; Niu, 2011: 7).  

Sjinese investering in Suid-Afrika is op verskeie fasette van die ekonomie gevestig, soos 

mynbou, landbou, infrastruktuurontwikkeling en die finansiële sektor. Sjinese produkte is 

ook bekostigbaar vir die groter Suid-Afrikaanse publiek, terwyl landbou, toerisme en die 

dienstesektor nog baie voordeel uit Suid-Afrika se hegte ekonomiese verbintenis met Sjina 

kan trek. Sjina belê ook in Suid-Afrika se akademiese instellings deur die Confucius 

Institution, studentebeurse en akademici. Dit is egter ook moontlik dat die groeiende 

                                            
10 Die African Renaissance is ’n konsep waar gepoog word om deur NEPAD-inisiatiewe, Afrika se huidige uitdagings van 
onderontwikkeling, armoede en konflik, te oorkom sodat ekonomiese, wetenskaplike en kulturele ontwaking kan plaasvind (SARPN, 
2008). 
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ekonomiese samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina negatiewe ekonomiese gevolge 

inhou vir Suid-Afrika. Hierdie negatiewe aspekte kan moontlik werksverliese insluit, terwyl 

Sjina dikwels beskuldig word daarvan dat die land arbeidsregte misken, ondeursigtig 

optree in omgewingsaangeleenthede en dat Sjinese produkte dikwels substandaard is. Die 

groot handelstekort tussen Suid-Afrika en Sjina is nog ’n belangrike bron van kommer by 

baie Suid-Afrikaanse ekonome. Baie ekonome glo dat Sjina nie genoeg doen om hierdie 

tekort uit te wis nie. Daar sal dus bepaal moet word of groeiende ekonomiese 

samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina tot Suid-Afrika se voordeel is, al dan nie (Alves, 

2011). 

Wanneer die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina geëvalueer word, moet 

hierdie evaluasie gesien word in die dimensies van ’n algemene verhouding tussen state 

soos uitgespel word in die teorieë van realisme en neorealisme. Hier word spesifiek 

verwys na die state se verhouding met mekaar op bilaterale en multilaterale vlak. Wat 

bilaterale verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina betref, is hul ekonomiese verhouding 

van belang. Deur hierdie aspekte te evalueer, sal die wederkerende ekonomiese 

verhouding tussen die twee state na vore kom. ’n Belangrike fondament wat die 

multilaterale verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina in Afrika vestig, is die FSAS. Die 

rede hiervoor is dat Sjina die FSAS gebruik in sy buitelandse beleid teenoor Afrika, en 

Suid-Afrika is deel van die groter Afrikakontinent. Verder is die FSAS se grootste klem op 

ekonomiese ontwikkeling en hulp, net soos die NEPAD. Die FSAS toon dus op 

ekonomiese vlak besondere korrelasie met die NEPAD (FOCAC, 2014). Suid-Afrika het 

ook aangedui dat hy sy toekomstige nasionale ontwikkeling wil baseer op aspekte van die 

Sjinese ekonomiese model, wat dan ook die grondslag is van die FSAS-inisiatiewe in 

Afrika en ’n beslissende invloed gaan uitoefen op die toekomstige benadering tot 

ekonomiese beleid in Suid-Afrika. In hierdie aspek speel ’n liberale ekonomiese beleid, 

gegrond op pragmatiese benaderings tot uitdagings, ’n fundamentele rol. Die FSAS 

konsentreer verder sterk op infrastruktuurontwikkeling, landbou, gesondheid en 

kennisuitruiling, aspekte wat vir Suid-Afrika van belang is in sy benadering en 

beleidsdoelwitte teenoor die res van Afrika (Bauer, 2013).  

Wanneer die ekonomiese verhouding tussen die twee state bespreek word, is dit ook 

belangrik om dit in die konteks van Suid-Afrika en Sjina se Suid-Suid-samewerking te 

beoordeel, asook binne internasionale ekonomiese ontwikkelinge, soos manifesteer in 
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vryehandelsgebiede en ekonomiese blokke. Hier speel die teorie van neoliberalisme weer 

‘n belangrike rol weens die globale omgewing waarbinne beweeg word met al sy 

uitdagings en oorvleuelings. Beide state is sterk gerig op samewerking tussen 

ontwikkelende state. Die BRISS is ’n voorbeeld van samewerking op die basis van die 

state se ontwikkelingstatus, waarin al die lidlande ’n gesamentlike politieke en ekonomiese 

vennootskap vorm in hul aanslag teen internasionale ekonomiese uitdagings. Verder, 

volgens neoliberalisme, speel internasionale strukture baie belangrike rolle in die 

ekonomiese ontwikkeling van state. Hier word spesifiek verwys na instellings soos die 

Wêreldbank en die IMF. Suid-Afrika en Sjina voel sterk dat hierdie strukture nie die 

belange van die ontwikkelende wêreld steun nie, en daarom dring beide state daarop aan 

dat die strukture getransformeer moet word sodat alle state ekonomiese baat kan vind by 

hul bestaan. In die teorie van neoliberalisme rakende ekonomiese uitdagings is daar ook 

die werklikhede van vryehandelsgebiede en globalisasie, alles aspekte wat ’n direkte 

invloed op ’n land se ekonomie kan uitoefen. Suid-Afrika en Sjina is deeglik bewus van die 

uitdagings en poog om in die nuwe ekonomiese omgewing aan te pas en te ontwikkel. Dit 

is dus duidelik dat die ekonomiese verhouding bilaterale en multilaterale kenmerke vertoon 

en manifesteer as bilaterale en mulitlaterale samewerking (Alden, 2008a).  

Dit is dan binne hierdie verhouding dat hierdie hoofstuk poog om te bepaal wat die 

ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina is, en of hierdie verhouding tot Suid-

Afrika se voordeel is, al dan nie. Daar gaan gebruik gemaak word van magstrukture om 

struktuur aan die bestudering van die ekonomiese verhouding te gee. Hierdie 

magstrukture is so georden dat deur die bespreking van elk van die magstrukture, die volle 

spektrum van politieke ekonomie volledige aandag geniet. Die magstrukture sal georden 

word volgens primêre en sekondêre magstrukture. Na hierdie magstukture bestudeer is, 

sal ’n opname van voordele en kritiek teen die ekonomiese verhouding volg, alvorens ’n 

slotsom die hoofstuk afsluit.  

4.2 Magstrukture 

Wanneer Suid-Afrika se ekonomiese verhouding met Sjina geëvalueer word, is dit prakties 

om hierdie ontleding te laat geskied aan die hand van die magstrukture van die 
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internasionale politieke ekonomie, soos uiteengesit is deur Professor Susan Strange.11 

Hierdie magstukture manifesteer primêr as sekuriteit, produksie, finansiële vermoëns en ’n 

staat se intellektuele grondslag. Sekondêr bou die volgende magstrukture op die primêre 

magstrukture, naamlik ’n staat se infrastruktuur, handel, energie en humanitêre steun 

(Muller, 1996: 2, 13). Die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina sal dus 

gemeet word aan hierdie magstrukture as ’n logiese raamwerk. 

4.2.1 Sekuriteit 

Die strategiese waarde van ’n staat word bepaal deur verskeie aspekte wat die staat ’n 

belangrike rolspeler maak. Een van die belangrikste aspekte is die grondslag van 

sekuriteit vir so ’n staat. In die ontleding van die kontemporêre internasionale politieke 

ekonomie word die sekuriteitsaspek gevorm deur die institisionalisering van die staat, wat 

politieke mag beheer en sekuriteit verskaf sodat ekonomiese aktiwiteite kan plaasvind (van 

Wyk, 2000: 63). State wat nie oor sekuriteit beskik nie, het dikwels ook min strategiese 

waarde. Sekuriteit gee aan ’n staat strategiese waarde in die internasionale politieke 

ekonomie en hierdie strategiese waarde kan ook aan ’n ander staat of state aspekte van 

sekuriteit verskaf (May, 1996: 9). Byvoorbeeld, ’n hoë vlak van sekuriteit in Suid-Afrika 

verseker ’n veilige seeroete langs die strategies belangrike Kaapse seeweg, wat dan weer 

sekuriteit verseker aan belangrike seevarende state wat afhanklik is van die seeroete om 

hul handelsbelange in stand te hou of te bevorder. Gebrekkige sekuriteit in ’n staat kan die 

teenoorgestelde uitwerking op ’n belangrike seeroete uitoefen, soos waargeneem kan 

word langs die kus van Somalië weens die gebrek aan ’n legitieme verenigde regering en 

die hoë voorkoms van georganiseerde seerowery langs die kus sedert 2000. Verder 

verseker interne sekuriteit dat ekonomiese bedrywighede redelik ongestoord kan 

plaasvind en ontwikkel, wat weer buitelandse investering lok, tot voordeel van ’n land se 

ekonomie (Institute for Economics and Peace, 2009: 11).  

Wanneer verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina bespreek word vanuit ’n 

sekuriteitsoogpunt, is dit belangrik dat in ag geneem word dat Sjina se benadering tot 

Afrika grotendeels kontinentaal is, en nie bilateraal-spesifiek tot ’n bepaalde staat nie. 

Sjina benader Afrika grootliks op multilaterale wyse. Sjinese verhoudinge met Suid-Afrika 

                                            
11  Susan Strange het die teorie ontwikkel van magstrukture in die bestudering van politieke ekonomie. Sy was ’n professor aan die 
London School of Economics and Political Science en European University Institute te Florence, Italië (May, 1996).  
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pas dus in die groter benadering tot die res van Afrika in en die FSAS is daarom belangrik, 

aangesien dit die voertuig is wat Sjina gebruik in sy neorealistiese benadering tot Afrika. 

Alreeds in 1996 het Sjina bevestig dat die uitbreiding van sy verhoudinge met 

ontwikkelende state, spesifiek Afrika, die vertrekpunt is van sy buitelandse beleid (Le Pere, 

2007a: 116).  

Sjina se geopolitieke benadering tot Afrika (insluitend Suid-Afrika) is daarop gefokus om 

die volgende doelwitte te bereik ten einde die Sjinese ekonomie te stimuleer en Sjinese 

nasionale belange te bevorder: 

a. Veilige en volhoubare toegang tot Afrika se natuurlike hulpbronne. 

b. Toegang tot die Afrikamark van amper een miljard mense. 

c. Versterking van sy internasionale politieke legitimiteit en die vestiging en 

algemene internasionale aanvaarding van sy Een Sjina-beleid. 

d. Die vestiging van Suid-Suid-samewerking, met Afrika as een van sy pilare (Le 

Pere, 2007b: 13). 

Volgens hierdie benadering van Sjina teenoor Afrika, was Suid-Afrika van besondere 

belang vir Sjina. Suid-Afrika beskik oor groot neerslae strategiese minerale wat van groot 

belang is vir die groeiende Sjinese ekonomie. Verder bied Suid-Afrika, as die welvarendste 

staat in Afrika, ’n gesogte afsetgebied vir Sjinese produkte. Suid-Afrika was die grootste 

staat om Taiwan op diplomatieke vlak te erken, en dus was Suid-Afrika se besluit in 1998 

om eerder diplomatieke erkenning aan Sjina te verleen, ’n groot oorwinning vir Sjina se 

Een Sjina-beleid (DIRCO, 2011: 26, 27; Nkoana-Mashabane, 2013: 19). Laastens het 

Suid-Afrika se toetrede tot die FSAS (2000), en later die BRISS (2011), Sjina se ambisie 

om groter Suid-Suid-samewerking te bewerkstellig ’n reuse hupstoot gegee (SAFPI, 2012: 

20).  

Suid-Afrika se minerale rykdom verskaf aan die land besondere strategiese mag en 

sekuriteit. Die Suid-Afrikaanse ekonomie is gebou op die fondamente van sy minerale 

neerslae, terwyl die meeste ontwikkelde lande en ander groot ekonomieë, veral dié wat 

swaar steun op die vervaardigingsektor, afhanklik is van toegang tot hierdie minerale. 

Daar word geskat dat Suid-Afrika byvoorbeeld oor 80 persent van die wêreld se 
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mangaareserwes beskik en 72 persent van chromiet. Verder is Suid-Afrika die grootste 

vervaardiger van aluminiumsilikaat, chroom en ferro-chroom. Suid-Afrika beskik ook oor 

die grootste internasionaal bekende neerslae platinum. Hierdie strategiese minerale is van 

groot belang in sleutelvervaardigingsektore in Sjina, soos vir die motorvervaardigingsektor 

en elektroniese sektor. Suid-Afrika is ook die negende grootste vervaardiger van 

aluminium en nikkel. Verder beskik Suid-Afrika oor groot reserwes goud, diamante, 

steenkool, ystererts, platinum, silwer en koper (Bendi, 2011). Toegang tot hierdie minerale 

is baie belangrik vir die Sjinese ekonomie en daarom is Suid-Afrika van groot stategiese 

belang vir Sjina. As uitvloeisel hiervan het die Sjinese groep, Jinchuan, die Suid-

Afrikaanse mynmaatskappy wat belange regoor Afrika besit, Metorex, in 2011 gekoop met 

die uitsluitlike doel om as strategiese voertuig te dien om Afrikaminerale vir die Sjinese 

mark te verseker (Metorex, 2012). Suid-Afrika is Sjina se grootste handelsvennoot in 

Afrika, wat dus daarop neerkom dat Suid-Afrika bepaalde strategiese waarde inhou vir 

Sjina (Bloomberg, 2008: 19).  

Suid-Afrika se besondere ryk minerale neerslag is belangrik vir Sjina, aangesien die 

mineraal-arm Sjina grondstowwe nodig het om sy vinnig groeiende ekonomie te rugsteun. 

Sjina het buiten groot hoeveelhede steenkool min ontginbare grondstowwe, en daarom is 

Suid-Afrika van strategiese waarde vir Sjina. Die strategiese waarde van Suid-Afrika se 

grondstowwe is egter nie beperk tot Suid-Afrika nie, aangesien Afrika as geheel ’n 

belangrike grondstofverskaffer vir Sjina is. Angola en Soedan se oliereserwes 

verteenwoordig ’n groot persentasie van Sjina se energiebehoeftes, terwyl Zambië, die 

DRK, Zimbabwe en Namibië ook in die SAOG belangrike grondstofverskafferstate vir Sjina 

is (Mills, 2010: 14). Suid-Afrika dien dan ook as die afspringplek na die res van die SAOG-

state se minerale. Suid-Afrika is hier van spesifieke belang weens die land se gevestigde 

spoor- en pad-infrastruktuur wat die res van die SAOG-lande met Suid-Afrikaanse hawens 

verbind en dus toegang bied tot hierdie minerale in die SAOG-lande (Bendi, 2011).  

Dit is egter belangrik om daarop te let dat Sjina se investering in Suid-Afrika se minerale 

rykdom anders geskied as in die res van Afrika. In Suid-Afrika investeer Sjina in 

grondstowwe hoofsaaklik deur middel van vennootskappe met bestaande Suid-Afrikaanse 

mynhuise wat winsgewend is en stabiliteit toon, ten einde langtermyn-grondstowwe vir die 

Sjinese mark te verseker. Voorbeelde van vennootskappe met Suid-Afrikaanse mynhuise 

is Zijin and Aquarius Platinum, Minmetals Development Company, Palabora Mining 
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Company, Jiuquan Iron and Steel Corporation, International Ferro Metals, Sinosteel Co, 

Samancor, East Asia Metals en Limpopo Economic Development Enterprise. Die Sjinese 

versterk dus Suid-Afrika se ekonomie deur eerder bestaande instellings te gebruik in plaas 

daarvan om onafhanklik in die mynbousektor te belê. Hierdie tendens, wat verskil van die 

modus operandi van Sjinese beleggings in minerale in die res van Afrika, is as gevolg van 

die sekuriteit wat Suid-Afrika internasionaal projekteer en wat dus beleggingsvertroue skep 

en vestig by Sjina (Tapula, 2013: 2).  

Verder gaan investering in Suid-Afrika deur Sjinese maatskappye ook gepaard met die 

opheffing van die arbeidsmag en omliggende gemeenskappe ten einde groter interne 

stabiliteit by die punte van ontginning te verseker. Hierdie tendens is hoofsaaklik afwesig 

in die res van Afrika, waar Sjina minerale toegang verseker as kolateraal vir 

infrastruktuurontwikkeling of lenings. Verder maak Suid-Afrika se gevestigde infrastruktuur 

en redelik stabiele politieke en ekonomiese omgewing van die land ’n betroubare 

verskafferstaat. Suid-Afrika is van strategiese belang vir Sjina en volhoubare sekuriteit sal 

dus ongehinderde mineraaluitvoere na Sjina verseker (Tapula, 2013: 2; Mills, 2010: 14).  

Suid-Afrika se strategiese waarde vir die Sjinese ekonomie lê ook in die land se waarborg 

van ’n veilige maritieme handelsroete om die Kaap, aangesien Noord-Amerika en Europa 

baie belangrike handelsbestemmings is vir Sjinese produkte. Verder speel Suid-Afrika ’n 

belangrike stabiliserende rol in konflikareas in Afrika met sy gevorderde militêre mag se 

deelname aan vredesoperasies, wat vrede bewerkstellig in baie state wat van strategiese 

waarde vir Sjina is weens hul verskaffing van grondstowwe en energie. Suid-Afrika het 

vredesbewaringsmagte in die DRK, Soedan (Darfoerstreek) en Suid-Soedan. Suid-Afrika 

bly die belangrikste toegangsroete tot Suider-Afrika vir Sjinese ekonomiese uitbreiding en 

ontginning van grondstowwe. Polities is Suid-Afrika die belangrikste staat in Afrika en sy 

prominente rol in die SAOG, die NEPAD en die AU is tot Sjina se voordeel met Suid-Afrika 

as ’n strategiese vennoot. Suid-Afrika, as ’n politieke swaargewig in Afrika, se erkenning 

van Sjina bo Taiwan is verder in die internasionale politieke arena vir Sjina belangrik, veral 

weens Suid-Afrika se historiese erkenning van Taiwan tot en met 1998 (Tompson, 2011: 

3).  

Sjina se belangstelling in Afrika, spesifiek Suid-Afrika, het bepaalde strategiese implikasies 

wat sekuriteit help bevorder en handhaaf. Suid-Afrika word as ’n belangrike ekonomiese 
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vennoot van Sjina gesien in Afrika. Geen ander grootmoondheid stel soveel belang in 

Afrika soos Sjina nie. Hierdie stategiese waarde van Afrika, insluitend Suid-Afrika, as Sjina 

se grootste handelsvennoot in Afrika, het reeds pertinent na vore gekom by die FSAS-

vergadering van November 2006 in Sjina. Hierdie politieke byeenkoms met ’n ekonomiese 

doelwit was die grootste van sy soort in die geskiedenis van moderne Sjina, wat Afrika en 

Suid-Afrika se strategiese waarde internasionaal beklemtoon het. Die destydse Sjinese 

president, Mnr Hu Jintao, se besoek aan Suid-Afrika gedurende Februarie 2007, die 

eerste deur ’n Sjinese president, beklemtoon verder Suid-Afrika se strategiese waarde vir 

Sjina. Tydens die besoek is daar ook verskeie strategiese ooreenkomste bereik wat wissel 

van samewerking in die VN Veiligheidsraad en die Wêreld-handelsorganisasie tot ander 

internasionale forums. Sjina het ook ooreengekom om met Suid-Afrika saam te werk 

rakende regionale konflikte, Suid-Suid-samewerking en Noord-Suid-dialoog, asook in die 

formulering van multilaterale handelsreëls. Die Sjinese premier het toe ook sy 

samewerking beloof betreffende die NEPAD-inisiatief en onderneem om Suid-Afrika te 

ondersteun in aangeleenthede wat die G-8 raak. Verder is Suid-Afrika, die welvarendste 

Afrikastaat, strategies ekonomies belangrik vir Sjina aangesien Suid-Afrika ’n belangrike 

afsetgebied vir Sjinese handelsware is. Suid-Afrika is ontvanklik vir Sjinese produkte 

weens hul bekostigbaarheid (Wasserman, 2007: 18).  

Sjinese belangstelling in Afrika het daartoe gelei dat Westerse state toenemend ook 

belangstel in Afrika. So het die G-8 beraad reeds in 1997 onderneem om Afrika-

aangeleenthede op al die G-8 se byeenkomste se agendas te plaas, terwyl hierdie 

inisiatief tot gereelde dialoog tussen die G-8-leiers en belangrike Afrikaleiers gelei het. 

Hierdie proses het alreeds vrugte afgewerp, spesifiek betreffende skuldverligting en 

humunitêre hulpverlening aan Afrikastate. Ander belangrike ekonomiese internasionale 

rolspelers, soos die VSA, Indië en Japan, het reeds aangedui dat hulle forums soortgelyk 

aan die FSAS met Afrika wil skep. Sjina het dus die strategiese waarde van Afrika 

internasionaal gepropageer, tot voordeel van Afrika en Suid-Afrika. In die proses word 

Suid-Afrika se sekuriteit verstewig. Suid-Afrika word verder internasionaal gesien as ’n 

staat wat nou verbonde is aan Sjina, wat sy sekuriteit ook rugsteun (NEPAD, 2007: 4, 5). 

Die Suid-Afrikaanse ekonomie beskik oor die infrastruktuur en koopkrag om Sjinese 

goedere in te voer en te versprei, selfs buite sy landsgrense na ander lede van die SAOG 
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en die Suider-Afrikaanse Doeane-uniestate (SADU).12 Suid-Afrika is dus die 

toegangsroete tot Suider-Afrika vir Sjina en van stragegiese waarde vir Sjina weens sy 

gevorderde infrastruktuur, hawens en geredelike toegang na die SAOG-state. 

Suid-Afrika besef dat Sjina se besondere verhouding tot verhoogde prestige vir Suid-Afrika 

lei en dat Suid-Afrika se verhouding met Sjina tot verhoogde ontwikkeling sal lei. Dit bly 

egter belangrik dat Suid-Afrika ’n verantwoordelike regering handhaaf, toegang tot 

tegnologie en globale markte bevorder, vrede en veiligheid verseker, geliberaliseerde 

markte met deursigtige prosedures bevorder, gesonde ekonomiese beginsels nastreef, 

interpreneurskap aanmoedig en ’n internasionale wil om Afrika se probleme op te los toon, 

ten einde sekuriteit te handhaaf en te bevorder (Mills, 2010: 14).  

Verder is verhoudinge met Suid-Afrika vir Sjina baie belangrik wat betref samewerking in 

die VN Veiligheidsraad, wat besondere strategiese waarde vir beide state inhou. Noue 

samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina by die VN Veiligheidsraad is tydens Suid-Afrika 

se sittings as nie-permanente lid verskeie kere waargeneem. Sjina het homself ook 

verbind tot aktiewe ondersteuning van die NEPAD en die AU, wat sekuriteit in Afrika, en 

Suid-Afrika, op die lang termyn bevorder. Verder is Sjina geneë om handelsbande op 

regionale vlak te vestig, wat waardevolle erkenning aan streeksorganisasies in Afrika, 

soos die SAOG en die SADU, verleen. Hierdie erkenning en samewerking bevorder ook 

sekuriteit in ’n bepaalde streek, aangesien regionale state nie alleenlik op ekonomiese 

gebied saamwerk nie, maar ook op ander terreine soos veiligheid en sekuriteit (Le Pere, 

2007a: 117). 

Suid-Afrika het ook ’n belangrike strategiese land vir Sjina geword rakende die Sjinese 

ruimteprogram. Suid-Afrikaanse hawens bied belangrike ondersteuning aan Sjinese skepe 

wat verantwoordelik is vir Sjina se ruimtenavolgingsvermoëns in die suidelike halfrond. 

Daar kan verwag word dat daar selfs in die toekoms ’n ruimtenavolgingstasie in Suid-

Afrika opgerig kan word algaande Sjina se ruimteprogram vorder. Suid-Afrika beskik ook 

oor internasionaal erkende ruimte-waarnemingstasies wat Sjinese ruimteprogramme kan 

ondersteun. Hierdie verwikkelinge toon die stategiese waarde van Suid-Afrika vir Sjina, 

                                            
12  Die state wat deel uitmaak van die Suider-Afrikaanse Doane-unie is Suid-Afrika, Swaziland, Lesotho, Botswana en Namibië (Sabinet, 
2014).  
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maar dui ook op aanvaarde sekuriteit in Suid-Afrika vir Sjinese ondernemings (Tompson, 

2011: 3). 

Dit is dus duidelik dat Suid-Afrika vanuit ’n sekuriteitsoogpunt van besondere waarde vir 

Sjina is, veral vanweë Suid-Afrika se gevestigde demokratiese bestel, infrastruktuur, 

invloed in Afrika en vermoë om sy mag te projekteer na gebiede waar onstabiliteit dreig. 

Suid-Afrika se invloed in Afrika open baie markte wat weens onstabiliteit ontoereikend was 

en verseker relatief ongehinderde ontginning van grondstowwe, soos wat tans plaasvind in 

die DRK. Sjina is ook belangrik vir Suid-Afrika wat sekuriteit betref, veral weens Sjina se 

internasionale statuur en invloed, asook die land se bereidwilligheid om in Afrika en Suid-

Afrika betrokke te raak. Dit is ook duidelik dat Suid-Afrika en Sjina op internasionale 

platforms, soos die VN Veiligheidsraad, mekaar se sekuriteit sal bevorder (Wasserman, 

2007: 18). 

Wanneer die magstruktuur van sekuriteit gemeet word aan die hand van die teorie van 

realisme en neorealisme, word dit weer duidelik dat state interaksie toon met mekaar om 

hul eie belang te bevorder. Hegte verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina word moontlik 

gemaak deur die sekuriteit wat beide state bied. Suid-Afrika se sekuriteit bied ’n 

betroubare vennoot vir Sjina, wat toegang tot Suid-Afrika se ekonomie verseker. Sjina se 

internasionale postuur verseker weer indirekte sekuriteit vir Suid-Afrika, wat versterk word 

deur die hegte verhouding tussen die twee state. Verder, volgens neorealisme, verseker 

Suid-Afrika se sekuriteit Sjinese toegang na die SAOG state en dien Suid-Afrika as ’n 

betroubare afspringstaat na hierdie streek, spesifiek ten opsigte van toegang tot SAOG-

grondstowwe en -markte. Met verwysing na neoliberalisme, verskaf Suid-Afrika en Sjina 

se hegte verbintenis met mekaar wedersydse sekuriteit, aangesien die state binne die 

uitdagings van globalisasie en nuwe handelsvereistes as vennote ekonomies 

internasionaal kan funksioneer.   

4.2.2 Produksie  

Wanneer daar na die produksiestruktuur verwys word, word al die ooreenkomste wat 

bepaal wat vervaardig moet word, wie die vervaardiging sal onderneem, vir wie die produk 

vervaardig word, met watter metode die produk vervaardig sal word en onder watter 

voorwaardes die vervaardiging sal plaasvind, saamgevat. Produksie is die basis van die 
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meeste politieke ekonomieë (van Wyk, 2000: 67). Die produksiestruktuur is dít wat 

welvaart in die politieke ekonomie skep (May, 1996: 10).  

Wanneer produksie as ’n magstruktuur  bespreek word, is dit belangrik om te let op die 

fondamente van produksie in Sjina en Suid-Afrika. Wat produksie betref, het Sjina twee 

belangrike veranderinge teweeggebring in sy ekonomie sedert die laat 1970’s. Eerstens 

het Sjina sy sosialistiesgerigte ekonomie gewysig om mee te ding in ’n kapitalistiese, 

globale markgeoriënteerde ekonomie. Sjina het ook, ten tweede, sy produksiestrukture, 

wat gerig was op die nasionale mark, sodanig gewysig dat die land die internasionale 

ekonomiese mark kon betree. Daarenteen sukkel Suid-Afrika nog om by die internasionale 

globale ekonomie in te skakel, en word Suid-Afrika nog gekenmerk as ’n hoofsaaklik 

kommoditeitsuitvoerstaat, byvoorbeeld landbouprodukte en minerale. Dit is egter ook waar 

dat Suid-Afrika wel vordering gemaak het in die produksie-segment van sy ekonomie, 

maar die mededingendheid van hierdie segment in die globale internasionale ekonomiese 

bestel moet nog vele uitdagings die hoof bied. Die redes waarom Suid-Afrika sukkel om 

voldoende binne die globale ekonomie in te skakel is legio, maar Suid-Afrika se politieke 

verlede, wat tot internasionale ekonomiese isolasie gelei het, die land se geografiese 

posisie en  interne arbeidswetgewing is enkele faktore wat effektiewe en spoedige 

internasionale ekonomiese inskakeling belemmer het (Mills, 2010: 14).  

Sjina se industriële dominansie in sekere sektore is geleë in sy vermoë om hoë-volume 

goedkoop goedere vinnig te vervaardig. Daar word verwag dat hierdie industrie die 

dominante ekonomiese dryfveer in die Sjinese ekonomie sal bly vir die volgende 30 tot 50 

jaar. Hierdie mark is veral toegespits op goedkoop klere, skoene en elektroniese 

toerusting. Sjina, soos die meeste ander Asiatiese lande, het hierdie ekonomiese 

ontwikkelingsmedium geïdentifiseer in sy strewe na industrialisasie. Hierdie proses van 

industrialisering deur middel van die vervaardiging van goedkoop produkte kan egter nie in 

die Suid-Afrikaanse ekonomie gekopieer word nie weens inherente agterstande in Suid-

Afrika. Hierdie agterstande behels die gebrekkige beskikbaarhed van goedkoop arbeid, 

wisselvallige buitelandse investering, rigiede regeringsburokrasie en ontoereikende 

investeringsvriendelike nywerheidswetgewing. Vanuit ’n ontwikkelingsoogpunt is dit eerder 

belangrik vir Suid-Afrika om sy huidige goeie betrekkinge met Sjina te gebruik om sy 

potensiële ekonomiese sterk punte te ontwikkel, soos om effektiewe ontgunning van 
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natuurlike hulpbronne na te jaag, ekonomiese landboukundige projekte uit te brei en die 

dienstesektore, soos bankwese en toerisme, te bevorder (Mills, 2010: 14).  

Groter, gesofistikeerde artikels word egter ook suksesvol in Sjina vervaardig. Die Sjinese 

motorvervaardigingsnywerheid het daadwerklik gegroei en naas Japan beskik Sjina nou 

oor die wêreld se grootste voertuigmark. Gedurende 2012 is 14,68 miljoen 

voertuigeenhede in Sjina verkoop. Verder het Sjina ’n belangrike voertuiguitvoerstaat 

geword en word Sjinese voertuie ook aktief in Suid-Afrika verkoop (Forbes Magazine, 

2013). 

Hierdie produksie-sterkpunt van Sjina om goedkoop produkte te vervaardig en 

internasionaal te verhandel, het egter ook negatiewe gevolge. Volgens die Universiteit van 

East Anglia in Brittanje het Suid-Afrika tussen 2001 en 2010, 77 000 werkgeleenthede 

verloor in sy vervaardingingsektor weens goedkoop invoere vanaf Sjina. In 2002 het die 

vervaardingingsektor in Suid-Afrika se deel aan die bruto nasionale produk (BNP) 

ongeveer 19 persent beslaan, wat teen 2012 gedaal het tot 15 persent weens kompetisie 

van goedkoop Sjinese produkte (Barron, 2012: 11).13  

Met die grootskaalse invoer van Sjinese produkte het onregverdige kompetisie in sekere 

sektore ontstaan. In Suid-Afrika het die invoer van groot hoeveelhede goedkoop klere die 

tekstielbedryf besonder negatief getref. Hierdie situasie het ook in ander Afrikastate 

afgespeel, soos in Lesotho, Swaziland, Senegal, Nigerië, Kenia en Uganda (Anshan, 

2007: 82). 

Afrika is egter nie die enigste streek wat negatief geraak word deur goedkoop tekstielware 

vanaf Sjina nie; die tendens word internasionaal ervaar. Om Suid-Afrika se tekstielbedryf 

te beskerm, is kwotas op 1 Januarie 2007 ingestel op Sjinese tekstielinvoere, in 

samewerking met die Sjinese owerheid,  vir ’n tydperk van twee jaar. Hierdie maatreël is 

ingestel om die Suid-Afrikaanse tekstielbedryf die geleentheid te bied om homself te 

herposisioneer in die internasionale ekonomie. Min ander state het sodanige konsessies 

van die Sjinese regering ontvang. Daar is egter toenemende internasionale bewustheid 

dat daar sekere produksie-eenhede in die Sjinese ekonomie is waarteen daar nie 

internasionaal meegeding kan word nie. Die vervaardiging van tekstielware is een 

                                            
13 Die BNP meet die totale waarde van alle produkte en dienste wat deur ’n staat geproduseer word (Roux, 2005: 17, 18). 
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daarvan. Dit is dus belangrik dat die Suid-Afrikaanse ekonomie homself so moet 

posisioneer dat hy fokus op ander moontlike ekonomiese sterk punte ten einde direkte 

kompetisie met sekere sektore van die Sjinese ekonomie te voorkom (Inggs, 2007: 17).  

Produksie in Sjina is nou verweef met finansiële beleggings, wat  in Sjina  egter nog 

riskant en moeilik is weens die vreemde mark, geografiese afstand en 

kommunikasiehindernisse. Kritici van investering in Sjina wys daarop dat die Sjinese 

ekonomie nog steeds sentraal beheer word en dat weens regeringsbeheer, finansiële 

syfers maklik gemanipuleer kan word om rooskleuringe ekonomiese en 

investeringsbestemmings te skep. Ekonomiese syfers wat ’n BBP-groeitempo van 9,2 

persent vir 2011 in die Sjinese ekonomie stel, is byvoorbeeld internasionaal bevraagteken 

(Cary, 2013).  

Verder waarsku verskeie ekonome dat Sjina, in die kort termyn, nie veel verder kan groei 

nie weens sy gebrek aan voldoende energiebronne soos elektrisiteit, wat produksie 

aansienlik kan beperk. Daar is ook alreeds tekens dat winsgrense in die laaste jare 

drasties gedaal het in die nywerheidsektor van Sjina, en in die algemeen verwag ekonome 

dat nog valutaregstelling tussen die Sjinese geldeenheid, die Yuan, en ander belangrike 

geldeenhede moet plaasvind, wat Sjina onmiddellik minder mededingend sal maak, wat 

weer ’n effek op produksie sal hê. Verder is daar geen regulerende liggaam in Sjina om 

investeerders se belange te beskerm nie, wat investeringsrisiko’s aansienlik hoër maak 

(Sauvant, 2013).  

Nieteenstaande hierdie hindernisse en verwagtinge, het Suid-Afrikaanse maatskappye hul 

reeds gevestig in verskye produksiesektore in Sjina. SAB-Miller het gedurende Januarie 

2007 VSA $320 miljoen spandeer om die minderheidsaandeel in Sichuan Brouerye uit te 

koop in die Sichuan-provinsie in Suidwestelike Sjina, om sodoende die belowende 

biermark in Sjina te betree. Anglo-American, Naspers, Khumba Resources, AngloGold 

Ashanti, Sasol, Eerste Nasionale Bank en Sappi is ook reeds belangrike maatskappye in 

Sjina (DIRCO, 2012a).  

Sjinese belangstelling in Afrika, asook Suid-Afrika, plaas die fokus op Afrika, en meer 

Westerse lande besef nou Afrika se potensiaal, wat weer daartoe lei dat beleggings en 

investering nie alleenlik vanaf Sjina na Afrika gekanaliseer word nie, maar ook vanuit 

Westerse geledere. Verder poog verskeie Westerse lande om Sjina voor te spring waar 
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daar produksiegeleenthede is wat nog nie opgeraap is nie. Hierdie toedrag van sake het 

reeds tot ekonomiese en diplomatieke wedywering tussen die Weste en Sjina gelei om hul 

invloed in Afrika uit te brei (Wasserman, 2007: 18). Sjina beplan om sy bydrae tot 

produksie in Suid-Afrika te lewer deur behulpsaam te wees met vaardigheidsopleiding, 

kapasiteitsontwikkeling en landbou-ontwikkelingsprogramme (Orr, 2007: 18). Die 

vervaardingingsektor in Suid-Afrika verteenwoordig 15 persent van die BNP (Dolan, 2013: 

17). 

Afrika is vir Sjinese produksie van belang aangesien die kontinent met sy amper een 

miljard inwoners ’n nuwe mark vir goedkoop Sjinese produkte bied. In die Afrikakonteks is 

Suid-Afrika die welgesteldste staat, wat Suid-Afrika spesifiek ’n fokuspunt maak vir Sjinese 

produkte weens die vermoë van die staat en sy bevolking om hierdie produkte te koop. Die 

Sjinese regering se gevolglike investering in Suid-Afrika se ekonomie, spesifiek rakende 

produksie, is stadig maar seker besig om momentum te verkry. Reeds in 2012 het die 

China-Africa Development Fund en die Sjinese sementvervaardiger, Jidong Development 

Group, aangekondig dat hulle meer as VSA $200 miljoen in ’n sementaanleg in die 

Limpopo-provinsie gaan belê. In dieselfde jaar het die Sjinese motorvervaardiger, First 

Automobile Works, ook aangedui dat die maatskappy VSA $100 miljoen gaan belê in die 

oprigting van ’n motorvervaardigingsaanleg by Coega in die Oos-Kaap-provinsie (April, 

2013).  

Produksie in Sjina word egter ook gekenmerk deur die vervaardiging van nagemaakte 

artikels, miskenning van kopieregte en misbruik van internasionale vervaardigingsname op 

goedkoop produkte soos klere, skoene en horlosies. Die Sjinese is berug vir hul 

sogenaamde kopiëringsvervaardingingsektor. Die Sjinese vervaardigers kopieer ’n 

duursame Westerse produk sonder vervaardigingsregte en verkoop dan die artikel teen ’n 

baie laer prys. Produkte soos horlosies, selfone en fabriekmasjinerie word veral gekopieer 

en as eg verkoop. Hierdie industrieë rugsteun ook die produksiesektor aangesien daar 

geen navorsing, ontwikkeling en bemarking nodig is nie, want die produkte is reeds 

internasionaal bekend. Die kapitaaluitleg is dus baie goedkoop, en met lae arbeidskoste is 

dit moontlik om die produkte goedkoop te bemark. Die miskenning van kopieregte word 

verder waargeneem deur die onwettige kopiëring van kompakskywe met musiek of 

rolprentmateriaal. Verder vervaardig die tekstielindustrie gereeld substandaard klere en 

skoene waarop bekende handelsmerke aangebring word, en dan verkoop word as die 
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oorspronklike produk, maar teen verlaagde pryse. Baie van hierdie produkte vind hul weg 

na Suid-Afrika en word oënskynlik sonder daadwerklike wetstoepassing in die informele 

sektor van die Suid-Afrikaanse ekonomie verkoop, tot nadeel van die Suid-Afrikaanse 

tekstielbedryf en internasionale handelsmerke. Hierdie toedrag van sake het die VSA-

regering genoop om Sjina in Julie 2007 by die Wêreld-handelsorganisasie te verklaar 

weens die miskenning van produkregte en kopieregte, asook vervalsing. Sjina, as ’n lid 

van die Wêreld-handelsorganisie, sal aandag moet gee aan hierdie tipe produksie binne 

die wese van aanvaarbare 

internasionale handel (Crotty, 

2007: 2).   

Hierdie negatiewe 

ekonomiese aspekte van die 

Sjinese ekonomie word ook in 

die Suid-Afrikaanse ekonomie 

gereflekteer en lei tot 

negatiewe sentiment teenoor 

Sjinese ekonomiese invloed in 

Suid-Afrika. Volgens ’n 

opname van EtiekSA het 

slegs 22,4 persent Suid-

Afrikaners ’n positiewe siening 

van die betrokkenheid van 

Sjinese maatskappye in Suid-

Afrika, terwyl slegs 11 persent positief is oor Sjinese bedrywighede in Suid-Afrika (sien 

Diagram 1). Soortgelyke statistieke weerspieël ook negatiewe houdings teenoor Sjina in 

ander Afrikastate soos Nigerië (EtiekSA, 2014).  

Suid-Afrika het egter gebaat by die goedkoop produksie van Sjinese produkte, aangesien 

hierdie produkte goedkoop aan die verbruiker in Suid-Afrika beskikbaar gestel is. Dit bly 

egter kommerwekkend dat baie van die produkte van laer kwaliteit is as waaraan die 

verbruikerspubliek gewoond was. Hierdie situasie kan Sjinese produkte se reputasie 

benadeel. Indien Sjina werklik in die internasionale politieke ekonomie ’n blywende 

Bron: EtiekSA (2014) 

Diagram  1: Afrikane se persepsie van 
Sjinese maatskappye 
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ekonomiese rolspeler wil word, sal die land ook moet aandag gee aan kopieregte en 

intellektuele regte van produkte (Rotberg, 2008: 70).  

Produksie in Suid-Afrika het egter nie baie voordeel getrek uit Suid-Afrika se 

handelsbetrekkinge met Sjina nie, aangesien Suid-Afrikaanse uitvoere na Sjina nog 

hoofsaaklik kommoditeitsgedrewe produkte is met min of geen vervaardigingsfase in Suid-

Afrika nie. Wederkerige investering deur Suid-Afrika en Sjina in mekaar se markte het 

egter tog ’n positiewe effek op langtermynproduksie. Dit is egter belangrik dat die Suid-

Afrikaanse ekonomie, betreffende produksie, die nodige verstellings moet maak om so te 

funksioneer dat die Suid-Afrikaanse ekonomie nie in kompetisie is met sterk 

vervaardigingsektore van Sjina nie, aangesien die Suid-Afrikaanse mark nie teen Sjina kan 

meeding in sekere sektore, soos tekstiel, nie. Dit is dus belangrik dat die Suid-Afrikaanse 

ekonomie en dié van Sjina mekaar moet komplementeer, eerder as om internasionaal 

mededingend te wees (Inggs, 2007:17).  

Suid-Afrika sal dus, met verwysing na die teorie van neoliberalisme, moet aanpas by die 

nuwe uitdagings van globalisasie en die werklikhede van vryehandelsgebiede en sy 

produksiesegment sodanig moet aanpas dat die land internasionaal ekonomies 

mededingend bly. In die nuwe werklikhede van globalisasie en vryehandelsgebiede 

beteken dit dat vervaardigde produkte baie makliker oor grense beweeg en sonder enige 

verbod meeding met ander produkte. State moet hierdie tendens aanvaar, aangesien die 

internasionale ekonomie toenemend geïntegreer raak en proteksionisme van plaaslik 

vervaardigde produkte toenemend problematies raak. Ten einde hierdie uitdagings die 

hoof te bied en aan te pas by die nuwe ekonomiese werklikhede, moet Suid-Afrika fokus 

op sy ekonomiese sterk punte, wat gevestig is in die mynbousektor, landbou en dienste.  

4.2.3 Finansies  

Wanneer daar na die finansiële struktuur gekyk word betreffende ekonomiese betrekkinge 

tussen Suid-Afrika en Sjina, is dit belangrik om te verstaan dat finansiële strukture 

gedefinieer kan word as die somtotaal van alle maatreëls wat die beskikbaarheid van 

krediet bepaal, asook al die faktore wat die voorwaardes waarvolgens geldeenhede 

verhandel word, bepaal (van Wyk, 2000: 70).  
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Sjina het ’n belangrike bron van finansiering in Afrika (en Suid-Afrika) geword, veral in die 

verlening van krediet. Afrika, en Suid-Afrika, verwelkom Sjinese lenings aan die kontinent 

omdat hierdie betrekkinge sonder politieke voorwaardes en streng vereistes geskied, 

anders as rigiede voorskrifte rakende politieke en ekonomiese hervorming wat dikwels 

Westerse lenings vergesel. Streng monetêre voorskrifte deur instansies soos die 

Wêreldbank en die IMF bemoeilik verder dikwels die diversifisering van ’n staat se 

ekonomie en baie Afrikastate ervaar hierdie voorwaardes negatief in die konteks van hul 

koloniale verlede en gepaardgaande beheer uit Europa voor die 1960’s. Hierdie 

onvoorwaardelike kredietverskaffing deur Sjina kan egter ook ondemokratiese en korrupte 

regerings in stand hou, nieteenstaande Westerse inisiatiewe om demokrasie en 

menseregte te bevorder en korrupsie te beperk. Sjina se kredietverlening aan Zimbabwe 

en Soedan het byvoorbeeld belangrike reddingsboeie gebied aan die state tydens strawwe 

Westerse finansiële beperkinge sedert 2000 (DesJardins, 2007: 16, 18).  

Daar is egter toenemend aanduidings dat Sjina kredietverskaffing meer geformaliseerd wil 

toeken. Sjina poog toenemend om regeringsgesubsidieerde lenings aan 

ontwikkelingsinstellings en gesamentlike ondernemings te verskaf. Hierdeur verseker Sjina 

dat lenings aangewend word tot voordeel van sy ekonomiese belange, terwyl hy ook 

beheer kan uitoefen oor instansies en projekte waarin sy kapitaal belê is. In die proses 

skep Sjina ’n groter afsetgebied vir sy eie produkte (Le Pere, 2007a: 104).  

Die belangrikste rede waarom Sjina geneë is om krediet geredelik aan Afrikastate, en 

Suid-Afrika, toe te staan, is die feit dat die land toegang tot strategiese grondstowwe en 

opkomende markte wil verseker. Die Suid-Afrikaanse regering is verder ontvanklik vir 

hierdie krediet, aangesien die krediet dikwels die FSAS-inisiatiewe finansier en sodoende 

die NEPAD-beginsels ondersteun. Weens die feit dat internasionale investering op die 

Afrikakontinent, en selfs in Suid-Afrika, beperk is, gee hierdie Sjinese krediet die nodige 

finansiële inspuiting wat die implementering van groot projekte moontlik maak. Gedurende 

2012 het die Sjinese ekonomie alleen ongeveer VSA $3,2 miljard in die Suid-Afrikaanse 

ekonomie belê (Myburgh, 2014). Verder fokus kredietinvloei na Suid-Afrika vanaf Sjina 

hoofsaaklik op mynbou, infrastruktuur, transport, kommunikasie, energie en 

landbouprojekte. In 2011 het die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika en die China 

Development Bank ’n samewerkingsooreenkoms ten bedrae van VSA $2,5 miljard 

onderteken wat op bogenoemde projekte fokus (Grimm, 2014b: 16).  
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Sjina fokus dikwels in sy kredietverlening op infrastruktuurprojekte. 

Infrastruktuurontwikkeling is belangrik vir Sjina om toegang tot strategiese minerale te 

verseker, soos die bou van paaie en spoorlyne, terwyl kommunikasie-ontwikkeling ook 

aandag geniet. Die hoofverskaffers van krediet deur Sjinese instellings aan Suid-Afrika is 

China Merchant Bank, Chinese International Fund, China Development Bank en die 

Industrial and Construction Bank of China. Onlangse groot projekte in Suid-Afrika wat deur 

Sjinese kapitaal befonds is, is die sementonderneming, Jidong Development, ten bedrae 

van VSA $200 miljoen, en die totstandkoming van die tegnologiemaatskappy, Huawei. 

Verder het die Nywerheidsontwikkelingskorporasie van Suid-Afrika in 2011 toestemming 

aan die Sjinese staatsbeheerde maatskappy, China Africa Precious Metals, verleen om 

die Pamodzi-goudmyn in die Noordwes-provinsie aan te koop teen ’n bedrag van VSA 

$150 miljoen (Bendi, 2011; Alden, 2012). In 2011 het die China Development Bank ’n 

lening van VSA $303,6 miljoen aan die sellulêre kommunikasiemaatskappy, Cell C, 

toegestaan (April, 2013).  

In 2007 het die Industrial and Commercial Bank of China VSA $5,46 miljard in Standard 

Bank van Suid-Afrika belê, wat Sjina se grootste finansiële belegging tot op hede is (South 

Africa Info, 2007). Ontleders beskou hierdie belegging as ’n aanduiding dat Sjina ’n dieper 

verhouding met Suid-Afrika wil kweek buiten sy tradisionele belang in grondstowwe 

(NORRAG, 2010). Sjina gebruik ook Suid-Afrikaanse finansiële instellings om 

infrastruktuurontwikkeling in die res van Afrika te finansier, en tans is die Suid-Afrikaanse 

bankgroep, First Rand Limited, in ’n vennootskap met Sjina se China Construction Bank, 

in hierdie verband. Die totstandkoming van die Sjinese motorvervaardigingsaanleg by 

Coega, First Automobile Works, ten bedrae van VSA $100 miljoen is ook deur die China 

Africa Development Fund moontlik gemaak (April, 2013).  

Sjina se finansiële betrokkenheid in Afrika word verder weerspieël deur sy lidmaatskap 

van die Africa Development Bank. Sjina is ook die enigste nie-Afrika-lid van die Oos- en 

Suider-Afrikaanse Handels- en Ontwikkelingsbank, wat hoofsaaklik ontwikkelingslenings 

aan state in die Oos- en Suider-Afrikaanse streek verskaf en dus ook Suid-Afrika 

bevoordeel. Dit is egter belangrik om daarop te let dat kritici beweer dat weens Sjina se 

invloed op hierdie banke, lenings dikwels toegestaan word aan Sjinees-geaffilieerde 

maatskappye of konsortiums wat in Afrika meeding met ander Afrika-, Europese en 

Amerikaanse ontwikkelaars, wat weer daarop neerkom dat kapitaalvloei vanaf Sjina 
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dikwels weer terugkeer na Sjina via hierdie ontwikkelingsmaatskappye (Tompson, 

2011: 4). 

Die G-8-nywerheidslande se ministers van finansies het tydens hul beraad gedurende Mei 

2007 gewaarsku dat lenings wat Sjina aan Afrika toestaan tot nuwe skuldkrisisse in Afrika 

kan lei, veral omdat Sjina hierdie lenings blindelings toestaan ten einde minerale- en 

energie-regte te bekom, sonder om die aanwending van die fondse, of die ontvangerstaat 

se vermoë om die skuld terug te betaal, te ontleed. Volgens die G-8 word die skuldsiklus in 

Afrika, wat die G-8 met sy skuldverlof-inisiatiewe probeer beredder, van nuuts af negatief 

gestimuleer deur die Sjinese lenings (SAPA, 2007: 13).  

’n Belangrike fondament van die finansiële struktuur in die internasionale politieke 

ekonomie bly wisselkoerse. Alle state in die internasionale ekonomie word geraak deur 

wisselkoerse. Westerse ekonome beskuldig die Sjinese regering dikwels daarvan dat hy 

die Sjinese geldeenheid, die Yuan, kunsmatig beheer ten einde die Sjinese uitvoermark te 

stimuleer. Nieteenstaande die feit dat Sjina in 2005 ’n wisselkoerssisteem aanvaar het en 

die Yuan gedevalueer het teenoor die VSA dollar, bly ekonome internasionaal dit eens dat 

die Sjinese Yuan ondergewaardeer is en dat die geldeenheid baie sterker behoort te 

verhandel as die ongeveer 6,5 Yuan per VSA $1 (2011-wisselkoers). Hierdie tendens 

maak Sjinese goedere goedkoop vir invoere, ’n situasie wat veral Suid-Afrika se 

tekstielbedryf nadelig beïnvloed het. Hierdie kunsmatige beheer van die Yuan is egter op 

die lang termyn nadelig vir Sjina se ekonomie en wisselkoersregstellings met 

internasionale geldeenhede gaan genoodsaak word op ’n bepaalde punt in die Sjinese 

ekonomie in die toekoms (Castelazo, 2011). 

Sjina, net soos Suid-Afrika, is egter ook ’n ontwikkelende staat, wat bekombare krediet 

nodig het om sy ekonomie te laat groei. Ontwikkelende state vind dit egter dikwels moeilik 

om genoeg krediet te bekom vir groot projekte. Toegang tot IMF- en  Wêreldbank-fondse 

is dikwels ontoereikend weens streng monetêre en politieke voorwaardes en dominansie 

deur die VSA en Europese state (Wroughton, 2012: 15).  

Suid-Afrika en Sjina is egter op die voorgrond in die aandrang om internasionale 

instellings, soos die IMF en die Wêreldbank, te hervorm sodat alle lidstate gelyke voordeel 

uit hierdie instellings kan trek. Gedurende die ANC se 2012-beleidskonferensie het die 

organisasie verklaar dat “the emergence of growing economic powers, especially China, 
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India and Brazil, have a prespective that is informed by their struggles against colonialism, 

and therefore accustomed to acting multilaterally, thus share our commitment to rebuilding 

and transforming the institutions of global governance” (O’Riordan, 2014). Daar is dus ’n 

duidelike buitelandse beleidsdoelwit deur beide state volgens die teorie van neoliberalisme 

om  aandag aan hierdie aspek te gee, wat tot hegte samewerking op finansiële vlak lei en 

in pas is met die twee state se buitelandse beleidsrigtings (DIRCO, 2011: 26, 27; Nkoana-

Mashabane, 2013: 19). Hierdie frustrasie met die IMF en die Wêreldbank het verder 

daartoe aanleiding gegee dat die BRISS-lande die moontlikheid ondersoek om ’n 

ontwikkelingsbank op die been te bring wat selfs VSA $180 miljard in fondse beskikbaar 

sal hê vir infrastruktuurprojekte in ontwikkelende state en om finansiële steun vir projekte 

te verseker in die BRISS-state (Wroughton, 2012: 15).  

Op finansiële vlak dra Sjina ook by tot die NEPAD-doelwitte ten opsigte van Afrika-

ontwikkeling. Sjina het in 2010 skuld deur Afrikastate wat VSA $1,38 miljard beloop het, 

gekanseleer, wat 31 Afrikastate bevoordeel het. In die SAOG het Malawi, Tanzanië, 

Angola en Mosambiek voordeel getrek uit hierdie verwikkelling, wat tot voordeel was van 

die hele SAOG-streek se ekonomie. Hierdie toegewing het Suid-Afrika ook inderek 

bevoordeel, aangesien die SAOG-streek Suid-Afrika se grootste handelsvennoot in Afrika 

is (Davies, 2010). 

Verskeie Suid-Afrikaanse maatskappye het egter ook groot investering in die Sjinese mark 

onderneem. Volgens die Suid-Afrikaanse Departement van Handel en Nywerheid  het 

Suid-Afrikaanse maatskappye teen 2012 alreeds VSA $800 miljoen in Sjina geïnvesteer 

(DTI, 2013). Suid-Afrika is die enigste land in Afrika wat daadwerklik in Sjina investeer 

(Tapula, 2013: 2). SAB-Miller bedryf alreeds 50 brouerye in Sjina, terwyl Sasol en die 

Sjinese steenkoolmaatskappy, Shenhua, in die Ningxia Hui- en Shaanxi-provinsies 

vatbaarheidstudies rakende die vervaardiging van petrol uit steenkool ondersoek. Die 

Sjinese regering het egter nog nie enige goedkeuring verleen vir ’n moontlike steenkool-

tot-brandstofprojek nie (April, 2013).  

4.2.4 Kennis  

Die kennisstruktuur bepaal die ontwikkeling van kennis, hoe dit geberg word en wie die 

kennis kommunikeer, deur watter medium en aan wie en onder watter voorwaardes. 

Sonder kennis kan ’n ekonomie nie groei nie, terwyl kennis ekonomiese mag verseker 
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(van Wyk, 2000: 74). Die waarde van die kennisstruktuur lê in die feit dat kennis mag 

verseker deur dit beskikbaar te maak, of mag wegneem, deur kennis van ’n bepaalde 

groep te weerhou (May, 1996: 12).  

Sedert 2003 het die Sjinese regering homself verbind tot die oordrag van kennis na Afrika 

(insluitend Suid-Afrika), soos uitgespel word in die FOCAC Addis Ababa Action Plan (2004 

tot 2006) deur middel van die Technical and Vocational Education and Training Plan. 

Hierdie verbintenis spruit uit die FSAS-beginsel van bemagtiging vir Afrika deur onder 

andere kennisverplasing. Die Sjinese regering se program van kennisoordrag geskied 

deur deelname en samewerking met akademiese inisiatiewe, ontwikkelingsgeleenthede, 

handelsinisiatiewe, vredesoperasies, investering en die bevordering van toerisme tussen 

Sjina en ontwikkelende state. Sjinese ekonomiese sterk punte, soos 

infrastruktuurontwikkeling, landelike en stedelike ontwikkeling, besproeiingsprojekte en die 

bedryf van klein besigheidsvaardighede, is deur verskeie inisiatiewe en projekte tot die 

kennisvlak van die Suid-Afrikaanse ekonomie gevoeg (FOCAC, 2003).  

Op die vlak van onderrig het Sjina sy beloftes van wedersydse uitruiling van kennis 

nagekom en is daar aktiewe deelname aan onderriggeleenthede wat gereguleer word deur 

die bilaterale ooreenkoms rakende die uitruil van onderwysers en leerders, soos 

geprioritiseer is tydens die derde sitting van die bilaterale kommissie tussen Suid-Afrika en 

Sjina in 2007 (DTI, 2013: 3). In Sjina is daar 3 000 universiteite wat oor ’n magdom kennis 

beskik wat van groot waarde vir die ontwikkelende wêreld is (Walters, 2014).  

Wat onderwys betref, het ongeveer 300 Sjinese onderwysers hul in Suid-Afrika gevestig, 

hoofsaaklik met die doel om Mandaryns en Sjinese kulturele studie, toerisme, geologie en 

landboukunde in ’n verskeidenheid sekondêre en tersiêre instansies aan te bied. ’n 

Sentrum vir Sjinese Studies is te Stellenbosch Universiteit gestig, wat ook die Confucius 

Institution huisves.14 Confucius Institutions is intussen ook gevestig by die Tshwane 

Universiteit van Tegnologie, die Universiteit van Kaapstad en die Rhodes Universiteit 

(CCS, 2013). Suid-Afrika huisves die grootste aantal Confucius Institutions in Afrika 

(Xuejun, 2013: 10). Populêre studierigtings sluit in Sjinese taal en kultuuronderrig, 

landboukunde, geologiestudie en toerisme. Verder is daar tans ongeveer 3 000 Sjinese 

                                            
14 Die Confucius Institution, ’n Sjinese regeringsinisiatief, het ten doel om Sjinese tale en die Sjinese kultuur internasionaal te bemark, 
Sjinese onderwys in die buiteland te bevorder en om kulturele uitruilprogramme te fasiliteer (CCS, 2013).  
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studente verbonde aan onderriginstellings in Suid-Afrika en ongeveer dieselfde getal Suid-

Afrikaners by soortgelyke instellings in Sjina. Suid-Afrika is die populêrste bestemming in 

Afrika vir Sjinese studente wat in Afrika tersiêre onderrig ondergaan (Obamba, 2013). 

Hierdie instansies is van groot belang vir die Suid-Afrikaanse ekonomie, aangesien 

ekonomiese geleenthede met Sjina nie volledig benut kan word as Sjina, in geheel, nie 

begryp en verstaan word nie. Dis is belangrik dat Suid-Afrika se grootste handelsvennoot 

se funksionering verstaan word (CCS, 2013).  

Verder het die ontwikkeling van goedkoop drukperse in Sjina daartoe gelei dat groot 

hoeveelhede akademiese boeke wat vir die Suid-Afrikaanse kurrikulum op sekondêre vlak 

nodig word, vanaf Sjina ingevoer word na Suid-Afrika vir onderrigdoeleindes teen baie 

bekostigbare tariewe. Sjina is ook ’n aktiewe borg van seminare en konferensies, veral 

waar Sjina en Suid-Afrika gemeenskaplike onderwerpe hanteer (Shushan, 2006: 2, 3). 

Verder, in ’n poging om kennis oor Sjina, sy doelwitte en interaksie met Suid-Afrika na die 

bevolking te neem, word die Sjinese koerant, China Daily, vanaf 14 Desember 2012 

weekliks in Suid-Afrika gedruk en in die meeste winkels verkoop. Sjina hoop om groter 

begrip vir Sjinese betrokkenheid in Afrika deur die weeklikse publikasie te kweek en groter 

belangstelling in Sjina gaande te maak. Die koerant word deur die Sjinese regering beheer 

en geborg (China Daily, 2012). 

Gedurende 1999 is ’n wetenskap- en tegnologie-ooreenkoms tussen Suid-Afrika en Sjina 

onderteken, wat opgevolg is deur die Pretoria-deklarasie en die Binasionale Kommissie in 

2004 wat, onder andere, onderrig en wetenskap- en tegnologiesamewerking bevorder. 

Samewerking in hierdie verband het alreeds plaasgevind op vakgebiede soos 

mynboukunde, metallurgiese prosesse, vervoerinfrastruktuur, biotegnologie, 

nanotegnologie, informasie- en kommunikasietegnologie en mediese wetenskappe (Luim, 

2006: 2, 3). 

Suid-Afrikaanse universiteite huisves ook die grootste getal entrepreneursentrums om 

Afrika-uitdagings en geleenthede te evalueer. Hierdie sentrums steun swaar op Sjinese 

befondsing, steun en raad (Niu, 2011: 5). Sjina het homself alreeds in 2003 tydens die 

Addis Ababa-konferensie verbind tot die verplasing van kennis na die Afrikakontinent en 

het sedert 2004 ongeveer 30 000 Afrikane, insluitend Suid-Afrikaanse burgers, in tegniese 

rigtings opgelei. Weens Suid-Afrika se bevoordeelde posisie rakende tegnologiese 
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ontwikkeling, sy sterk landbougrondslag, mynbouvaardighede, sy besondere ekonomiese 

posisie in Afrika en gevestigde infrastruktuur, kan Suid-Afrika besondere voordele trek uit 

die Sjinese inisiatief. Sjinese vaardighede, veral rakende infrastruktuurontwikkeling, stads- 

en streeksbeplanning, besproeiingsprojekte en die vervaardigingsbedryf, kan van groot 

waarde wees vir die Suid-Afrikaanse ekonomie, terwyl Suid-Afrika se kennis op mynbou- 

en tegnologiese vlak weer tot voordeel van die Sjinese ekonomie kan wees (Le Pere, 

2007a: 113, 114).  

Weens die landbou- en mynboukundige grondslag van die Suid-Afrikaanse ekonomie 

beskik Suid-Afrikaanse kundiges oor kennis wat in die ontluikende Sjinese mark baie 

waardevol is, en boonop nog bekostigbaar. Suid-Afrikaanse maatskappye is tans 

belangrike rolspelers in Sjina betreffende die ontwikkeling van ’n 

mynbouveiligheidsraamwerk, sateliettelevisie-infrastruktuur, asook moontlike steenkool-

tot-brandstof-vatbaarheidstudies. Hierdie beleggings deur Suid-Afrika is massief, wat Suid-

Afrika se investering in vergeleke met dié van Sjina in Suid-Afrika ver oortref (Orr, 2007: 

18; Marais, 2011). Verder is Suid-Afrikaanse kennis van kernkragontwikkeling, 

satelliettegnologie en sellulêre kommunikasie van groot waarde vir die Sjinese ekonomie 

(Le Pere, 2007a: 34).  

Suid-Afrika en Sjina het in baie opsigte ’n gemeenskaplike verlede, veral wat betref hul 

koloniale verlede, versetgeskiedenis, ekonomiese uitdagings, asook die gepaardgaande 

sosio-maatskaplike vraagstukke. Sjina het sedert die laat 1970’s stelselmatig sy ekonomie 

uitgebrei en sodoende aandag gegee aan sosio-maatskaplike aspekte. Daar is dus 

besondere kennis in Sjinese geledere wat in Suid-Afrika aangewend kan word om ook 

soos Sjina ’n daadwerklik uitnemende staat te word, en die produktiewe aanwending van 

hierdie oorgedraagde kennis kan ’n belangrike fondament word vir voortreflike ekonomiese 

groei in Suid-Afrika, asook op die res van die Afrikakontinent. 

4.2.5 Infrastruktuur  

Infrastuktuur raak toenemend belangriker in die internasionale politieke ekonomie weens 

die groei van internasionale handel en die beweging van meer produkte oor groter 

afstande binne bepaalde tydskedules (van Wyk, 2000: 78). Die vestiging van infrastruktuur 

is een van die fondamente vir ekonomiese groei en word in besonder beklemtoon deur die 

beginsels van die NEPAD en die FSAS.  
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Sjina ondersteun die NEPAD-beginsel dat ekonomiese groei net kan plaasvind indien 

vrede bewerkstellig is en betroubare infrastruktuur gevestig is. Gevestigde infrastruktuur 

stimuleer ekonomiese groei, aangesien markte bereikbaar is en produksiemiddele 

beskikbaar is vir die vestiging van ’n ekonomiese struktuur. Sjina het baie ervaring in die 

bou van stede, vervoernetwerke en kommunikasiesisteme weens die ongekende 

verstedeliking wat in die land plaasgevind het sedert die middel-1970’s. Gepaardgaande 

met Sjina se FSAS-inisiatiewe en Sjina se verbintenis met Afrika, is 

infrastruktuurontwikkeling een van die fondamente van Sjinese betrokkenheid in Afrika en 

Suid-Afrika. In Suid-Afrika was Sjinese maatskappye intens betrokke by sekere 

konstruksie-aspekte van verskeie sokkerstadions voor die afskop van die 2010 FIFA 

Soccer World Cup (Wasserman, 2007: 18).   

Die teenwoordigheid van ’n gevestigde en moderne infrastruktuur is van kardinale belang 

wanneer ekonomiese groei verlang word. Sjina beskik oor baie ervaring in die 

infrastruktuuromgewing. Sjina het reeds in November 2006 VSA $5 miljard opsy gesit om 

Sjinese maatskappye aan te moedig om in Suider-Afrika te belê. Sjina wil graag 

infrastruktuurprojekte in Afrika stimuleer en spesifiek fokus op die vervoer-, 

vervaardigings- en gesondheidsinfrastruktuur (Wasserman, 2007: 18). In Oktober 2012 het 

die Suid-Afrikaanse spoorvervoermaatskappy, Transnet, aangekondig dat die maatskappy 

95 nuwe elektriese lokomotiewe vir sy uitgebreide spoornetwerk gaan aanskaf van CSR 

Zhuzhou Electric Locomotive in Sjina. Die transaksie is meer as VSA $340 miljoen werd. 

Hawehyskrane is ook in 2012 van die Sjinese vervaardiger, Shanghai Zhenhua Heavy 

Industries, aangeskaf deur Transnet vir die opgradering van die Durban-hawe, wat invoere 

en uitvoere vanaf Suid-Afrika en ander SAOG-state sal bevoordeel, aangesien Durban-

hawe die besigste hawe in Afrika is en die belangrikste toegangsroete na en van SAOG-

markte (Radebe, 2012: 15).  

As uitgangspunt van die NEPAD, is infrastruktuurontwikkeling van kardinale belang vir 

ekonomiese ontwikkeling in Afrika. Vervolgens het al die lidstate van die SAOG ’n 

Regional Infrastructure Development Master Plan goedgekeur vir 

infrastruktuurontwikkeling in die streek ten einde ekonomiese ontwikkeling aan te help. 

Hierdie plan behels hoofsaaklik die verbinding van pad- en spoornetwerke van verskeie 

ekonomiese kernareas met mekaar. Eerstens is daar ’n Noord-Suid-korridor, wat Durban- 

en Richardsbaai-hawens via Gauteng met die Kongolese-Zambiese kopergordel verbind. 
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Nog ’n projek is die Maputo-ontwikkelingskorridor, wat Gauteng met Maputo verbind. 

Derdens is daar die Tanzanië-Zambië-hoofweg en -spoorverbinding, wat by die Noord-

Suid-korridor aansluit. Hierdie projekte word in ’n groot mate deur Sjinese korporasies en 

ingenieursfirmas gefinansier en uitgevoer, alhoewel Sjinese maatskappye nie die enigste 

deelnemers aan die projekte is nie (Scholvin, 2013: 3).  

Die rede waarom infrastruktuurontwikkeling vir Sjina so ’n groot FSAS-prioriteit is, is  die 

land se strewe om maklike toegang na bronne van grondstof te vestig, sodat hierdie 

minerale geredelik na sy ekonomie uitgevoer kan word. Die Sjinese ekonomie steun swaar 

op toegang tot grondstowwe uit Afrika, en in ’n groot mate is die strategiese grondstowwe 

beskikbaar in Suid-Afrika. Verder verseker gevestigde infrastruktuur, soos hawens, paaie 

en spoorverbindings, geredelike toegang vir Sjinese goedere (Scholvin, 2013: 6). Suid-

Afrika is Sjina se grootste handelsvennoot en Sjinese produkte word deur Suid-Afrikaanse 

infrastruktuur na die Suid-Afrikaanse en die SAOG-ekonomieë versprei (Wasserman, 

2007: 18; Scholvin, 2013: 6). 

Dit is egter kommerwekkend dat Sjinese infrastruktuurprojekte gepaard gaan met die 

invoer van groot getalle Sjinese arbeiders om aan hierdie inisitatiewe te werk in Afrika, en 

in Suid-Afrika, in plaas daarvan om plaaslike arbeid en kennis te benut. Die negatiewe 

aspek van hierdie werkswyse deur Sjinese maatskappye lê daarin dat Sjinese 

infrastruktuurinvestering nie daadwerklik tot werkloosheidsverligting en kennisverplasing 

aanleiding gee nie en daar dus slegs ’n beperkte kapitaalinspuiting in die plaaslike 

gemeenskap plaasvind. Sjina bly egter ’n baie belangrike infrastruktuurverskaffer en 

beskik oor genoegsame kennis om van groot hulp vir Suid-Afrika te wees. Sjinese 

infrastruktuur in die grootste stede is van wêreldstandaard en gesog internasionaal, veral 

weens die vinnige groei van stede wêreldwyd weens verstedeliking. Sjina is besonder 

aktief betrokke by pad- en spoorinfrastruktuurprojekte in Afrika en sulke projekte word in 

samewerking met Suid-Afrikaanse ingenieursfirmas ook reeds in verskeie Suid-Afrikaanse 

provinsies beplan vir die verbetering van vervoerinfrastruktuur. Hierdie kennis en die skep 

van sodanige infrastruktuur kan van besondere waarde wees in Suid-Afrika se groot stede, 

wat as gevolg van die ekonomiese welvaart en verstedeliking ernstige 

vervoerinfrastruktuurvraagstukke en -uitdagings moet oplos (Alden, 2006: 161). 
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4.2.6 Handel 

Handel is een van die oudste vorms van internasionale verhoudinge en het in die globale 

ekonomiese bestel vinnig gegroei, maar ook disproporsioneel, wat beteken dat handel in 

seker streke vinniger gegroei het as in ander. Die tipe produkte wat verhandel word, het 

ook verander soos tegnologie gevorder het. Sjina is in groot mate verantwoordelik vir van 

hierdie veranderinge weens sy vinnig groeiende ekonomie, wat deur die 

vervaardigingsektor gekenmerk word. Hierdie handelsverandering internasionaal raak alle 

state, insluitend Suid-Afrika. Handel met Sjina in die huidige internasionale politieke 

ekonomie is baie belangrik vir die groei van Suid-Afrika se nasionale ekonomie en 

ondersteun Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwitte.  

Handel en investering is die belangrikste magstruktuur tussen Suid-Afrika en Sjina 

betreffende politieke ekonomie. Die uitbou van alle ander magstrukture is direk gekoppel 

aan handelsgroei tussen die twee state. Groeiende handel verstewig toenemend die hegte 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina. Suid-Afrika en Sjina se samewerking in dié 

verband is intensief en word deur die Joint Economic and Trade Committee (JETC) 

behartig. Die JETC is ’n uitvloeisel van die Suid-Afrikaanse-Sjinese Bilaterale Kommissie 

wat op presidensiële vlak gevestig is in 2002 (DTI, 2013: 4). 

Die fokus-areas van die JETC is: 

a. Bevordering van ekonomiese groei en ontwikkeling tussen Suid-Afrika en Sjina. 

b. Aanmoediging van Suid-Afrikaanse en Sjinese ondernemings om 

gemeenskaplike kommersiële geleenthede in beide state te ondersoek. 

c. Die identifisering van gesamentlike projekte wat finansiële steun nodig het. 

d. Samewerking rakende menslikehulpbron-ontwikkelilng. 

e. Gekoördineerde samewerking tussen die NEPAD en die FSAS (DTI, 2013: 4).  

In 2006 het Suid-Afrika en Sjina ’n ooreenkoms aangegaan rakende die bevordering van 

bilaterale handel en ekonomiese samewerking. Die ooreenkoms maak voorsiening vir 

spesiale ondersteuning aan Suid-Afrika rakende opleiding, kennis-uitruiling en spesifieke 

vaardigheidsopleiding in die tekstielbedryf (DTI, 2013: 5).  
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Totale handel tussen Suid-Afrika en Sjina het ’n groeikurwe getoon van 1998 tot 2012, van 

VSA $1,6 miljard af na VSA $26 miljard (Xuejun, 2013: 10; Grimm, 2014a: 17). Ongelukkig 

bevoordeel die handelsbalans vir Sjina, maar die Sjinese owerhede poog deurgaans om 

hierdie negatiewe handelsbalans reg te stel deur Sjinese belangstelling in ekonomiese 

aktiwiteite in Suid-Afrika te bevorder (Tapula, 2013: 2). Vanaf 2001 tot 2008 het die 

handelsbalanssurplus in Sjina se guns getel en het die surplus bly groei, maar sedert 2009 

het hierdie surplus ’n afplatting begin toon, wat ’n aanduiding is dat Sjinese maatreëls om 

die negatiewe handelsbalans te beperk, vrugte begin afwerp. Die afplatting van die 

internasionale ekonomie het egter ook gehelp om beter handelsbalanssyfers vir Suid-

Afrika te skep (DTI, 2013: 5). 

Teen die einde van 2011 het Sjina Suid-Afrika se grootste uitvoervennoot geword, gevolg 

deur die VSA, Japan, Duitsland en Brittanje. Sjina is ook Suid-Afrika se grootste 

handelsvennoot in die Asiatiese streek. Terselfdetyd het Sjina ook Suid-Afrika se grootste 

invoervennoot geword, gevolg deur Duitsland. Dit beteken dus dat die meeste enkele 

uitvoere uit Suid-Afrika bestem is vir Sjina, terwyl die meeste enkele invoere na Suid-Afrika 

afkomstig is vanaf die Sjinese ekonomie. Ongeveer 14 persent van alle invoere na Suid-

Afrika is afkomstig van Sjina, terwyl ongeveer 12 persent van alle uitvoere uit Suid-Afrika 

Sjina bereik (DTI, 2013: 5).  

Van Sjina se totale uitvoere na Afrika is Suid-Afrika (30%) sy grootste mark, gevolg deur 

Angola (19%), Nigerië (5%), Egipte (5%) en Libië (4%). Alhoewel Suid-Afrika Sjina se 

grootste handelsvennoot in Afrika is, verteenwoordig handel met Suid-Afrika slegs een 

persent van Sjina se totale internasionale handel (ISS, 2012). Gedurende 2012 was Suid-

Afrika, Angola, Libië en Nigerië die Afrikalande waarvandaan die meeste uitvoere na Sjina 

geskied het (TRALAC, 2013: 2).  

Grondstowwe, veral ystererts, platinum, staal en diamante, en landbouprodukte, is die 

belangrikste Suid-Afrikaanse uitvoerprodukte na Sjina, terwyl hoëkoste-produkte en 

tekstielware weer die belangrikste invoerprodukte vanuit Sjina na Suid-Afrika is. Suid-

Afrika voer ’n wye verskeidenheid produkte in van Sjina, wat wissel van klere, rekenaars, 

drukperse, voertuie, elektriese ware en kommunikasietoerusting. Basiese metale en 

mineraalprodukte maak ongeveer 87 persent van uitvoere uit Suid-Afrika na Sjina uit. 

Grondstowwe is baie belangrik vir die Sjinese ekonomie en daarom investeer Sjina aktief 
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in die mynbousektor in Afrika. Die belangrikste state wat mynbou-investering in Afrika 

ontvang van Sjina is Suid-Afrika en die DRK (Metorex, 2012; DTI, 2013: 6).  

Naas minerale produkte is landbouprodukte die grootste uitvoerproduk uit Suid-Afrika na 

Sjina. Sjina sien Afrika as ’n potensiële voedselverskaffer vir sy groeiende bevolking. Om 

hierdie rede is handelsbetrekkinge in die landbousektor ook, naas grondstowwe, belangrik 

wanneer ekonomiese verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina geëvalueer word. Die 

grootste persentasie Suid-Afrikaanse uitvoere op die gebied van landbou, bosbou en 

visprodukte is inderdaad bestem vir die Sjinese mark (Joemat-Pettersson, 2013). Daar is 

egter nog heelwat ekonomiese sektore in Suid-Afrika wat ontwikkel kan word om handel 

met Sjina te stimuleer, soos die wynboubedryf (DTI, 2013: 6). 

Dit bly egter voor die hand liggend dat basiese metale en minerale die belangrikste 

uitvoerprodukte van Suid-Afrika af na Sjina sal bly. Die jaarlikse groei in die uitvoer van 

basiese metale na Sjina is ongeveer 30 persent (Delonno, 2012: 14). Alhoewel hierdie 

groei indrukwekkend is, verloor Suid-Afrika eintlik op hierdie vlak markaandeel as die 

vinnige groei van die Sjinese vraag in ag geneem word. Suid-Afrika moes dus eintlik ’n 

groter persentasie van die produkte na Sjina uitgevoer het. Mededingers in hierdie mark is 

veral Australië en Brasilië. Die Suid-Afrikaanse sektor kon egter nie teen dieselfde pas as 

die Sjinese vraag groei nie weens lae produktiwiteit, administratiewe hindernisse, 

infrastruktuurgebreke en vervoeruitdagings. Hierdie toedrag van sake het daartoe gelei dat 

Sjinese invoerders alternatiewe markte, soos dié in Suid-Amerika en Australasië, beproef. 

Suid-Afrika moet egter die bevoordeelde buitelandse beleid van Sjina ten opsigte van 

Suid-Afrika aangryp en alles in die stryd werp om sy markaandeel te behou alvorens 

mededingende state meer betroubare verskaffers word. Suid-Afrika se metaal- en 

mineraalprodukuitvoere na Sjina hoort dus ten minste proporsioneel te bly groei in 

verhouding met die groei van die Sjinese ekonomie. Verder belemmer arbeidsonrus in die 

mynbousektor groei, veral in die platinumsektor (Weimar, 2013).  

Die Sjinese vervaardigingsektor het bepaalde voordele bo ontwikkelde lande, wat dit tans 

’n besondere voorsprong gee op die terrein van internasionale handel. Die twee 

belangrikste elemente wat Sjinese vervaardigers bevoordeel, is hul hoë produktiwiteit en 

hul lae uurlikse besoldiging. Hierdie toedrag van sake raak verskeie sektore in Suid-Afrika 

negatief. Die tekstielbedryf het die grootste druk ervaar. Die sektor het nie alleen gesukkel 
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met kompetisie van goedkoop Sjinees-vervaardigde klere nie, maar ook weens die Sjinese 

toetrede tot ander internasionale markte met goedkoop Sjinese klere, wat Suid-Afrikaanse 

klere-uitvoerders onwelkome internasionale kompetisie besorg het. Tans is Sjinees-

vervaardigde klere verantwoordelik vir die grootste segment van klereverkope in die 

internasionale mark en word alle tekstielvervaardigers internasionaal negatief geraak 

weens die beskikbaarheid van goedkoop Sjinese klere. In die VSA het 1 300 

tekstielfabrieke reeds tussen 2004 en 2006 gesluit weens goedkoop Sjinese 

tekstielinvoere (Lui, 2004: 62). Alhoewel hierdie toedrag van sake in der waarheid die 

tekstielbedryf in Suid-Afrika vernietig het, het die invoer van goedkoop klere wel die 

mindergegoede segment van die Suid-Afrikaanse bevolking bevoordeel omdat hulle, 

weens goedkoop Sjinese klere, minder hoef te spandeer aan hierdie primêre uitgawe 

(Mafu, 2007: 17).  

Ten einde handel tussen Suid-Afrika en Sjina te bevorder, het die twee state gedurende 

2005 ooreenkomste aangegaan om dubbele belastingheffings op ingevoerde goedere te 

voorkom en ontwikkelingsinisiatiewe in hul onderskeie state te beskerm. Nieteenstaande 

die groei in handelsbetrekkinge met Sjina, beperk gebrekkige kennis van die Sjinese mark, 

gebrekkige kennis van geleenthede in Sjina, persepsies van ekonomiese risiko’s verbonde 

aan Sjina en gebrekkige kennis van die taal en kultuur versnelde handelsbetrekkinge 

tussen die twee state. Sjina is egter tans gretig om met ontwikkelende state handel te dryf. 

Hierdie bereidwilligheid moet as ’n geleentheid beskou word wat nie noodwendig 

onbepaald bevoorregte toegang tot die Sjinese mark sal bied nie, en om hierdie rede is dit 

belangrik dat handelsgeleenthede en handelsverhoudinge spoedig gesmee en uitgebrei 

moet word (Botha, 2008). 

Die goeie verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina het ook die Suid-Afrikaanse 

toerismebedryf voordelig geraak. ’n Gunstige beeld van Suid-Afrika in Sjina, makliker 

toegang tot Suid-Afrika via nuwe vlugroetes sedert 2011 (Beijing-Johannesburg) en Suid-

Afrika se bekostigbaarheid het daartoe gelei dat 132 000 Sjinese burgers Suid-Afrika 

gedurende 2012 besoek het. In 2011 was die Sjinese toerismegetal na Suid-Afrika 84 000 

(South Africa Info, 2013). Tans is Suid-Afrika die mees gesogte bestemming vir Sjinese 

toeriste na Afrika. Dit is dus duidelik dat die Sjinese toerismemark in Suid-Afrika 

astronomies groei, met die finansiële inspuiting wat daarmee gepaard gaan. Aangesien 

een werksgeleentheid uit elke 12 toeriste geskep word in Suid-Afrika, het die toename in 
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toerisme vanaf Sjina ’n groot bydra gelewer tot die uitbreiding van die mark. Hierdie is 

egter ’n groot mark wat nog baie beter ontgin kan word, aangesien daar in 2012 ongeveer 

70 miljoen Sjinese na internasionale toerismebestemmings gereis het. Die groeiende getal 

Sjinese toeriste wys ook op die hegte Suid-Afrikaanse verhouding met Sjina en die 

positiewe persepsies van Suid-Afrika in Sjina (Jones, 2014). 

4.2.7 Energie  

In enige ontwikkelde staat is energie van kardinale belang vir die handhawing en uitbou 

van produksie (van Wyk, 2000: 79). Sjina is nie in staat om intern in sy eie 

energiebehoeftes te voorsien nie en moet groot volumes energie invoer om sy groeiende 

ekonomie te bly stimuleer. Sjina is besonder geïnteresseerd in Afrika as ’n belangrike 

energieverskaffer om sy groeiende ekonomie te rugsteun. Afrika voorsien reeds 25 

persent van Sjina se olievoorraad. Suid-Afrika beskik ongelukkig oor geen oliebronne nie 

en slegs beperkte natuurlike gasvolumes. Sjina is egter baie betrokke by die olie-

industrieë van Angola, Nigerië, Gaboen en Soedan. Suid-Afrika beskik egter oor 

tegnologiese kennis om brandstof uit steenkool te vervaardig en die Sjinense 

steenkoolmaatskappy, Shenhua, in samewerking met Sasol, ondersoek moontlike 

steenkool-tot-pretroleumsamewerking (Le Pere, 2007b: 21, 142; April, 2013). 

Sjina het ’n benadering tot energie wat berus op ’n “vind dit, koop dit en gebruik dit”-

beginsel, wat beteken dat Sjina min ag slaan op verskafferstate se interne politieke 

aangeleenthede. Swak regerings, twyfelagtige menseregterekords en internasionale 

veroordeling van sommige verskafferstate beperk nie Sjinese investering in sodanige state 

nie. In hierdie verband het Sjinese maatskappye soms maklike toegang tot sekere state se 

energie- en minerale bronne, aangesien daar ’n interne afwesigheid van 

opposisiegroeperings in Sjina is wat sodanige inverstering teenstaan, gebrek aan 

kompetisie teenwoordig is in die teikenstaat weens die afwesigheid van Westerse 

maatskappye (weens sanksies) en beperkte investeringsmaatreëls geld weens sulke 

lande se isolasie (Tompson, 2011: 5). In hierdie verband word spesifiek verwys na Sjina 

se investering in state met beduidende reserwes olie en natuurlike gas.  

Sjinese belangstelling in Sasol se steenkool-tot-pretroleum-inisiatief het ook internasionale 

belangstelling aangewakker, veral in die lig van die hoë olieprys sedert 2011. Die VSA, 

Kanada, Indië, Uzbekistan en Katar oorweeg soortgelyke vatbaarheidstudies deur Sasol in 
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hul lande wat, indien die projekte geïmplementeer word, van groot ekonomiese waarde vir 

Suid-Afrika kan wees (Marais, 2011; Xinhua 2013b). 

Rakende alternatiewe energieverskaffing, beskik Suid-Afrika oor van die gevorderdste 

akademici wat kernenergie bestudeer. Suid-Afrikaanse ingieneurs is hoog aangeskrewe 

by die ontwikkeling van die sogenaamde Pebble Bed Modular Reactor-kernkraginisiatief, 

wat intussen deur die Suid-Afrikaanse regering gestaak is. Hierdie kerninisiatief was gemik 

op laekoste-kernenergie, wat veilig en effektief internasionaal aangewend kan word. Suid-

Afrika, as ’n Koue Oorlog-kernwapenstaat, het ook ’n lang geskiedenis van kernenergie 

wat in elektrisiteit omskep word. Die kernkragstasie, Koeberg, buite Kaapstad, verskaf 

ongeveer 6 persent van Suid-Afrika se elektrisiteit sedert 1984 (Eskom, 2013). In 

Augustus 2010 het die China National Nuclear Corporation onderhandelinge aangeknoop 

met die Suid-Afrikaanse regering ten einde kernsamewerking op die vlak van energie te 

formaliseer. Sjina is hoofsaaklik geinteresseerd in die kerntegnologie waaroor Suid-Afrika 

beskik. Sjina, wat ook oor kernwapens beskik, bedryf tans 17 kernenergiefasiliteite, terwyl 

nog 28 onder konstruksie is. Sjina is egter baie geïnteresseerd in die kennis wat Suid-

Afrika reeds opgedoen het oor modulêre kernmoontlikhede (Zhang, 2010; WNA, 2011; De 

Bruin, 2013).  

Suid-Afrika beleef egter ook energie-uitdagings wat sy ekonomiese groeipotensiaal 

belemmer. Alhoewel Suid-Afrika oor enorme volumes steenkool beskik wat gebruik kan 

word vir elektrisiteitsopwekking, is hierdie grondstofbenutting nie volhoubaar nie en is daar 

ook omgewingsuitdagings soos lugbesoedeling verbonde aan steenkoolkragsentrales. 

Suid-Afrika ondersoek dus deurgaans alternatiewe metodes van energie-opwekking wat 

omgewingsvriendelik is. Die China Longyuan Power Group het in 2011 die grootste private 

vennootskap-ooreenkoms gesluit met die Mulilo Renewable Engergy-groep van Suid-

Afrika om skoon energie-geleenthede in Suid-Afrika te ondersoek betreffende 

windenergie. Verder het Suntech, Sjina se grootste vervaardiger van sonpanele, ook in 

2011 aangedui dat hy ’n aanleg ter waarde van VSA $100 miljoen in Suid-Afrika wil vestig 

omdat Suid-Afrika ’n uitstekende mark is vir die aanwending van sonpanele weens die hoë 

voorkoms van sonure per jaar (Cassell, 2012: 5). Dit is dus duidelik dat daar op die vlak 

van energie baie wederkerige samewerkingsmoontlikhede bestaan tussen Suid-Afrika en 

Sjina.  
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4.2.8 Hulpverlening 

Hulpverlening (welsyn) is die samevattende term wat voordele en geleenthede omvat wat 

gegenereer word deur die funksionering van ’n mark, asook die voordele wat bewerkstellig 

word deur politieke optrede deur state of ander hoër gesag. Hulpverlening is dus nie in die 

internasionale politieke dinamika slegs buitelandse hulppakkette nie, maar sluit onder 

meer ook kennisoordrag, omgewingsbewustheid, menseregte en dienste in (van Wyk, 

2000: 79).  

Sjina is reeds vir baie jare ’n belangrike verskaffer van hulppakkette aan ontwikkelende 

state en fokus veral op Afrika. Die toestaan van hulppakkette aan spesifieke state word 

hoofsaaklik gemotiveer om verhoudinge te bevorder en ondersteuning te verseker, 

spesifiek in internasionale organisasies soos die VN, asook om toegang te verkry tot 

natuurlike hulpbronne. Reeds in die 1960’s was Sjina se hulppakkette aan Afrika suid van 

die Sahara ongeveer 20 persent van die totale hulppakkette wat Afrika ontvang het. 

Gedurende die 1970’s het hierdie hulp reeds vermeerder tot ongeveer 40 persent 

(Metrowich, 1975: 82).  

Suid-Afrika het egter nooit gedeel in hierdie Sjinese benadering tot Afrika nie, weens sy 

interne politieke bestel en amptelike erkenning van Taiwan. Hierdie hulppakkette 

manifesteer dikwels in die vorm van skenkings of laerente-lenings. Hulppakkette word ook 

aangebied in die vorm van kennis wat verplaas word na ontvangerstate deur middel van 

tegniese hulp, onderrig en ontwikkelingsraad. Sjina fokus egter hoofsaaklik op lae-

ontwikkelingstate in Afrika in dié verband, maar die tendens sluit Suid-Afrika nie 

outomaties as ontvanger uit nie (Tompson, 2011: 2).  

Sjina se huidige sosio-ekonomiese uitdagings vergelyk in baie opsigte met dié van Suid-

Afrika en ander Afrikalande. Hierdie gemeenskaplike posisie op die sosio-ekonomiese vlak 

maak interaksie rakende hierdie uitdagings makliker en daar kan daadwerklike lesse 

geleer word by Sjina rakende die oplossing van sosio-maatskaplike vraagstukke. Sjinese 

belangstelling in Afrika het verder internasionale belangstelling in Afrika se probleme ook 

gestimuleer. Afrika het gevolglik tot VSA $50 miljard ontvang in internasionale hulp, hetsy 

humanitêre hulp of ontwikkelingshulp, sedert 1990 (Mills, 2010: 14).  
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Bou van skole, hospitale en ander basiese infrastruktuur om die sosio-maatskaplike 

vraagstukke in Suid-Afrika te verbeter het met Sjinese hulp in Suid-Afrika geskied na 

beloftes deur die voormalige Sjinese president, Mnr Hu Jintau, tydens sy besoek aan Suid-

Afrika gedurende 2007. Investering en werkskepping bly egter die belangrikste 

hulpmedium wat Sjina Suid-Afrika kan bied. Die voormalige Sjinese ambassadeur in Suid-

Afrika, Mnr Liu Guijin, het reeds tydens ’n samewerkingseminaar tussen Suid-Afrika en 

Sjina in Kaapstad op 15 Februarie 2005 daarop bewys dat maatskaplike vraagstukke in 

Suid-Afrika en Sjina slegs volhoubaar opgelos kan word deur wederkerige uitruiling van 

kennis en kundigheid, wederkerige investering en die daarstelling van ’n vrye-

handelsooreenkoms tussen Sjina en die SADU of die SAOG. Skenkings en finansiële 

hulppakkette is slegs korttermyn-oplossings vir sosio-maatskaplike uitdagings, en hoort 

aangespreek te word deur daadwerklike ekonomiese ontwikkeling, wat deur regionale 

interaksie bewerkstellig kan word. Sjina sien dus sy benadering tot hulp binne die 

raamwerk van die teorie van neorealisme, wat beteken dat Sjina multilateraal met die hele 

streek wil saamwerk (Guijin, 2005: 2). 

Handelsontwikkeling tussen Afrika en Asië het sedert 2002 ongeveer VSA $120 miljard 

beloop. Sjina verskaf ook voorkeurlenings aan Afrikastate en minder demokratiese state, 

soos Zimbabwe en Soedan, is ook van sy kliënte. Sjina se hulp aan Afrika teen 2009 het 

reeds VSA $5 miljard beloop. Baie Westerse regerings is egter bekommerd oor hierdie 

toedrag van sake, aangesien Sjina nie die demokratiese hervorming wat die Weste 

aanmoedig, bevorder nie, terwyl Sjina se groter finansiële teenwoordigheid in Afrika 

outokratiese regerings met swak bestuurs- en menseregterekords in stand kan hou 

(SAPA, 2007: 13).  

Sjinese belegging in Afrika (en Suid-Afrika) het egter soms ook negatiewe gevolge op 

maatskaplike vlak. Sjinese investering in Afrika word gereeld gekenmerk deur die 

uitbuiting van arbeiders. Lang werksure en swak lone, ongesonde en gevaarlike 

werksomgewings en gebrek aan omgewingsvriendelike nywerhede word dikwels 

vereenselwig met Sjinese ondernemings. Investering van Sjina in Suid-Afrika kan dus 

daadwerklik help om Suid-Afrika se sosio-maatskaplike situasie te verbeter, maar 

wetgewende instansies soos die Departemente van Gesondheid, Handel en Nywerheid en 

Omgewingsake en Toerisme moet verseker dat hierdie investering nie ten koste van 

mannekrag, gesondheid en die omgewing geskied nie (Alden, 2006: 160). 
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Baie ontleders voel dat Sjina se noue betrokkenheid by Suid-Afrika negatief is vir die Suid-

Afrikaanse ekonomie. Sommige gaan so ver as om hierdie betrokkenheid te klassifiseer as 

neo-kolonialisme. Kritici dui aan dat Sjina se hegte verhouding met Suid-Afrika daarop 

geskoei is om toegang te verseker tot strategiese minerale, terwyl Suid-Afrika ’n 

winsgewende mark is vir goedkoop Sjinese produkte. Die waarheid is egter dat Sjina se 

ekonomiese verhouding met Suid-Afrika weinig verskil van dié van Europa, die VSA en 

Japan, naamlik om toegang te verkry tot minerale. Die enigste verskil is dat Sjina nou eers 

tot die Suid-Afrikaanse mark toegetree het, en dat Europa, die VSA en Japan al vir 

dekades ekonomiese verhoudinge met Suid-Afrika koester om toegang tot minerale te 

verseker en hul produkte aan die Suid-Afrikaanse mark verkoop. Daar is dus geen sprake 

van neo-kolonialisme nie, maar eerder ’n geval van addisionele kompetisie wat die 

tradisionele ontvangers van Suid-Afrikaanse minerale ontstig. Die groot verskil in 

ekonomiese verhoudinge tussen Sjina en die Westerse wêreld is dat Sjina min of geen 

voorwaardes stel vir handelsverhoudinge nie, terwyl die Weste dikwels aspekte soos 

demokrasie, menseregte en ekonomiese hervorming as voorwaardes vir 

handelsuitbreiding stel (ISS, 2012). 

4.3 Evaluering van die Ekonomiese Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

Tradisioneel was Europa en die VSA Suid-Afrika se grootste handelsvennote. In Asië was 

Japan en Taiwan Suid-Afrika se belangrikste handelsvennote. Die ekonomiese opkoms 

van Sjina, en Suid-Afrika se amptelike diplomatieke erkenning van Sjina, het egter tot 

groter ekonomiese interaksie tussen Suid-Afrika en Sjina gelei. Hierdie ekonomiese 

interaksie het in so ’n mate geëskaleer, dat Sjina teen 2011 Suid-Afrika se grootste 

internasionale handelsvennoot geword het, wat beteken dat die meeste handel met die 

buiteland van Suid-Afrika af na Sjina gaan, terwyl die grootste enkele invoerderstaat na 

Suid-Afrika weer Sjina is. Daar is baie menings oor die wenslikheid van ’n hegte 

ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina. Dit is ook belangrik om te verstaan 

dat die politieke en ekonomiese oorwegings dikwels in tandem met mekaar verkeer, en 

politieke aspekte is soms van belang by die ekonomiese evaluering van die verhouding. 

Vervolgens gaan die verskillende menings neergepen word ten einde ’n geloofwaardige 

evaluering te maak oor of die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina tot Suid-

Afrika se voordeel is, al dan nie. Hierdie evaluering sal geskied aan die hand van die 
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teoretiese benadering van hierdie verhandeling deur gebruik te maak van die teorië van 

realisme, neorealisme en neoliberalisme.  

Volgens realisme is state die primêre rolspelers in die internasionale politieke arena. 

Volgens die teorie van realisme fokus state op hul eie veiligheid, jaag hul eie nasionale 

belange na en wedywer om mag (Korab-Karpowicz, 2013). Die kruks van realisme in die 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina lê in die feit dat die twee state se bilaterale 

verhouding gemotiveer word deur eiebelang. Indien ’n staat se verhouding nie aan hierdie 

vereiste voldoen nie, sal daar dikwels gevind word dat so ’n verhouding met ’n ander staat 

op bilaterale vlak nie voordelig is vir die staat nie. Dus sal die teorie van realisme na vore 

kom in die verduideliking van die twee state se bilaterale verhoudinge betreffende hul 

politieke wisselwerking (Donnelly, 2004: 79).  

Neorealisme kom na vore in die twee state se interaksie met die res van die internasionale 

gemeenskap, asook die verskeidenheid regionale, kontinentale en internasionale strukture 

en organisasies waarmee Suid-Afrika en Sjina in hul verhouding gesamentlik interaksie 

toon, soos die SAOG, die AU, die FSAS, die BRISS, die VN, die Wêreldbank en die IMF. 

Neorealisme fokus dus nie slegs op die staat nie, maar ook op die groter internasionale 

stelsel. Volgens hierdie konsep van neorealisme poog state nog steeds om hul eie belang 

te bevorder, maar daar word ook gebruik gemaak van internasionale strukture en 

organisasies om behulpsaam te wees om hierdie doel te bereik. Die invloed van veral die 

BRISS en die FSAS sal spesifiek direk die verhoudinge tussen die twee state beïnvloed, 

veral weens die feit dat ander state ook deel vorm van hierdie twee organisasies. Sjina 

gebruik die FSAS as voertuig in sy verhoudinge met Afrikastate, insluitend Suid-Afrika, 

terwyl Suid-Afrika se toetrede tot die BRISS besondere prominensie aan sy verhouding 

met Sjina gee (Mingst, 2004: 44).  

Volgens neoliberalisme word hierdie benadering gebruik om die omvattende politiek-

ekonomiese omgewing, wat beïnvloed word deur nuwe ontwikkelinge soos globalisasie en 

vryehandelsgebiede, te verduidelik. In hierdie veranderlike politiek-ekonomiese omgewing 

kan state alleenlik suksesvol voortbestaan indien hulle nou saamwerk om hul mag uit te 

brei, maar intense veranderinge, wat meegebring word deur aspekte soos veranderlike 

ekonomiese verwikkelinge en globalisasie, word in ag geneem. Dit is ook belangrik om 

daarop te let dat aspekte soos globalisasie en vryehandelsgebiede verhoudinge tussen 
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state kompliseer en dus ’n addisionele dimensie plaas op tussenstaat-verhoudinge 

(Mingst, 2004: 44; Balaam, 2005: 64). In neoliberalisme word dus gekyk na die verhouding 

tussen twee state, beïnvloed deur die rol van internasionale en regionale strukture, asook 

die invloed van nuwe verwikkelinge, soos vryehandelsgebiede en globalisasie, in die 

tussenstaatlike interaksie. In hierdie verwikkelinge moet die voordeligheid van die 

verhouding met Sjina beoordeel word aan die hand van die teorie van neoliberalisme.  

4.3.1 Kritiek op die Ekonomiese Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

Suid-Afrika, en baie ander Afrikastate, staar hulle blind teen die ekonomiese groei wat in 

Sjina plaasgevind het sedert die laat 1970’s. Volgens die Sjinese regering kan hierdie 

ekonomiese suksesverhaal toegeskryf word aan die fondamente wat geleë is in die 

sogenaamde Sjinese Model. Die Sjinese Model is gebaseer op die beginsels van sterk 

staatsbeheer en befondsing van infrastruktuurinisiatiewe, wisselkoerse, sleutelinstellings 

soos banke en die vervaardigingsektor (The Economist, 2010). State soos Suid-Afrika glo 

dat hierdie weg na ekonomiese sukses Suid-Afrika ook beskore kan wees as die 

sogenaamde Sjinese Model in Suid-Afrika gekopieer word. Hierdie model is egter nie 

geskik vir Suid-Afrika nie, aangesien Suid-Afrika se ekonomiese sterk punte geleë is in sy 

ryk neerslag van grondstowwe en landbou, terwyl die vervaardigingsektor, wat die kruks 

van die Sjinese sukses verteenwoordig, in Suid-Afrika swak meeding op internasionale 

vlak. Verder is verskeie verskuilde gevare in die Sjinese Model waarneembaar, soos die 

Sjinese outokratiese regeringstelsel, gebrekkige menseregte, afwesigheid van vakbonde, 

ontoereikende persvryheid, omgewingsvraagstukke en regeringsinmenging in die 

ekonomie (Akintayo, 2011).  

Suid-Afrika het sterk bilaterale verhoudinge met Sjina, en poog om maksimale voordeel 

daaruit te trek. Die versoeking om die Sjinese Model in die Suid-Afrikaanse ekonomie te 

kopieer sal dus groot wees. Volgens die teorie van realisme moet daar egter beklemtoon 

word dat state bilaterale verhoudinge met mekaar aanknoop vir hul eie maksimale 

voordeel en dus moet die verhouding nie negatief inwerk op die ander staat nie.  Sjina 

word ook daarvan beskuldig dat hy hegte verhoudinge met Suid-Afrika koester omdat die 

relatief sterk Suid-Afrikaanse ekonomie as ’n bloeiende en winsgewende mark dien vir sy 

goedkoop, maar dikwels substandaard, vervaardigde artikels. Die afskaffing van tariewe 

om Suid-Afrikaanse produksie teen goedkoop buitelandse produkte te beskerm in 1994, 
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het ’n oop mark in Suid-Afrika geskep waar Suid-Afrikaanse produkte dikwels nie teen 

goedkoop Sjinese produkte kan meeding nie. Mnr Moeletsi Mbeki wys daarop dat hierdie 

afskaffing van beskermende tariewe ’n politieke besluit was tot nadeel van die 

vervaardingingsektor in Suid-Afrika, aangesien Suid-Afrika politieke verhoudinge met Sjina 

wou verseël as politieke standpunt teen Westerse invloed (Barron, 2012: 11). Suid-Afrika 

het egter ook besef dat sy ekonomie binne die verwagtinge van globalisasie en 

vryehandelsgebiede moet funksioneer (soos beklemtoon word in die teorie van 

neoliberalisme), en inskakeling in die internasionale ekonomie het hierdie beleidstappe 

vereis. Daar word ook daarop gewys dat Sjina Suid-Afrika eintlik nodig het, aangesien 

Suid-Afrika se gevestigde handelsroetes en aansluitende infrastruktuur met die SAOG ’n 

noodsaaklike afspringplek is vir Sjinese ekonomiese invloed in Suider-Afrika. Suid-Afrika 

moet dus hierdie geografiese voordeel en gevorderde infrastruktuur as meganisme 

aanwend om groter politieke en ekonomiese toegewings met Sjina te bemiddel. Suid-

Afrika het egter nie hierdie hefboom gebruik om ’n beter en meer gelyke verhouding met 

Sjina te bewerkstellig nie, wat tot gevolg het dat potensiële ekonomiese geleenthede 

verlore gegaan het (Barron, 2012: 11). Suid-Afrika het sterk bilaterale en multilaterale 

verhoudinge met SAOG lande, wat invloed insluit. Hier funksioneer Suid-Afrika binne die 

teorie van neorealisme, met sterk bilaterale en multilaterale ekonomiese verhoudinge met 

die SAOG en Sjina. Hierdie invloed en voordeel wat in Suid-Afrika se guns tel, kon baie 

beter aangewend word in die bilaterale en multilaterale verhouding met Sjina en die 

SAOG-lande.  

Die Wêreldbank beskuldig Sjina ook daarvan dat hy Sjinese immigrasie na Afrika 

ongesteurd toelaat om sy eie bevolkingsdruk te verlig. In Suid-Afrika woon daar na 

skatting reeds 500 000 Sjinese, waarvan die meeste arbeidsposisies beklee wat deur 

Suid-Afrikaners gevul kon word. Sjina dra dus by tot werkloosheid en deur ’n eie 

arbeidsmag na Suid-Afrika in te voer, voorkom die land kennisoordrag. Sjina maak 

homself skuldig aan die invoer van groot getalle Sjinese om sy belegging  in Suid-Afrika te 

steun en die Suid-Afrikaanse regering blyk onbeholpe te wees om hierdie gedrag te 

bekamp (Xinhua, 2013b). Die beweging van arbeid is ’n realiteit in die globale 

internasionale gemeenskap en volgens die teorie van neoliberalisme ’n ekonomiese 

werklikheid in die globale internasionale gemeenskap. Beperkinge op die beweging van 

arbeiders, spesifiek Sjinese arbeiders, sal nie strook met Suid-Afrika se buitelandse 

beleidsdoelwitte van hegte Suid-Suid-samewerking en groeiende verhoudinge met Sjina 
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en ander ontwikkelende state nie. Suid-Afrika sien sy funksionering as volgens die teorie 

van neoliberalisme, waar die werklikhede van globalisasie, vryehandelsgebiede en 

beweging van menslike kapitaal en kennis oor grense ’n aanvaarde beginsel van die nuwe 

internasionale ekonomiese uitdagings is. Daar word ook dikwels daarop gewys dat Suid-

Afrika se hegte verhouding met Sjina Suid-Afrika se tradisionele ekonomiese bondgenote 

in Europa en Amerika vervreem. Historiese bande, kulturele verhoudinge, intellektuele 

verbintenisse en gemeenskaplike doelwitte met Westerse state word verwaarloos, wat op 

die lange duur nadelig gaan wees vir Suid-Afrika se politieke en ekonomiese posisie in die 

globale internasionale politieke arena, volgens die teorie van neoliberalisme. Europese en 

Amerikaanse markte bly groot ekonomiese bronne wat nie verwaarloos moet word nie, 

aangesien die Suid-Afrikaanse ekonomie op hierdie ekonomiese fondamente rus (Barron, 

2012: 11). Die VSA en Europese state het in 2010 byvoorbeeld slegs VSA $90 miljard  in 

Suid-Afrika belê deur direkte buitelandse investering, teenoor die VSA $4 miljard wat Sjina 

belê het (Sandrey, 2010: 3).  

Kritiek op Sjinese betrokkenheid in die Suid-Afrikaanse ekonomie berus ook dikwels op die 

beginsels dat Sjinese maatskappye omgewingsfaktore negeer, menseregte misken, 

aanvaarbare arbeidspraktyke ignoreer en belastingwetgewing omseil, wat op die lang duur 

hul sakepraktyke bevoordeel en winsgewend maak (EtiekSA, 2014). Suid-Afrika beskik 

egter oor ’n hoogaangeskrewe grondwet, arbeidswette en omgewingsregulasies, en die 

effektiewe toepassing van hierdie maatreëls en regulasies hoort enige vergrype en 

oortredings effektief aan te spreek.  

Die ekonomiese verhouding met Sjina toon ’n oneweredige handelsbalanstendens, wat 

daarop dui dat Sjina nie die bilaterale ekonomiese verhouding met Suid-Afrika so hoog ag 

as wat Suid-Afrikaanse politici wil voorgee nie. Daar moet egter in ag geneem word dat die 

ekonomiese fondamente van die twee state se ekonomieë daadwerklik verskil en dat die 

Sjinese regering, veral sedert 2008, pogings aanwend om hierdie wanbalans reg te stel.  

4.3.2 Die Voordeligheid vir Suid-Afrika van die Ekonomiese Verhouding tussen 
Suid-Afrika en Sjina 

Sekuriteit is ’n belangrike aspek vir enige staat. Sonder sekuriteit kan ’n staat nie optimaal 

ekonomies funksioneer nie. Sekuriteit skep ook vertroue by investeerders in ’n land se 

ekonomie, aangesien beleggers hul belange in ’n land veilig wil sien. Suid-Afrika het die 
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vermoë om hierdie sekuriteit aan sy ekonomie te waarborg. Suid-Afrika se hegte bilaterale 

ekonomiese verhouding met Sjina bied egter verder aan die tweede grootste 

internasionale ekonomie ’n winsgewende mark en platform vir ekonomiese bedrywighede 

in Suid-Afrika. Suid-Afrika se multilaterale verhouding met die res van die SAOG brei 

hierdie sekuriteit uit na Afrikastate verder noord van Suid-Afrika, wat ekonomiese 

aktiwiteite in hierdie state ook moontlik maak, onder andere vir Sjina. Hierdie sekuriteit 

word gewaarborg deur die infrastruktuur na die SAOG-lande en Suid-Afrika se gevestigde 

sekuriteitsmeganismes. Suid-Afrika is dus belangrik vir Sjina in sy ambisie in Afrika. Suid-

Afrika se hegte bilaterale verhouding met Sjina verskaf ook aan Suid-Afrika groter 

sekuriteit, aangesien hegte samewerking met ’n grootmoondheid sekuriteit bevorder.  

Suid-Afrika, as ’n ontwikkelende staat met ’n klein ekonomie, het direkte buitelandse 

investering nodig om die ekonomie te laat groei. Merkbare investering en finansiering deur 

Sjina in die Suid-Afrikaanse ekonomie sedert 1998 het juis Suid-Afrika se ekonomie 

bevoordeel. Vanaf 1998 tot 2010 het direkte Sjinese investering in die Suid-Afrikaanse 

ekonomie ongeveer VSA $10 miljard  beloop. Daar is veral merkbare groei in Sjinese 

investering bemerk vanaf 2008. Europese state, veral Duitsland, Brittanje en Nederland, 

bly egter nog state met ’n groter investeringsportefeulje in Suid-Afrika as Sjina, maar 

Sjinese investering toon ’n konstante opwaartse kurwe (Sandrey, 2010: 3). Suid-Afrika bly 

dus verbind tot ’n multilaterale benadering in sy ekonomiese ambisies, waardeur alle state 

toegang tot deelname aan die Suid-Afrikaanse ekonomie kan verkry volgens die teorie van 

neoliberalisme. In die nuwe uitdagings van die post-Koue Oorlog-era, globalisasie en 

vryehandelsgebiede, moet Sjina eerder gesien word as ’n addisionele rolspeler in die 

raamwerk van neoliberalisme betreffende ekonomiese verhoudinge in die Suid-Afrikaanse 

ekonomie.  

Suid-Afrika se strategiese waarde vir Sjina, veral rakende strategiese grondstowwe, 

toegang tot die SAOG en die strategiese handelsroete om die Kaap, maak van Suid-Afrika 

’n belangrike ekonomiese vennoot vir Sjina. Verder is Suid-Afrika ’n belangrike afsetgebied 

vir Sjinese goedere. Hierdie ekonomiese belangrikheid van Suid-Afrika vir Sjina stimuleer 

hegte bilaterale bande tot voordeel van beide state volgens die teorie van realisme. Suid-

Afrika bied dus aan Sjina sekuriteit, ’n mark, handelsware en ’n vennootskap gebou op 

Suid-Suid-samewerking binne die uitdagings van politieke-ekonomiese werklikhede in die 

raamwerk van neoliberalisme.  
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Suid-Afrika, as ’n ontwikkelende land, beskik nie oor dieselfde finansiële vermoëns as die 

meeste Westerse state nie. Volgens die syfers van die Wêreldbank was die BBP per 

kapita van Suid-Afrikaners in 2012 ongeveer VSA $6 600 (Trading Economics, 2012).15 

Sjina voer groot hoeveelhede handelsware uit na Suid-Afrika teen goedkoop pryse. 

Hierdie tendens het daartoe gelei dat baie verbruikersartikels teen baie goedkoper pryse 

op die Suid-Afrikaanse mark verkrygbaar geword het wat die deursnee-individu in Suid-

Afrika kan bekostig. Hierdie artikels sluit in tekstielware, elektroniese toerusting, motors, 

fabriekmasjinerie en kommunikasiemiddele. Ekonomiese verhoudinge met Sjina het dus 

tot gevolg gehad dat groot hoeveelhede verbruikersartikels bekostigbaar geword het vir 

die deursnee-Suid-Afrikaner. Soos die teorie van neoliberalisme uitspel, is grense nie 

meer ’n belangrike struikelblok vir internasionale handel nie en moet markgerigte 

beginsels in ’n vryehandelsgebied die ekonomie rig om langtermyn-ekonomiese sekerheid 

en vooruitgang te verseker.  

Weens die hegte verhouding wat op politieke en ekonomiese vlak tussen Suid-Afrika en 

Sjina ontwikkel het, het Suid-Afrika groter prominensie in Sjina ontvang, wat groot 

belangstelling in die Sjinese toerismemark tot gevolg gehad het. Groot getalle Sjinese 

besoek Suid-Afrika jaarliks, met ’n gevolglike ekonomiese inspuiting in die Suid-Afrikaanse 

ekonomie (Jones, 2014). Mense beweeg makliker oor grense, met minder administratiewe 

vereistes en groter ekonomiese inpak, soos toeriste wat sekere sektore van die ekonomie 

stimuleer deur die spandering van kapitaal.  

Suid-Afrika was tradisioneel verbind tot die Weste, spesifiek Europa en die VSA. Hierdie 

verbintenis het ook tot sterk verhoudinge met akademiese instellings en 

opleidingsinstansies gelei. Suid-Afrika se hegte bande met Sjina het egter nou ook daartoe 

gelei dat soortgelyke bande met instansies in Sjina gekweek word, wat algemene 

kennisoordrag in Suid-Afrika bevorder en groter diversiteit in kennisoorgawe bewerkstellig. 

Kennisoordrag lei  mettertyd tot ekonomiese geleenthede, ontwikkeling en vooruitgang, tot 

voordeel van ’n staat se ekonomie. Gebrekkige kennisoordrag raak state se ekonomiese 

groei negatief, soos waargeneem word by geïsoleerde state. Die koms van globalisasie en 

vinnige en effektiewe kommunikasie het kennisoordrag bevorder, asook die voorkoms van 

beweging van mense met kennis oor grense heen.  

                                            

 
15 Die BBP per kapita word verkry deur die verdeling van die BBP, met inflasie in ag genome, deur die bevolkingsgetal (Roux, 2005: 17).  
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Suid-Afrika se hegte bande met Sjina, asook Sjina se klem op die Sjinese Model, het die 

belangrikheid van infrastruktuurontwikkeling vir ekonomiese groei bevestig. Hierdie 

beginsel het tot die fokus op infrastruktuurontwikkeling in Suid-Afrika (spoorweë en 

verbindingsroetes) gelei, maar is ook die grondslag van die NEPAD se visie vir 

ekonomiese ontwikkeling in Afrika. Die Suid-Afrikaanse regering is oortuig dat die 

bewerkstelliging van vrede opgevolg moet word deur infrastruktuurontwikkeling, wat op sy 

beurt weer tot volhoubare ekonomiese groei aanleiding gee. In hierdie verband speel Sjina 

’n belangrike rol as vennoot in die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika, die SAOG en 

die res van Afrika met die NEPAD en die FSAS as gemeenskaplike voertuie.  

4.4 Slotsom 

Ten einde ’n logiese en georganiseerde benadering tot die bestudering van die 

ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina te bewerkstellig, is hierdie bestudering 

gedoen aan die hand van verskeie primêre en sekondêre magstrukture. Daar is klem gelê 

op sekuriteit, produksie, finansies, kennis, infrastruktuur, handel, energie en hulpverlening. 

Hierdie aspekte is in isolasie en wisselwerking gemeet en sodoende is die ekonomiese 

wisselwerking tussen Suid-Afrika en Sjina gestruktueerd gemeet. 

Wanneer ekonomiese samewerking tussen state bespreek word, word hierdie bespreking 

gerig ooreenkomstig hul bilaterale en multilaterale samewerking. Suid-Afrika en Sjina toon 

besondere sterk bilaterale samewerking, soos manifesteer in die klassieke teorie van 

realisme. Suid-Afrika se diplomatieke erkenning van Sjina in 1998 volg nadat die Suid-

Afrikaanse regering tot die gevolgtrekking gekom het dat verhoudinge met Sjina in ’n 

groter mate Suid-Afrika se internasionale ekonomiese ambisies sou bevorder as om voort 

te gaan om verhoudinge met Taiwan te handhaaf. Die feit dat Hong Kong, waar Suid-

Afrika ’n handelskantoor bedryf het, onder Sjinese beheer, in 1997 as ’n spesiale 

administratiewe gebied ingelyf is, het verdere prominensie gegee aan diplomatieke 

erkenning van Sjina. Sjina het aangedui dat hy geen handelskantore in Hong Kong sou 

toelaat van state wat Taiwan erken nie. Dit was ongetwyfeld noodsaaklik om diplomatieke 

erkenning aan Sjina, as die grootste opkommende ontwikkelende staat in die 

internasionale arena, permanente lid van die VN Veiligheidsraad en ontluikende 

ekonomiese reus, te gee ten einde die ekonomiese voordele wat Sjina bied, te benut. 
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Bilaterele samewerking kom veral duidelik na vore wanneer die verskillende bilaterale 

ooreenkomste tussen die twee state geëvalueer word volgens die teorie van realisme. 

Volgens die teorie van realisme is state die primêre rolspelers in die internasionale 

politieke arena en is die bilaterale verhoudinge tussen twee state die belangrikste 

internasionale politieke en ekonomiese verskynsel. Volgens die teorie van realisme fokus 

state op hul eie veiligheid, jaag hul eie nasionale belange na en wedywer om mag (Korab-

Karpowicz, 2013). Die kruks van realisme in die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina lê 

in die feit dat die twee state se wisselwerking gemotiveer word deur die bevordering van 

hul eie belang. Ekonomiese groei en vooruitgang is van kardinale belang vir enige staat 

om suksesvol te funksioneer. Ten einde hierdie verhouding te formaliseer en struktuur 

daaraan te gee, word ooreenkomste tussen state daargestel om hul handel, produksie, 

finansiële aangeleenthede en kennisoordrag te reguleer. Die groot getal bilaterale 

ekonomiese ooreenkomste tussen Suid-Afrika en Sjina is ’n duidelike aanduiding dat daar 

’n hegte verhouding tussen die twee state ontwikkel het sedert diplomatieke bande in 1998 

aangegaan is. Die verskillende ooreenkomste dek byna alle aspekte van die funksionering 

van verhoudinge tussen twee state.  

In hierdie konsep van realisme en die najaag van eie belang, is Suid-Afrika en Sjina 

wederkerig vir mekaar van belang. Sekuriteit, betreffende veilige toegang tot markte, 

grondstowwe, asook ekonomiese aktiwiteite in die verskillende state, is van belang vir 

volhoubare ekonomiese wisselwerking. Verder is dit ook belangrik dat state 

komplementerende ekonomiese toestande moet ondervind om hegte bilaterale 

ekonomiese verhoudinge te verseker. Suid-Afrika is ’n grondstofryk staat met ’n groot 

mark, terwyl Sjina ’n produksiegedrewe ekonomie het wat goedkoop produkte kan verskaf. 

Daar is dus duidelik ’n tendens dat Suid-Afrika grondstowwe na Sjina invoer, terwyl Sjina 

vervaardigde goedere na Suid-Afrika invoer.  

Gemeenskaplike internasionale ekonomiese doelwitte wat beide Suid-Afrika en Sjina 

najaag, kom dan baie prominent na vore wanneer die multilaterale samewerking tussen 

die twee state geëvalueer word. Aangesien state in die moderne politieke omgewing nie 

alleenlik teenoor mekaar staan nie (bilateraal), maar ook ekonomiese verhoudinge met 

ander strukture en liggame aangaan, vind hulle toenemend dat hul buitelandse 

verhoudinge ’n multilaterale dimensie aanneem. Hierdie multilateralisme vind uiting in die 

teorie van neorealisme. Neorealisme kom na vore in die twee state se interaksie met die 
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res van die internasionale gemeenskap, asook die verskeidenheid regionale, kontinentale 

en internasionale strukture en organisasies waarmee state in hul verhouding gesamentlik 

interaksie toon, soos byvoorbeeld die SAOG, die AU, die FSAS, die BRISS, die VN, die 

Wêreldbank en die IMF. Neorealisme fokus dus nie slegs op die staat nie, maar ook op die 

groter internasionale stelsel. Volgens hierdie konsep van neorealisme poog state nog 

steeds om hul eie belang, insluitend ekonomies, te bevorder, maar daar word ook gebruik 

gemaak van internasionale strukture en organisasies om behulpsaam te wees om hierdie 

doel te bereik (Mingst, 2004: 44).  

Volgens die teorie van neorealisme beteken dit nou dat hierdie state (Suid-Afrika en Sjina) 

gemeenskaplike ekonomiese beleidsdoelwitte najaag in internasionale en regionale 

organisasies en strukture. In die Afrikakonteks kom hierdie multilaterale samewerking die 

beste na vore in die FSAS, wat dan ook die voertuig is waardeur Sjina aan uitdagings, 

ontwikkeling en hulpverlening in Afrika aandag gee. Die FSAS se belang is geleë in 

ekonomiese samewerking tussen Sjina en Afrika. Ekonomiese ontwikkeling van Afrika is 

vir beide Suid-Afrika en Sjina belangrik en manifesteer in hul buitelandse beleidsdoelwitte. 

Weens die gemeenskaplikheid van die FSAS en die NEPAD vind daar verder baie hegte 

samewerking tussen die twee organisasies plaas en verstewig hierdie samewerking 

verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina. Die FSAS, net soos die NEPAD, jaag ook 

veiligheid en sekuriteit op die Afrikavasteland na, om ekonomiese ontwikkeling, sosiale 

opheffing en sekuriteit te verkry. Indien hierdie doelwitte bereik word, sal dit tot groot 

voordeel wees vir Suid-Afrika, sowel as Sjina, veral ten opsigte van ekonomiese 

geleenthede op die grootliks onontginde Afrikavasteland.  

’n Baie belangrike verwikkeling wat plaasgevind het en ’n direkte uitvloeisel is van Suid-

Afrika se diplomatieke erkenning van Sjina en die strategiese vennootskap tussen die 

twee state, is die gevolglike Suid-Suid-samewerking wat daaruit gevloei het. Die 

belangrikste Suid-Suid-samewerking in die multilaterale omgewing tussen die twee state 

het Suid-Afrika se lidmaatskap van die BRISS-lande in 2011 tot gevolg gehad. 

Lidmaatskap van die BRISS beloof groot toekomstige ekonomiese voordele, aangesien 

die ander BRISS-lande ekonomies sterk vertoon. Die BRISS-state poog om ekonomiese 

wisselwerking met mekaar te stimuleer, wat tot groter Suid-Afrikaanse ontwikkeling en 

ekonomiese geleenthede kan lei. Die feit dat Suid-Afrika, deur die toedoen van Sjina, ook 
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lid is van die BRISS, skep verskeie ekonomiese geleenthede vir Suid-Afrika, soos toegang 

tot alternatiewe finansiële instellings en addisionele markte.  

In die globale internasionale gemeenskap begin ontwikkelende state groter seggenskap 

internasionaal nastreef weens die integrasie van die internasionale gemeenskap se 

handelspatrone, kommunikasie, ontwikkeling en veiligheidsbehoeftes. Hier kom die teorie 

van neoliberalisme sterk na vore in die verhouding tussen state in die internasionale 

milieu. Volgens neoliberalisme word hierdie benadering gebruik om die omvattende 

politiek-ekonomiese omgewing, wat beïnvloed word deur nuwe ontwikkelinge soos 

globalisasie en vryehandelsgebiede, te verduidelik. In hierdie veranderlike politiek-

ekonomiese omgewing kan state net suksesvol voortbestaan indien hulle nou saamwerk 

om hul mag uit te brei, maar intense veranderinge wat meegebring word deur aspekte 

soos veranderlike ekonomiese verwikkelinge en globalisasie word in ag geneem. Dit is ook 

belangrik om daarop te let dat aspekte soos globalisasie en vryehandelsgebiede 

ekonomiese verhoudinge tussen state kompliseer en dus ’n addisionele dimensie plaas op 

tussenstaats-verhoudinge (Mingst, 2004: 44; Balaam, 2005: 64). Volgens neoliberalisme 

word dus gekyk na die ekonomiese verhouding tussen twee state, beïnvloed deur die rol 

van internasionale en regionale strukture, asook die invloed van nuwe verwikkelinge, soos 

vryehandelsgebiede en globalisasie, in die tussenstaatlike interaksie. Die verhouding 

tussen Suid-Afrika en Sjina moet dus verskeie uitdagings te bowe kom om hegtheid en 

gemeenskaplikheid te bevorder.   

Uitdagings waarmee Suid-Afrika spesifiek geworstel het volgens die teorie van 

neoliberalisme was produksie, spesifiek produksie in die tekstielbedryf. Weens 

vryehandelsgebiede en Suid-Afrika se liberale visie oor vryehandelsgebiede, het 

goedkoop Sjinese produkte die Suid-Afrikaanse mark ingevloei en Suid-Afrika se 

tekstielbedryf nadelig geraak. Tekstielvervaardigers moes egter aanpas by die werklikhede 

van die uitdagings volgens neoliberalisme en hul markte rig binne die globale 

internasionale bestel, betreffende ekonomiese verwagtinge. Dit het gaandeweg duidelik 

geword dat Suid-Afrika in die hantering van die uitdagings groter klem moes lê op sy eie 

ekonomiese sterk punte, soos grondstowwe, landbou en dienste, wat die land op sy beurt 

weer internasionaal ekonomies mededingend maak.   
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Daar is egter baie kritiek nasionaal, asook internasionaal, teen die hegte ekonomiese 

samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina uitgespreek. Baie ontwikkelende lande wil 

dieselfde ekonomiese groei as Sjina bewerkstellig deur die sogenaamde Sjinese Model op 

hul ekonomie van toepassing te maak. Suid-Afrika stel ook baie belang in die model. Kritici 

wys daarop dat die grondslag van Suid-Afrika se ekonomie baie verskil van dié van Sjina, 

en daarom sal die Sjinese Model nie Suid-Afrika se ekonomie bevoordeel nie. Ander 

ontleders wys daarop dat die sterk Suid-Afrikaanse ekonomie ’n groot mark bied vir 

goedkoop substandaard Sjinese produkte, tot Suid-Afrika se nadeel. Suid-Afrika, met sy 

veelsydige neerslag van grondstowwe en toegang tot die SAOG-mark, kon beter 

ekonomiese voordele met Sjina beding het. Verder lei hegte ekonomiese verhoudinge met 

Sjina tot immigrasie van groot getalle ongeskoolde Sjinese arbeiders na Suid-Afrika, wat 

werkloosheid bevorder en kennisoordrag belemmer. Hierdie hegte ekonomiese 

verhouding met Sjina benadeel ook verhoudinge met tradisionele ekonomiese vennote, 

veral die ontwikkelde state. Sjinese maatskappye maak hul ook skuldig aan 

menseregtevergrype, onaanvaarbare arbeidspraktyke en swak omgewingsbestuur.  

Nieteenstaande al die kritiek teen die hegte verhouding tussen Sjina en Suid-Afrika, is dit 

tog belangrik om daarop te wys dat die ekonomiese verhouding besondere voordele vir 

Suid-Afrika ingehou het. Suid-Afrika het direkte buitelandse investering nodig om die 

ekonomie te laat groei en Sjina is ’n nuwe opkomende staat wat gewillig is om hierdie tipe 

investering aan Suid-Afrika te bied. Verder verstewig hegte ekonomiese bande sterker 

politieke bande met ’n baie groot en belangrike internasionale rolspeler. Sjina verskaf ook 

goedkoop en bekostigbare verbruikersartikels aan die Suid-Afrikaanse publiek, wat tot 

voordeel is van die gemeenskap, waarvan die meeste arm is. Hegte ekonomiese 

verhoudinge stimuleer ook toerisme na Suid-Afrika, kennisoordrag en sekuriteit, aangesien 

Suid-Afrika toenemend, as belangrikste Afrikastaat, belangrik word vir Sjina.  

Sjina is ’n opkomende staat wat groot ekonomiese moontlikhede en geleenthede aan 

Suid-Afrika bied om sy buitelandse beleidsdoelwitte uit te leef weens die korrelasie in die 

twee state se buitelandse beleide. Deur die hegte verhouding met Sjina het Suid-Afrika tot 

groter prominensie op die Afrikakontinent gevorder deur die ondersteuning van die FSAS 

aan die NEPAD. Verder is Sjina die toonaangewende buitelandse staat wat in Afrika 

betrokke is by infrastruktuurontwikkeling en selfs infrastruktuurprojekte in Suid-Afrika 
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befonds. Ekonomiese samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina is dus voordelig vir Suid-

Afrika.  

Vervolgens gaan die militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina bespreek word in 

Hoofstuk 5. Tydens hierdie bespreking sal veral klem gelê word op die Suid-Afrika-Sjina 

Verdedigingskommissie, inligtingsuitruilooreenkomste, gesamentlike vredesoperasies en 

humanitêre hulpverlening, asook verdedigingstegnologie en wapenhandel. Militêre 

verhoudinge tussen die twee state is van besondere belang, aangesien hierdie medium 

deur albei state aangewend word om hul buitelandse beleid in Afrika te ondersteun. 

Hierdie militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina gaan gemeet word deur gebruik te 

maak van die teorieë van realisme, neorealisme en neoliberalisme. Die hoofstuk gaan 

verder bepaal of die militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina voordelig is vir Suid-

Afrika, al dan nie.  
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HOOFSTUK 5 

DIE MILITÊRE VERHOUDING TUSSEN SUID-AFRIKA EN SJINA 

5.1 Inleiding 

Die militêre vermoë van ’n staat speel ’n besondere rol in ’n land se magspotensiaal in die 

internasionale gemeenskap (Papp, 1988: 395). Invloed, spesifiek politieke invloed, hang 

dus in ’n groot mate af van ’n staat se vermoë om sy militêre mag te projekteer. Militêre 

verhoudinge tussen state behels ’n verskeidenheid aspekte wat verband hou met die 

veiligheidsmagte, beskerming van soewereiniteit, magsprojeksie, mag as ’n diplomatieke 

instrument en magsvertoon. Hier word aspekte soos personeel (soldate), 

verdedigingsbeleid, inligting, militêre operasies, opleiding, militêre oefeninge, 

uitruilooreenkomste, asook wapenhandel behandel (Xuetong, 2006).  

’n Staat se weermag dien as ’n instrument vir die rugsteuning van politieke besluite deur 

sy regering. Die bekende Pruisiese militêre ontleder, Generaal Carl von Clausewitz, het 

reeds in sy 1832-publikasie, Vom Kriege, aangedui dat ’n staat se militêre mag ‘n 

verlengstuk is van sy politieke mag en dat oorlog eintlik net ’n ander vorm is van ’n staat 

se diplomasie. Die weermag is dus ’n instrument in die hande van politici om, waar nodig, 

besluite tot uitvoering te bring indien normale politieke of diplomatieke kanale nie die 

gewensde gevolge het nie. Ten einde ’n effektiewe militêre mag te handhaaf, het ’n staat 

’n sterk ekonomie nodig wat hierdie mag kan befonds en onderhou. ’n Staat se weermag 

word dus gebou op die fondamente van ’n land se politieke en ekonomiese postuur 

(Bassford, 1994).  

Militêre samewerking geskied wanneer een staat op militêre vlak met ’n ander staat 

saamwerk om ’n bepaalde bedreiging of uitdaging te oorkom. Hierdie samewerking kan 

manifesteer in ooreenkomste, opleiding, oefeninge, inligtingsuitruil, gesamentlike 

wapenontwikkeling, vredesinisiatiewe en oorlogvoering. Militêre verhoudinge tussen twee 

state is van besondere belang, aangesien hierdie medium deur albei state aangewend 

word om hul buitelandse beleid te ondersteun. Dit is egter waar dat hegte militêre 

samewerking gewoonlik voorafgegaan word deur hegte politieke en/of ekonomiese 

samewerking en verhoudinge (Xuetong, 2006). 
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Wanneer die militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina geëvalueer word, moet 

hierdie evaluasie gesien word binne die dimensies van ’n algemene verhouding tussen 

state, soos uitgespel word in die teorieë van realisme en neorealisme. Hier word spesifiek 

verwys na die state se verhouding met mekaar op bilaterale en multilaterale vlak. In 

bilaterale verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina is hul militêre verhouding van belang, 

spesifiek betreffende hul samewerking op die Verdedigingskomitee en inligtingsuitruil. 

Deur hierdie aspekte te evalueer, sal die wederkerende militêre verhouding tussen die 

twee state duidelik word. ’n Belangrike fondament wat die multilaterale verhoudinge tussen 

Suid-Afrika en Sjina in Afrika vestig, is gesamentlike vredesoperasies en humanitêre 

hulpverlening. Die rede daarvoor is dat Sjina vredesoperasies en humanitêre 

hulpverlening gebruik in sy buitelandse beleid teenoor Afrika, en Suid-Afrika is deel van 

die groter Afrika-kontinent. Sjina poog, net soos Suid-Afrika, om vrede en stabiliteit in 

Afrika te vestig om toegang tot minerale te verseker en ekonomiese markte te vestig. 

Verder lê vredesoperasies ook klem op humanitêre hulp in konflikgebiede. 

Vredesoperasies deur Sjina in Afrika korreleer dus met Suid-Afrika se buitelandse beleid 

ten opsigte van die Afrika-agenda. Die dimensie van vredesoperasies neem egter ’n 

multilaterale karakter aan, aangesien Suid-Afrika en Sjina nou met ander state en 

organisasies moet werk. Hierdie multilateralisme manifesteer in die teorie van 

neorealisme. 

Hierdie hoofstuk poog om te bepaal wat die militêre verhouding tussen Suid-Afrika en 

Sjina is, en of hierdie verhouding tot Suid-Afrika se voordeel is, al dan nie. Daar gaan 

eerstens gekyk word na die militêre posisies van beide Suid-Afrika en Sjina, gevolg deur ’n 

oorsig van hul militêre verhoudinge. Daarna gaan die vlakke van samewerking tussen 

Suid-Afrika en Sjina bespreek word. Hierdie vlakke manifisteer as die Suid-Afrika-Sjina 

Verdedigingskomitee, inligtingsuitruilooreenkomste, vredesoperasies en humanitêre 

hulpverlening, asook verdedigingstegnologie en wapenhandel. Daar gaan dan ook ’n 

evaluering van die militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina plaasvind deur na die 

voor- en nadele van die verhouding te verwys, alvorens ’n slotsom die hoofstuk afsluit.  

5.2 Militêre Posisie van Suid-Afrika  

Polities is Suid-Afrika ’n belangrike rolspeler in die SAOG, asook in Afrika. Suid-Afrika 

vervul belangrike rolle in die AU en sy verskillende strukture. Internasionaal het Suid-Afrika 
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ook groot aansien, soos by die VN, die BRISS en die G-20. Suid-Afrika beskik ook oor die 

grootste ekonomie op die Afrikavasteland. Hierdie twee fondamente (polities en 

ekonomies) verseker dat Suid-Afrika oor ’n effektiewe verdedigingsmag beskik. Die SANW 

is die sterkste en mees tegnologies gevorderde militêre mag in Sub-Sahara-Afrika. Die 

SANW bestaan uit 88 000 soldate en 18 000 reserwelede. Die SANW is ook een van min 

Afrikastate wat oor ’n gevorderde lug- en maritieme vermoë beskik, en kan sy mag ver 

buite sy grense projekteer weens sy lugmag en vloot. Die totale begroting van die SANW 

in 2012 was VSA $4,6 miljard, wat ongeveer 1,2 persent van die BBP van Suid-Afrika 

behels (Global Fire Power, 2012; Department of Defence, 2012). 

Die Suid-Afrikaanse militêre magte se suksesvolle veldtogte tydens die Eerste en Tweede 

Wêreldoorloë (1914–1918 en 1939–1945), asook die Koreaanse konflik (1950–1953), het 

reeds Suid-Afrika se verdedigingsvermoë internasionaal beklemtoon. Dit was egter eers 

na 1970 dat Suid-Afrika werklik ’n moderne militêre vermoë opgebou het. Weens politieke 

verwikkelinge op die Afrikavasteland, spesifiek weens ’n militêre bedreiging wat deur die 

voormalige Suid-Afrikaanse regering in die suide van Angola ervaar is, is ’n moderne 

verdedigingsmag op die been gebring. Hierdie militêre mag het die vermoë gehad om 

beide konvensioneel en takties te opereer. Die mag se leër is ondersteun deur ’n moderne 

lugmag en vloot. ’n Semi-konvensionele oorlog in die suide van Angola, asook teen-

insurgensie-operasies teen destydse interne bevrydingsbewegings, soos die ANC en die 

PAC, het die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) se ervaringsvlak sodanig laat ontwikkel dat 

die SAW as een van die mees formidabele militêre magte in Afrika ontwikkel het (Steyn, 

2005: 16).16 

Die feit dat Suid-Afrika se apartheidsbeleid vanaf 1948 tot 1992 internasionaal veroordeel 

is, asook Suid-Afrika se militêre teenwoordigheid in die noorde van Suidwes-Afrika (nou 

Namibië) en die suide van Angola, het daartoe aanleiding gegee dat die VN op 

4 November 1977 Resolusie 282 aanvaar het wat alle lidstate verplig het om wapenhandel 

met Suid-Afrika te staak. Hierdie verbod het die SAW se operasionele vermoë toenemend 

in gedrang gebring. Gevolglik is daar besluit om die bestaande wapenvervaardigingsektor 

in Suid-Afrika uit te brei. Hierdie besluit het daartoe gelei dat ’n baie dinamiese en 

                                            
16 Die SAW was die militêre mag van Suid-Afrika tot 1994. Na 1994 het al die verskillende militêre magte, naamlik die SAW, militêre 
vleuels van die ANC en PAC, asook die weermagte van die onafhanklike state in Suid-Afrika, saamgesmelt om die SANW te vorm 
(Modise, 2000).  
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tegnologies gevorderde verdedigingsindustrie in Suid-Afrika ontstaan het. Hierdie industrie 

het gevorder tot die belangrikste en grootste krygstuigindustrie in Afrika onder die 

uitvoerende beheer van die Krygstuigkorporasie van Suid-Afrika (KRYGKOR) (Armscor, 

2012). 

Suid-Afrika se toenemende internasionale isolasie het verder daartoe gelei dat die land 

addisionele verdedigingsmeganismes oorweeg het om homself teen potensiële vyandige 

state in die Koue Oorlog-bestel te beskerm. Die apartheidsregering het veral militêre 

aggressie van die voormalige Sowjet-unie se alliansievennote gevrees. Hierdie 

bedreigingspersepsie het daartoe gelei dat die Suid-Afrikaanse regering sedert 1977 

suksesvol kernwapenvermoëns ontwikkel het en selfs oor kernwapens beskik het. Tussen 

1977 en 1989 het Suid-Afrika ses kernwapenplofkoppe ontwikkel (NTI, 2014). Suid-Afrika 

was die enigste land in Afrika om oor hierdie vermoë te beskik. Met die 

demokratiseringsproses van Suid-Afrika tussen 1989 en 1994 en die einde van die Koue 

Oorlog, het die aanvanklike bedreiging teen Suid-Afrika verdwyn en het die Suid-

Afrikaanse regering sy kernwapenvermoë vrywillig afgetakel. Nieteenstaande die feit dat 

Suid-Afrika nie meer oor hierdie tipe wapentuig beskik nie, was die arsenaal kernwapens 

’n teken van Suid-Afrika se inherente vermoëns in militêre tegnologie en ontwikkeling 

(Geldenhuys, 1989: 26; Armscor 2012).   

Met die koms van ’n demokratiese regeringsbestel in Suid-Afrika in 1994 het die Suid-

Afrikaanse regering ’n moderne weermag geërf, wat verder aangevul en versterk is deur 

die integrasie van verskeie magte van bevrydingsbewegings en weermagte van 

voormalige onafhanklike state in Suid-Afrika (Modise, 2000).17 Die demokratiese regering 

in Suid-Afrika sedert 1994 het stelselmatig uit sy vroeëre internasionale isolasie beweeg 

en met die res van die internasionale gemeenskap geïntegreer. Suid-Afrika het vinnig as 

die magtigste Afrikastaat na vore getree en nie-amptelik die leierskapsposisie in Afrika 

ingeneem. Suid-Afrika se buitelandse beleid het ook drasties verskil van die pre-1994 

regering se buitelandse beleid, wat daarop neergekom het dat die aanwending van die 

SANW, ter ondersteuning van die Suid-Afrikaanse regering se buitelandse beleid, ’n 

gewysigde vorm aangeneem het (Gelb, 2001).  

                                            
17 Die bevrydingsbewegings wat by die Suid-Afrikaanse Weermag geïnkorporeer is in 1994, was die ANC se militêre vleuel, Umkhonto 
we Sizwe, en die PAC se militêre vleuel, die Azanian People‘s Liberation Army. Die militêre magte van Bophuthatswana, Transkei, 
Ciskei en Venda is ook in die SAW geïnkorporeer om die SANW te vorm (Modise, 2000).   
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Die vier belangrikste fokuspunte van die SANW, soos vervat in die Witskrif op Verdediging 

van 1996, is die volgende: 

a. Nasionale Soewereiniteit en Veiligheid. Die basiese en belangrikste rol van die 

SANW, as ’n verdedigingsmag, is om die territoriale integriteit van Suid-Afrika te 

verdedig. Hierdie verdediging sluit ook Suid-Afrika se maritieme grense en 

lugruim in (Department of Defence, 1996). Weens die relatiewe stabiliteit wat in 

die SAOG-streek heers, word daar nie voorsien dat die SANW ’n konvensionele 

bedreiging in die medium tot lang termyn hoef te neutraliseer nie.  

b. Ondersteuning aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Na die totstandkoming van 

’n demokratiese bestel in Suid-Afrika na 1994, het die eksterne bedreiging teen 

Suid-Afrika basies vir die medium tot lang termyn gewyk. Interne uitdagings het 

egter voorgekom, soos sosiaal-gedrewe burgerlike onrus, xenofobie, onwettige 

immigrasie en gewelddadige misdaad. Die SANW is gemagtig, ooreenkomstig 

die Witskrif op Verdediging, om die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die 

bekamping van hierdie uitdagings te ondersteun (Department of Defence, 1996).  

c. Internasionale Vredesoperasies. Die SANW se mees aktiewe rol in die 

demokratiese bestel sedert 1994 het gemanifesteer as vredesoperasies. Weens 

die Suid-Afrikaanse regering se fokus op die Afrika-agenda, as een van die 

fondamente van die land se buitelandse beleid, speel die SANW ’n belangrike 

rol in die verskaffing van personeel en toerusting in VN- en AU-gemagtigde 

vredesoperasies in Afrika (Department of Defence, 1996). 

d. Ondersteuning aan ander Staatsdepartemente.  Die SANW, met ’n groot 

arsenaal militêre toerusting, personeel en kundiges, is ook gemagtig om 

humanitêre bystand te verleen. Hierdie humanitêre bystand behels 

rampverligting en hulp, die verskaffing en onderhoud van noodsaaklike dienste, 

soek- en reddingsoperasies, ontruiming van Suid-Afrikaanse burgers uit 

onstabiele state, beskerming van maritieme bronne en 

verdedigingsamewerking. Hierdie aanwending van SANW-toerusting, -personeel 

en -kundigheid kan ook buite die grense van Suid-Afrika geskied. Hierdie tipe 

ondersteuning sal egter altyd in oorleg met ander staatsdepartemente plaasvind 

(Department of Defence, 1996).  
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Weens Suid-Afrika se ontwikkelde militêre vermoë is die land in ’n posisie om sy belange 

in Afrika te beskerm en behulpsaam te wees met vredesinisiatiewe en humanitêre 

hulpverlening op die kontinent. Die SANW beskik ook oor gevorderde militêre toerusting 

wat die militêre mag van Suid-Afrika landwaards, in die lug en op see doeltreffend 

ondersteun (Zilma, 2011: 1; CIA South Africa, 2013). Hierdie vermoë van die SANW maak 

van Suid-Afrika ’n populêre internasionale bondgenoot. Die vernaamste internasionale 

verdedigingsmagte wil graag verhoudinge met die SANW aanknoop. Hier speel Suid-

Afrika veral ’n belangrike rol in vredesinisiatiewe in Afrika, die beveiliging van die 

belangrike handelsroete om die Kaapse skiereiland, die verskaffing van kwaliteit- militêre 

toerusting, opleiding en inligtingsuitruil. Tans verteenwoordig verdedigingsattaché’s die 

SANW in 46 lande (DIRCO, 2014). Dit is dan ook voor die hand liggend dat die sterkste 

militêre mag in Asië, naamlik Sjina, militêre verhoudinge met die sterkste en mees 

gevorderde militêre mag in Sub-Sahara-Afrika, naamlik Suid-Afrika, aangeknoop het 

(Department of Defence, 2001).  

5.3 Militêre Posisie van Sjina  

Naas die verdedigingsmagte van die VSA, ontvang die Sjinese weermag internasionaal 

die tweede grootste militêre begroting. Die Sjinese militêre mag ontvang ongeveer 

2,6 persent van die nasionale begroting van Sjina en indien hierdie tendens voortduur, 

word geprojekteer dat Sjina se verdedigingsbegroting teen 2035 groter as dié van die VSA 

sal wees. Hierdie begroting van die Sjinese weermag vir 2012 was ongeveer 

VSA $160 miljard (The Economist, 2012a). Die Sjinese weermag het 2,3 miljoen soldate in 

diens, wat dit, wat getalle betref, die grootste weermag internasionaal maak. Die Sjinese 

weermag het ook toegang tot gevorderde landwaardse, maritieme en lugplatforms, 

alhoewel sy tegnologiese ontwikkeling wat wapenstelsels betref nie op gelyke voet met dié 

van Westerse weermagte staan nie (CIA China, 2013). 

’n Algemene burgeroorlog, bekend as die Sjinese burgeroorlog, het in 1927 tussen die 

Sjinese Nasionale Party en die Kommunistiese Party van Sjina uitgebreek. Vyandighede 

eindig eers in 1947, alhoewel geen vredesooreenkoms aangegaan is nie. Die 

Kommunistiese Party van Sjina het beheer oor die vasteland van Sjina oorgeneem, terwyl 

die Sjinese Nasionale Party onttrek het na die eiland van Formosa. Op 1 Oktober 1949 het 

Sjina as ’n sosialistiese staat op die Asiatiese vasteland tot stand gekom, terwyl Taiwan sy 
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eie onafhanklikheid gevestig het op die eiland van Formosa. Sjina het egter nie die 

onafhanklikheid van Taiwan erken nie en beskou Taiwan as ’n afvallige provinsie van die 

groter Sjina. Sedert 1947 streef Sjina na hereniging met Taiwan, en staan hierdie beleid 

bekend as die Een Sjina-beleid. Hierdie konflik en gevolglike politieke spanning met 

Taiwan het die grondslag gelê vir die ontwikkeling van die Sjinese weermag en is een van 

die primêre fokuspunte daarvan (Global Security Organisation, 2011).  

Ander faktore het egter ook ’n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van die Sjinese 

weermag. In die 1950’s was die Sowjet-unie die grootste bondgenoot van Sjina en ook die 

belangrikste wapenverskaffer aan die onderontwikkelde Sjinese weermag. Hierdie hegte 

bondgenootskap tussen die voormalige Sowiet-unie en Sjina het egter tot ’n einde gekom 

na intense grensgeskille tussen die twee state, ideologiese geskille en Sjina se 

ontwikkeling van kernwapens. Die gevolglike beëindiging van die hegte verhouding tussen 

die voormalige Sowjet-unie en Sjina het die Sjinese weermag swak toegerus gelaat, wat 

beteken het dat dit nie in staat was om sy mag ver buite sy grense te projekteer nie. Sjina 

het dus ’n tydperk van relatiewe isolasie op militêre vlak beleef na die militêre verhouding 

met die voormalige Sowjet-unie versuur het (The Economist, 2012a).  

Met die oorname van die Sjinese leierskap by Mnr Mao Zedong deur Mnr Deng Xiaoping 

in 1978, is drasiese ekonomiese wysigings in Sjina van stapel gestuur. Mnr Xiaoping was 

van voorneme om Sjina se ekonomiese ontwikkeling die land se hoofprioriteit te maak en 

gevolglik het die Sjinese weermag slegs as sekondêre prioriteit aandag geniet. Gevolglik 

het die Sjinese weermag beperkte finansiële begrotings ontvang, wat nooit meer as 

1,5 persent van die land se BBP was nie. Hierdie beperkte investering in die Sjinese 

weermag het die Sjinese verdedigingsmag aanvanklik onderontwikkeld gelaat. Die vinnige 

groei van die Sjinese ekonomie, veral gedurende die 1980’s, het egter stelselmatig groter 

begrotings vir die Sjinese weermag toegelaat, wat suksesvol aangewend is in die 

uitbreiding en ontwikkeling van die veiligheidsmagte. Die Sjinese weermag het egter 

steeds grootliks bestaan uit fisiese mannekrag, met gebrekkige tegnologiese wapens of 

gevorderde lug- of maritieme stelsels (The Economist, 2012a). 

Die Eerste Golf-oorlog in Irak in 1990/91, wat onder die leierskap van die VSA geskied het, 

het die belangrikheid van tegnologies gevorderde wapentuig beklemtoon. Die Sjinese 

Generale Staf het besef dat ’n groot militêre mag, soos dié van Sjina, sonder tegnologies 
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gevorderde wapens nie in die moderne era van oorlogvoering suksesvol sou wees nie. 

Gevolglik begin die Sjinese weermag, gerugsteun deur ’n vinnig groeiende ekonomie, met 

’n aktiewe modernisasieprogram, wat hoofsaaklik fokus op die lugmag, vloot, 

kernwapentuig en konvensionele missiele. Die grondslag en fokus van die Sjinese 

weermag is ook aangepas om die uitdagings van die post-Koue Oorlog-era te deurstaan. 

Die beskerming van die Sjinese ekonomie, asook Sjina se toenemende groter rol 

internasionaal, vorm die grondslag van Sjina se moderne militêre aanwending (The 

Economist, 2012a). Die aankondiging deur die VSA-president, Mnr Barack Obama, in 

2011 dat die VSA toenemend militêr gaan fokus op die Stille Oseaan-streek, asook die 

vestiging van ’n VSA militêre basis in Australië in 2012, dien as verdere motivering vir 

Sjina om in sy weermag te belê. Toenemende VSA militêre teenwoordigheid in die Stille 

Oseaan ontsenu Sjina, aangesien Sjina die streek as sy sfeer van invloed beskou. 

Intussen het groter klem op territoriale dispute in die Suid- en Oos-Sjinese See sedert 

2006 verdere klem geplaas op die vestiging van ’n robuste militêre vermoë deur Sjina 

(Forsythe, 2012: 18). 

Sjina se militêre en sekuriteitsbeleid is, net soos sy ekonomiese beleid, gebaseer op 

pragmatisme. Sjina fokus dus op sy interne stabiliteit, asook sy invloedsfeer in Suid-Asië, 

Suidoos-Asië, Sentraal-Asië, Wes-Asië, Rusland, Japan, Mongolië en die Koreaanse 

skiereiland. Die Sjinese regering ervaar verder die VSA se vermoë om militêre mag in Asië 

te projekteer as ’n potensiële toekomstige bedreiging (Rotberg, 2008: 156).  

Die Sjinese weermag se vier belangrikste fokuspunte is: 

a. Nasionale Veiligheid. Die Sjinese regering besef die belangrikheid daarvan om 

interne stabiliteit te handhaaf en te verseker. Veiligheidsuitdagings, byvoorbeeld 

in die Xinjiang- en Tibet-provinsies, asook die soewereiniteitsdispute in die Suid- 

en Oos-Sjinese See, noodsaak ’n sterk weermag om vrede en eenheid te 

handhaaf. Die ekonomiese opgang van Sjina maak dit ook toenemend vir Sjina 

moontlik om sterker op te tree in die Suid- en Oos-Sjinese See in eilanddispute 

met omliggende state soos Japan, Suid-Korea, Vietnam, die Filippyne en 

Brunei. Ten einde territoriale integriteit in die Suid- en Oos-Sjinese See af te 

dwing, belê die Sjinese weermag toenemend in maritieme vermoëns soos skepe 

en duikbote (National Defence Report, 2013: 35, 36, 57). 
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b. Militêre Aanslag teen Taiwan.  Die spanning tussen Sjina en Taiwan sedert die 

einde van die Sjinese burgeroorlog in 1947 bly ’n belangrike fokuspunt van die 

Sjinese weermag en die Sjinese regering se Een Sjina-beleidsbeginsel (National 

Defence Report, 2013: 57). ’n Komplekse politieke verhouding met Taiwan, 

VSA-veiligheidswaarborge aan Taiwan en vrese vir negatiewe ekonomiese groei 

voorkom egter ’n militêre konfrontasie tussen Sjina en Taiwan. In 2005 het Sjina 

die Taiwan Anti-secession Law aangeneem. Hierdie wetgewing verbied Taiwan 

om sy eie onafhanklikheid uit te roep. Die Sjinese weermag is egter gereed om 

wel Taiwan binne te val indien politieke verwikkelinge sodanige militêre toetrede 

noodsaak om Taiwan sodoende weer met Sjina te verenig (The Economist, 

2012a). 

c. Fokus op Maritieme Vermoë. Die Sjinese weermag, wat tradisioneel hoofsaaklik 

saamgestel was uit grondmagte, fokus toenemend op die uitbreiding van sy 

maritieme vermoë. Hierdie vermoë dien as beskerming vir Sjinese ekonomiese 

belange, soos die bewaking van handelsroetes ter see, maritieme territoriale 

waters en afgeleë eilande in die Suid- en Oos-Sjinese See. Die vloot maak dit 

ook moontlik om Sjinese mag buite sy tradisionele gebied van invloed te 

projekteer, soos bewys is deur onlangse deelname aan teen-seerowery-

operasies in die See van Aden en die vinnige onttrekking van Sjinese burgers 

aan oorloggeteisterde gebiede soos in Libië in 2011, toe 35 000 Sjinese burgers 

ontruim is (The Economist, 2012a; National Defence Report, 2013: 56).  

d. Vredesoperasies. In 2004 het die Sjinese president, Mnr Hu Jintao, 

aangekondig dat die Sjinese weermag nuwe ‘historiese missies’ moet aandurf. 

Hierdie uitlating volg namate Sjina, as die tweede grootste ekonomie 

internasionaal, toenemend druk van ander internasionale rolspelers ervaar om 

sy ekonomiese en militêre vermoëns internasionaal te laat geld om 

internasionale stabiliteit te help verseker. Gevolglik is ’n drastiese toename 

ondervind in Sjinese betrokkenheid by internasionale vredesoperasies. Hierdie 

operasies was hoofsaaklik VN-vredesmissies. Van die vyf permanente VN 

Veiligheidsraadlede dra Sjina die meeste by tot vredesoperasies betreffende 

getalle manskappe en kundiges (The Economist, 2012a). 
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Alhoewel die Sjinese weermag internasionaal die grootste weermag is, beteken dit nie dat 

Sjina hierdie formidabele mag wil aanwend om die internasionale wêreldorde met geweld 

uit te daag nie. Vir volhoubare ekonomiese groei en politieke invloed verkies die Sjinese 

regering ’n stabiele internasionale omgewing, gevrywaar van konflikte en oorloë. ’n Oorlog 

met Taiwan en militêre konfrontasies met ander state in die Suid- en Oos-Sjinese See sal 

’n uiters nadelige effek op die Sjinese ekonomie tot gevolg hê. Negatiewe ekonomiese 

groei in Sjina sal bykans al Sjina se politieke doelwitte neutraliseer. Verder sal ’n militêre 

konflik in Sjina negatiewe sekuriteitsgevolge vir Sjina se interne politieke stabiliteit inhou, 

veral weens die uitdagings van die sessionistiese groeperings in die Xinjiang- en Tibet-

provinsies. Politieke spanning met Indië, Japan en Rusland kan ook eskaleer indien die 

Sjinese weermag elders militêr betrokke raak (The Economist, 2012a).   

Wat Sjina se militêre verhouding met streke buite Asië betref, is Afrika nie een van Sjina 

se prioriteite nie. Sjina se militêre verhouding met Afrika het ’n reuse klemverskuiwing 

ondergaan sedert die einde van die Koue Oorlog. Tydens die Koue Oorlog het Sjina 

militêre wapentuig, opleiding en ondersteuning gebied aan state wat idiologies 

eendersdenkend was met Sjina, of aan versetgroepe wat die spesifieke staat se bestel 

wou vervang met ’n sosialistiese bestel. Om hierdie rede het Sjina groot invloed by 

rebellegroepe en gewapende opposisiegroepe in Afrika, asook in Suid-Afrika, verwerf. 

Hierdie toedrag van sake het egter aansienlik verander. Militêre samewerking met 

ontwikkelende state, soos Suid-Afrika, fokus tans eerder op opleiding, kennisoordrag, 

vredesbewaring en handel in basiese ligte wapentuig wat aangewend word in 

vredesoperasies. In hierdie katogorie word verkope waargeneem in opleidingsvliegtuie, 

troepedraers, kleinkaliber-wapens en transporthelikopters (ISS, 2008: 44). 

Verder is dit ook belangrik om daarop te let dat wanneer die fokuspunte van die Sjinese 

weermag in ag geneem word, Sjina se rol in Afrika, militêr gesproke, dié van 

ondersteuning en veiligheid is. Afrika se minerale is van groot belang vir die Sjinese 

ekonomie, maar Sjina poog om hierdie toegang tot Afrika te verseker deur gebruik te maak 

van sagte mag eerder as die aanwending van militêre middele. Toegang tot hierdie 

natuurlike hulpbronne is belangrik vir die Sjinese ekonomie, maar die militêre manifestasie 

van Sjinese betrokkenheid in Afrika om hierdie toegang te verseker geskied grootliks deur 

vredesoperasies, humanitêre hulpverlening en beveiliging van maritieme handelsroetes 

(Rotberg, 2008: 156).  
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Teen hierdie agtergrond, gegewe Sjina se formidabele militêre vermoë en sy beperkte 

militêre belangstelling in Afrika, bestaan daar ’n militêre verhouding met Suid-Afrika wat 

hoofsaaklik voortvloei uit die hegte politieke en ekonomiese verhouding tussen die twee 

lande.  

5.4 Oorsig van Militêre Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina   

Amptelik het daar geen militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina bestaan voor 

diplomatieke bande in 1998 tussen die twee state gesmee is nie. Alhoewel daar geen 

amptelike bande bestaan het tussen die twee verdedigingsmagte nie, het enkele 

wapentransaksies tussen die twee state plaasgevind, nieteenstaande die internasionale 

wapenverbod  van 1977 teen Suid-Afrika, soos deur die VN bepaal. Suid-Afrika het 

byvoorbeeld militêre aanvalsgewere, naamlik AK 47’s, van die China North Industries 

gekoop vir uitreiking aan die rebellemagte in Angola en Mosambiek, onderskeidelik UNITA 

en RENAMO. Die Suid-Afrikaanse regering voor 1994 het hierdie rebellemagte ondersteun 

as deel van die regering se destabiliseringspogings van vyandige buurstate. Verder het 

KRYGKOR ook missieltegnologie aan Sjinese krygsvervaardigers verkoop in die 1980’s 

(Crawford-Browne, 2000; Rotberg, 2008: 150). 

Na diplomatieke erkenning van Sjina deur Suid-Afrika in 1998, het Sjina onmiddellik die 

fondasie gelê vir hegte militêre samewerking tussen die twee lande se verdedigingsmagte. 

Die Sjinese Minister van Verdediging, Mnr Chiang Chung-ling, het Suid-Afrika in 1998 

besoek, waarna die Minister van Verdediging van Suid-Afrika, Mnr Joe Modise, Sjina in 

2000 besoek het. Tydens hierdie besoek van Minister Modise het die Sjinese visie-

president, Mnr Hu Jintao, verdedigingsamewerking bepleit. As teken van Sjina se erns oor 

militêre samewerking het die Sjinese regering reeds in 2000 ’n Sjinese vlootvaartuig na 

Suid-Afrika gestuur, wat onder andere ’n besoek aan die Suid-Afrikaanse vloothawe, 

Simonstad, gebring het. Die Suid-Afrikaanse vloot het hierdie besoek van die Sjinese vloot 

in 2001 opgevolg met ’n soortgelyke besoek aan die Sjinese hawestad, Shanghai 

(Rotberg, 2008: 150). 

Ten einde die belangrikheid van sekuriteit te bevestig in die twee state se bilaterale 

verhoudinge, is ’n verdedigingskommissie tussen Suid-Afrika en Sjina op 11 Desember 

2001 gevestig, wat aan Suid-Afrika besondere aansien verskaf, aangesien so ’n 

ooreenkoms deur Sjina slegs met 22 ander state aangegaan is (Information Office of the 
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State Council PRC, 2010: 11; DIRCO, 2012b). Hierdie verdedigingskommissie vestig dan  

amptelike militêre verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina Die ooreenkoms spreek 

hoofsaaklik die volgende aspekte aan: 

a. Verdedigingsamewerking. 

b. Samewerking op die vlak van tegnologie, wetenskap en verdedigingsindustrie. 

c. Finansiële bepalings. 

d. Beskerming van geklassifiseerde inligting. 

e. Intellektuele eiendomsreg. 

f. Skikking van dispute (Department of Defence, 2001).  

Intussen het beide state verdedigingsattachés in hul onderskeie ambassades gevestig. 

Daar is ook ooreengekom dat internasionale terrorisme ’n verdedigingsuitdaging is en dat 

hierdie bedreiging in samewerking met die VN aangepak moet word deur gekoördineerde 

optrede en inligtingsuitruiling. Gevolglik het die eerste vergadering van die Sjina-Suid-

Afrika Verdedigingskomitee in 2003 in Suid-Afrika plaasgevind as uitvloeisel van die 

verdedigingsooreenkoms, waarna ’n Suid-Afrikaanse afvaardiging Sjina weer besoek het 

in 2005. Daar is gevolglik op die vergadering besluit dat daar gereelde uitruil van 

informasie tussen die twee magte moet geskied, wat tot gevolg gehad het dat die militêre 

ooreenkoms tussen die twee state verdere momentum ontwikkel het. Suid-Afrika is die 

enigste Afrikastaat waarmee Sjina gereelde strategiese veiligheidskonsultasies voer. 

Hierdie hegte samewerking tussen die SANW en die Sjinese weermag het ook tot 

gereelde inligtingsuitruilkonferensies tussen die twee magte se inligtingskompartemente 

ontwikkel (Rotberg, 2008: 154).  

Vervolgens het gereelde militêre afvaardigings Suid-Afrika en Sjina besoek. Teen 2006 het 

hierdie militêre verhouding, wat hoofsaaklik gefokus was op strategiese samewerking, ’n 

nuwe dimensie ontwikkel met die besoek van verteenwoordigers van die Sjinese weermag 

se krygstuigafdeling. Sjina, as groeiende ekonomiese moondheid, het nou ook 

belangstelling getoon in hegte samewerking met die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie, 

wat gevolglik tot wapenverkope en wapenbemarking in beide state gelei het. Verder het 

die Sjinese regering baie belang gestel in die kennis en tegnologie wat Suid-Afrika 
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opgedoen het tydens sy kernwapenprojek tussen 1977 en 1989. Gevolglik word ’n 

ooreenkoms in 2006 tussen Suid-Afrika en Sjina onderteken rakende samewerking in die 

veld van vreedsame aanwending van kernkrag (Rotberg, 2008: 159).  

Die SANW het sy verhouding met Sjina bly handhaaf en toenemend internasionaal 

gekoördineerd opgetree weens die korrelasie tussen die twee state se buitelandse 

beleidsdoelwitte. Daar is waargeneem dat die verskillende buitelandse beleidsdoelwitte 

ten opsigte van Afrika baie ooreenstem, en wat militêre samewerking betref, het Sjina 

toenemend betrokke geraak by vredesoperasies in Afrika (Rotberg, 2008: 159).  

Teen 2010 het militêre verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina hoofsaaklik ontwikkel 

rondom jaarlikse verdedigingskomiteebyeenkomste, inlingtingsuitruilseminare en 

konferensies, gesamentlike vredesoperasies, humanitêre hulpverlening en 

verdedigingstegnologie en wapenhandel (Rotberg, 2008: 159). Aangesien sekuriteit 

belangrik is vir die twee state in hul bilaterale verhouding en postuur, het Suid-Afrika en 

Sjina in April 2011 ’n gesamentlike maritieme veiligheidsoefening langs die Suid-

Afrikaanse kus uitgevoer as uiting van hul strategiese vennootskap (Hanlu, 2011: 2). Sjina 

het met die deelname aan die oefening bewys gelewer dat hy Suid-Afrika se veiligheid 

hoog ag, terwyl hy ook bevestig het dat die handelsroete om die suidpunt van Afrika 

belangrik is vir Sjina en sodoende die strategiese waarde van die geografiese posisie van 

Suid-Afrika erken. As aanduiding van die hegte militêre samewerking het die SANW in 

2004 sy verdedigingsattaché-pos in Sjina opgegradeer na die rang van brigadier-generaal 

(direkteur) (DIRCO, 2014). 

5.5 Vlakke van Militêre Samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina 

Militêre samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina vind hoofsaaklik op strategiese vlak 

plaas. Die belangrikste meganisme in die militêre verhouding is die Verdedigingskomitee, 

wat militêre samewerking koördineer, inisieer en bestuur. Uit hierdie komitee se hegte 

samewerking het inligtingsuitruilooreenkomste gevloei, wat waardevolle inligting 

beskikbaar maak aan die twee weermagte ten opsigte van militêre en 

sekuriteitsuitdagings. Dit is egter vredesoperasies en humanitêre hulpverlening wat vir die 

grootste persentasie militêre samewerking verantwoordelik is. Beide state se weermagte is 

aktief betrokke by vredesoperasies in Afrika. Suid-Afrika se gevorderde krygstuigindustrie 
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het ook samewerking op hierdie vlak gestimuleer. ’n Ontleding van die militêre 

samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina volg hieronder.  

5.5.1 Suid-Afrika-Sjina Verdedigingskomitee 

In 2001 is ’n Sjina-Suid-Afrika Verdediginskomiteeforum gestig om militêre 

aangeleenthede tussen Suid-Afrika en Sjina te koördineer. Suid-Afrika is die enigste land 

in Afrika met wie Sjina so ’n militêre verdediginskomitee-ooreenkoms aangegaan het, wat 

op die belangrikheid van Suid-Afrika vir Sjina se militêre doelwitte in Afrika dui. Behalwe vir 

wapenverkope aan Afrikastate en steun aan vredesoperasies, het Sjina min militêre 

kontak met ander Afrikastate (Hanauer, 2014: 94). Hierdie forum was ’n uitvloeisel van die 

Pretoria-deklarasie van 2000. Die eerste uitvloeisel van die forum was die ooreenkoms 

wat wederkerige militêre opleiding tussen die twee weermagte gereguleer het. Opleiding 

vind op strategiese vlak plaas en word beperk tot bepaalde spesialisgebiede soos 

vredesbewaringsbestuur. In 2003 het die komitee ook die skenking van elektroniese 

toerusting vir opleiding in die SANW gekoördineer. Hierdie toerusting het hoofsaaklik uit 

rekenaarstelsels bestaan (Alden, 2014).  

Die komitee se werksaamhede het egter ’n hoër vlak van interaksie betree toe daar in 

2010 besluit is om op veiligheidsamewerking op die Afrikakontinent te konsentreer. Hierdie 

verwikkeling het om drie spesifieke redes plaasgevind: 

a. Gekoördineerde samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina in die VN 

Veiligheidsraad rakende internasionale veiligheidsuitdagings, spesifiek dié op 

die Afrikakontinent,  

b. Verklaring van samewerking om die AU-doelwitte na te jaag, onder andere om 

’n sterk vredesbewaringskontingent vir die Afrikavasteland te vestig, en 

c. Verhoogde verteenwoordiging van SANW- en Sjinese weermagpersoneel in 

vredesoperasies in konflikgebiede in Afrika (Alden, 2014).  

Die komitee kom jaarliks bymekaar. Hierdie byeenkomste beklemtoon die hegte politieke 

en militêre verbintenis tussen die twee state en dien as ’n vertoonvenster van 

gemeenskaplike vertroue tussen Suid-Afrika en Sjina. Die komitee se werksaamhede is 

egter beperk tot die koördinering van inligtingsuitruiling, vredesoperasies, 
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hulpverleningsoperasies en krygstuighandel tussen die twee state se militêre afdelings en 

funksioneer op die strategiese vlak. Die komitee funksioneer sterk op bilaterale vlak, 

alhoewel samewerking tydens vredesoperasies ’n multilaterale dimensie aanneem weens 

die teenwoordigheid van veelvuldige state en ander organisasies betrokke by 

vredesinisiatiewe.  

5.5.2 Inligtingsuitruilooreenkomste  

Op 11 Desember 2001 is amptelike militêre verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina 

gevestig met die onderteking van ’n verdrag wat militêre verhoudinge tussen die twee 

state reguleer (Department of Defence, 2001). In hierdie verdrag word spesifiek melding 

gemaak van die uitruil van inligting. Die toename in terrorisme en Sjina se militêre 

betrokkenheid in Afrika, hoofsaaklik as deel van vredesoperasies en teen-seerowery-

operasies, noodsaak gefokusde inligtingsuitruiling om hierdie ontplooiings van die SANW 

en Sjinese weermag van akkurate en voortydige inligting te voorsien. Die Sjinese 

weermag besef dat Suid-Afrika, as die invloedrykste staat in Afrika, met sy gevorderdste 

militêre mag, die belangrikste militêre vennoot in Afrika is. Suid-Afrika se toegang in Afrika, 

sy leierskapsrol in die AU en die SAOG en sy invloed maak van die land ’n Afrikastaat met 

betroubare veiligheidsinligting.  

Inligtingsuitruiling is egter ook van belang vir die SANW. Weens Sjina se internasionale 

postuur, sy invloed by Afrikaregerings en sy kennis van die Asiatiese streek, beskik die 

Sjinese weermag oor waardevolle inligting wat die SANW kan gebruik vir sy territoriale 

veiligheid en die veiligheid van SANW-ontplooiings in vredesoperasies. Verder beskou die 

Sjinese regering internasionale terrorisme as ’n langtermyn-uitdaging, en is sy 

inligtingstruktuur gerat om hierdie bedreiging te monitor. Inligtingsuitruilkonferensies fokus 

dus ook op internasionale teen-terrorisme-intellegensie. 

Inligtingsuitruil vind op die bilaterale vlak plaas weens die sensitiwiteit van 

inligtingsamewerking. Die teorie van realisme kom sterk na vore in die 

inligtingsuitruilaksies. Elke staat poog om sy eie veiligheid te beskerm, wat geredelike en 

akkurate toegang tot inligting uiters belangrik maak. In hierdie opsig komplementeer die 

SANW en die Sjinese weermag mekaar deur op gereelde grondslag bilaterale 

internasionale en kontinentale inligting met mekaar uit te ruil. 
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Die inligtingsuitruilooreenkoms tussen Suid-Afrika en Sjina manifesteer hoofsaaklik op drie 

vlakke: 

a. Strategiese Hoëvlak-inligtingsbesoeke. Inligtingsuitruil tydens hoëvlak-besoeke 

tussen weermaghoofde en senior offisiere van die SANW en Sjinese weermag 

vind gereeld plaas tydens wederkerende besoeke. Tydens hierdie uitruiling vind 

stategiese inligtingsuitruil plaas, wat gewoonlik gemik is op die 

veiligheidsomgewing oor ’n lang periode. Die fokus van hierdie inligtingsuitruil 

het gewoonlik ’n polities-militêre inslag. Strategiese analise van ’n 

veiligheidsverwikkeling word dan gedoen vir langtermynbeplanning (Department 

of Defence, 2001).   

b. Inligtingsuitruilkonferensies. Die doelwit van die inligtingsuitruilkonferensies is 

om jaarliks inliging oor bepaalde veiligheidsonderwerpe uit te ruil tydens ’n 

amptelike konferensie. Daar is ooreengekom dat die konferensies jaarliks sal 

geskied en dat wederkerige besoeke aan die twee state sal plaasvind. Die 

fokus van die konferensies is hoofsaaklik konflik-areas in Afrika, spesifiek die 

state waar SANW- en Sjinese weermagmanskappe ontplooi is. Die 

konferensies fokus dan ook op militêre operasionele veiligheidsaangeleenthede 

in die medium termyn. Die eerste konferensie het reeds in 2002 in Beijing, 

Sjina, plaasgevind, waarna soortgelyke konferensies ononderbroke plaasgevind 

het tussen die twee verdedigingsmagte (Department of Defence, 2001).  

c. Militêre Samewerking tussen die Verdedigingsattachés. Die vestiging van 

verdedigingsattachés in beide Suid-Afrika en Sjina het die uitruil van 

verdedigingsinligting op ’n gereelde basis baie vergemaklik. Hierdie 

inligtingsuitruil geskied hoofsaaklik op taktiese vlak en handel oor korttermyn- 

militêre verwikkelinge. Hierdie kontak tussen die twee state se militêre 

personeel vind weekliks plaas. Die belangrikheid van Sjina vir die SANW het na 

vore gekom met die opgradering van die verdedigingsattaché se posprofiel in 

2004, sodat die pos tans gevul word deur ’n SANW-offisier met die rang van 

brigadier-generaal, wat gelykstaande is aan dié van ’n direkteur. Verder het die 

SANW ook ’n adjunk-direkteur as assistant-verdedigingsattaché na Beijing 

verplaas, wat ondersteun word deur ’n senior adjudant-offisier. Daar is dus drie 
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SANW militêre verteenwoordigers in Sjina. Sjinese militêre verteenwoordiging in 

Suid-Afrika weerspieël die SANW-verteenwoordiging, met ’n brigadier-generaal 

aan die hoof van die missie. In geen ander Afrika-staat word die Sjinese 

weermag deur so ’n senior offisier verteenwoordig nie (DIRCO, 2014).  

5.5.3 Gesamentlike Vredesoperasies en Humanitêre Hulpverlening  

Suid-Afrika se suksesvolle transformasie van ’n minderheidsregering tot ’n demokrasie is 

grootliks te danke aan onderhandelinge en mediasie tussen die verskillende rolspelers 

vanaf 1990 tot 1994. Hierdie proses het ’n baie plofbare veiligheidsituasie in Suid-Afrika 

omskep in ’n vreedsame transformasie van mag. Die Suid-Afrikaanse regering vertrou dus 

volkome in die ontlonting van konflik deur voorkomende diplomasie en mediasie. As deel 

van hierdie proses plaas die Suid-Afrikaanse regering ook groot klem op vredesoperasies, 

indien nodig. Suid-Afrika besef dat hy hierdie taak nie alleen kan verrig nie, en vertrou 

veral op spesialissteun van ander groot en invloedryke state soos Sjina (Nkoane-

Mashabane, 2013: 19).  

Suid-Afrika het verder ook direkte belang by vrede en stabiliteit in Afrika, weens die land 

se geografiese posisie in Afrika. ’n Stabiele en veilige Afrika verseker dat Suid-Afrika se 

belange in Afrika veilig is en laat die weg oop vir ontwikkeling en handelsgeleenthede. Die 

Suid-Afrikaanse regering vrees ook dat konflikte in Afrika na die SAOG-streek kan 

oorspoel, wat op sigself negatiewe veiligheidsimplikasies vir Suid-Afrika sal inhou 

(Sidiropoulos, 2007: 7). 

Sekuriteit en veiligheid op die Afrikakontinent is ook van belang vir Sjina. Ten einde 

toegang tot Afrika se minerale bronne te verkry, markte te vestig en Sjinese investering te 

beskerm, gee Sjina aandag aan veiligheidsvraagstukke in Afrika. Sjina poog egter om 

betrokke te raak by vredesinisiatiewe sonder om in Afrikastate se binnelandse beleid in te 

meng. Sjina dra hoofsaaklik by tot hierdie veiligheidsdeelname deur die verskaffing van 

ondersteuning aan vredesoperasies. Hierdie bereidwilligheid van Sjina ondersteun die 

Suid-Afrikaanse regering se buitelandse beleid oor die Afrika-agenda, en die vestiging van 

vrede en veiligheid in Afrika. Verder versterk die Sjinese deelname die NEPAD-inisiatiewe, 

waaraan Suid-Afrika een van die belangrikste deelnemers is. Sjina sien sy betrokkenheid 

by Afrika in die vestiging van vrede en veiligheid, nie alleen deur die ondersteuning van 



168 

 

vredesoperasies nie, maar ook in die vestiging van stabiliteit deur humanitêre steun en 

opleiding (Biset,  2012: 21).  

Wat die NEPAD en die FSAS betref, dra Suid-Afrika en Sjina baie by tot hierdie inisiatiewe 

deur hul deelname aan vredesoperasies. Die FSAS het ten doel om ’n strategiese 

vennootskap tussen Afrikastate en Sjina te vestig op ekonomiese, sosiale en politieke 

vlak. Die FSAS is die voertuig wat die Sjinese regering gebruik in sy verhouding met 

Afrika. Die NEPAD sluit op baie vlakke aan by die FSAS, wat met Sjina se invloed 

daadwerklike rugsteun aan die NEPAD bied. Daar is ’n duidelike korrelasie tussen die 

NEPAD en die FSAS (Shelton, 2008: 1; FOCAC, 2014). Deur die NEPAD en die FSAS-

inisiatiewe glo die Suid-Afrikaanse regering dat die vestiging van demokrasie en liberale 

politiek-ekonomiese herstrukturering in Afrika tot volhoubare ekonomiese groei en 

vooruitgang op die kontinent sal lei. Maar alvorens die NEPAD en die FSAS volhoubare 

groei tot gevolg sal hê, moet sekuriteit en veiligheid eers gevestig word. In hierdie verband 

is die Suid-Afrikaanse regering, asook Sjina, verbind deur militêre samewerking, wat 

dikwels plaasvind in die vorm van vredesoperasies, humanitêre hulpverlening en militêre 

opleiding op die Afrikakontinent.  

Militêre samewerking geskied wanneer een staat op militêre vlak met ’n ander staat 

saamwerk om ’n bepaalde bedreiging te oorkom. Hierdie samewerking kan uitdrukking 

vind in ooreenkomste, opleiding, oefeninge, inligtingsuitruil, gesamentlike 

wapenontwikkeling, vredesinisiatiewe en oorlogvoering. Wat  NEPAD en die FSAS betref, 

dra Suid-Afrika en Sjina in besondere mate by tot vredesoperasies en is Sjina, in 

vergelyking met die ander VN Veiligheidsraadslede, die grootste bydraende staat tot 

vredesmagpersoneel in Afrika (Baker, 2008: 122). Sjina besef dus die groot rol van Suid-

Afrika in vredesinisiatiewe in Afrika, en omdat vrede en stabiliteit in Afrika vir Sjina 

belangrik is vir sy politieke en ekonomiese doelwitte, ondersteun Sjina Suid-Afrika se 

vredesinisiatiewe, dikwels agter die skerms deur die verskaffing van toerusting, spesialiste 

en kundigheid (Sidiropoulos, 2007: 7).  Hierdie vredesoperasies is multifunksionele aksies 

waartydens diplomatieke, militêre en siviele aktiwiteite, ooreenkomstig ’n VN- of AU-

mandaat en -beginsels, uitgevoer word ten einde vrede te bewerkstellig of om vrede te 

handhaaf in ’n gegewe area van operasies (ASF, 2006: 1).  

Suid-Afrika ontplooi gemiddeld ongeveer 4 000 soldate per jaar in vredesoperasies in 

Afrika. Suid-Afrika is die grootste troepverskaffer in die SAOG, die vierde grootste in Afrika 
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en die sewende grootste internasionaal (Sidiropoulos, 2007: 9). Sjina, in vergelyking met 

die ander VN Veiligheidsraadslede, is die staat wat die grootste bydrae tot 

vredesmagpersoneel in Afrika maak.18 Sjina dra ongeveer 2 200 troepe per jaar vir 

vredesoperasies by (Baker, 2008: 122; UN, 2008). Wanneer die bydraes van ander 

Sjinese personeel tot vredesoperasies, soos ingenieurs, medici en ander spesialiste, 

bygereken word, verskaf Sjina ongeveer 7 500 personeel vir hierdie soort operasies en 

inisiatiewe (Alden, 2008a). Anders as die VSA en EU state soos Frankryk, behels Sjina se 

militêre betrokkenheid by Afrika dus hoofsaaklik vredesoperasies, sonder om militêre 

basisse en direkte militêre aksies in Afrika te loods. Hierdie beleidsbeskouing van Sjina 

teenoor Afrika reflekteer ook Suid-Afrika se militêre betrokkenheid in Afrika. Dit is dus 

duidelik dat daar ’n gemeenskaplike veiligheidsbenadering tussen Suid-Afrika en Sjina 

bestaan tot Afrika se veiligheidsuitdagings (Wenping, 2013).  

Suid-Afrika is slegs in vredesoperasies betrokke wat in Afrika plaasvind. Sedert 1998 is 

SANW-magte ontplooi as deel van vredesoperasies in Burundi, Ivoorkus, die DRK, Suid-

Soedan en die Darfoerstreek van Soedan. Sjina ontplooi ook die meeste van sy 

vredesbewaringsoldate in Afrika. Sjina was sedert 1998 betrokke by die DRK, Suid-

Soedan, Soedan, die Darfoerstreek van Soedan, Wes-Sahara, Liberië, Ivoorkus, 

Eritrea/Ethiopië en Sierra Leone (sien Tabel 3) (EPRS, 2013). 

Tabel 3: Vredesoperasie-ontplooiings in Afrika: Suid-Afrika/Sjina (1998–2012) 
Suid-Afrika Sjina 

Huidige Missies 

 UN Mission for the Referendum in Western Sahara 

(1991 – 2012) 

UN Organisation Stabilisation Mission in the 
Democratic Republic of the Congo (1999 – 2012) 

UN Organisation Stabilisation Mission in the 
Democratic Republic of the Congo (1999 – 2012) 

African Union/United Nations Hybrid Operation in 
Darfur (Sudan) (2007 – 2012) 

African Union/United Nations Hybrid Operation in 
Darfur (Sudan) (2007 – 2012) 

 UN Mission in Liberia (2003 – 2012) 

UN Mission in the Republic of South Sudan (2011 – 
2012) 

UN Mission in the Republic of South Sudan (2011 – 
2012) 

 UN Operation in Côte d’Ivoire (2003 – 2004) 

 UN Mission in the Sudan (2005 – 2011) 

                                            
18 Die bydra van ander VN Veiligheidsraadslede in 2008 was as volg: VSA (252), Britanje (352), Rusland (293) en Frankryk (1 981)(UN 
Peacekeeping, 2015).  
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Suid-Afrika Sjina 

Voltooide Missies 

UN Mission in Ethiopia and Eritrea (2000 – 2008) UN Mission in Ethiopia and Eritrea (2000 – 2008) 

 UN Mission in Sierra Leone (1999 – 2005) 

UN Mission in Burundi (2004 – 2006) UN Mission in Burundi (2004 – 2006) 

                    Bron: UN (2015) 

Reeds in 2010 het die destydse president van Sjina, Mnr Hu Jintao, aangedui dat Suid-

Afrika se militêre rol in Afrika, ten einde vrede en veiligheid te vestig, hoog gewaardeer 

word deur die Sjinese regering. Hierdie vredesoperasies waarby Suid-Afrika en Sjina 

betrokke is, is multifunksionele aksies waartydens diplomatieke, militêre en siviele 

aktiwiteite, ooreenkomstig ’n VN- of AU-mandaat en beginsels, uitgevoer word om vrede te 

bewerkstellig of om vrede te handhaaf in ’n gegewe area van operasies (ASF, 2006: 1).  

Suid-Afrika en Sjina se betrokkenheid in Afrika ter bevordering van veiligheid het ook ’n 

ander dimensie aangeneem, anders as vredesoperasies. Beide Suid-Afrika en Sjina is 

betrokke by teen-seerowery en maritieme misdaadbekamping langs die Afrika-ooskus, 

saam met ander vlote van verskeie lande.19 Operasie Copper is in 2010 in die lewe geroep 

om seerowery-insidente te bekamp in die Mosambiekkanaal. Daar het vrese ontstaan dat 

die insidente teen die ooskus van Afrika suidwaards kon beweeg, wat die belangrike 

handelsroete om die suidpunt van Afrika in gevaar kon stel. Verder is daar ook uitgewys 

dat seerowery-aktiwiteite ’n negatiewe invloed sal uitoefen op handelsbedrywighede by die 

besigste hawe in Afrika, naamlik Durban. Gevolglik het die Suid-Afrikaanse regering in 

2010 toestemming verleen vir die ontplooiing van Suid-Afrikaanse Vlootvaartuie in die 

Mosambiekkanaal met die doel om te verseker dat seerowery nie verder suidwaards teen 

die Afrika-ooskus afbeweeg nie. Daar is te alle tye ten minste een Suid-Afrikaanse 

Vlootfrigat betrokke by Operasie Copper. Die Suid-Afrikaanse Vloot-ontplooiing in die 

Mosambiekkanaal word verder ondersteun deur Suid-Afrikaanse Lugmagvliegtuie en 377 

manskappe. Die totale koste vir hierdie operasie beloop ongeveer R150 miljoen per jaar 

(Department of Defence, 2011).  

Die Sjinese vloot is reeds sedert Januarie 2009 betrokke by teen-seerowery-operasies in 

die Indiese Oseaan, spesifiek in die Golf van Aden. Die Sjinese vloot ontplooi gemiddeld 

                                            
19 Ander state wat deelneem aan die operasie teen seerowery langs die ooskus van Afrika is Denemarke, Spanje, Nederland, Turkye, 
Italië, VSA, Portugal, Britanje en Griekeland (Maritime Command, 2012).  
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drie skepe in die oseaan langs die Somalië-kuslyn. Sjina wil sy handelsroetes met Afrika 

en die Europese Unie beveilig deur sy deelname, aangesien die Golf van Aden ’n 

belangrike deurgangsroete vir vragskepe na die Middellandse See is. Hierdie 

betrokkenheid dra by tot vrede en stabiliteit in Afrika, maar verseker ook handelstoegang 

tot Afrika vir maritieme verkeer. Sedert die teen-seerowery maritieme operasies ’n 

aanvang geneem het, het seerowery langs die Afrika-ooskus drasties gedaal (Kaufman, 

2009).  

As uitvloeisel van Suid-Afrika se veiligheidsbetrokkenheid in Afrika verskaf Suid-Afrika ook 

humanitêre hulpverlening. Die Suid-Afrikaanse regering het ’n politieke besluit geneem dat 

humanitêre hulpverlening, in ooreenstemming met sy buitelandse beleid, op Afrika sal 

fokus. Humanitêre hulpverlening deur Suid-Afrika loop dikwels hand aan hand met 

vredesoperasies waar SANW-magte ontplooi is. Suid-Afrika poog om hierdie humanitêre 

hulp te lewer deur hoofsaaklik mediese ondersteuning te bied aan die bevolking naby 

SANW-ontplooiings. Hierdeur word die plaaslike bevolking ook positief beïnvloed deur die 

teenwoordigheid van SANW-magte in konflikgebiede. Die grootste ontvangers van 

humanitêre hulp van Suid-Afrika sedert 1998 was Ethiopië, Somalië, die DRK en 

Zimbabwe. Suid-Afrika dra ook gereeld fondse by tot die Wêreld-voedselprogram 

(Yanacopolos, 2012). 

Sjina se bydra tot humanitêre hulp word geheel en al anders gelewer as wat by die meeste 

ander internasionale rolspelers waargeneem word. Sjina lewer ‘n baie klein finansiële 

bydrae vir spesifieke humanitêre of ramphulp. Die land se humanitêre hulp geskied 

hoofsaaklik deur die verskaffing van fisiese projekte op die grondgebied van ’n teikenstaat. 

Hierdie fisiese projekte is hoofsaaklik infrastruktuurprojekte soos paaie, kragstasies en 

damme en die konstruksie van stadions. Ontwikkelende state is ook die hoofontvangers 

van Sjinese hulp. Verder is Afrika ’n fokuspunt vir Sjinese humanitêre hulp en ontvang 

Afrikastate die grootste persentasie hulp wat deur die Sjinese regering beskikbaar gestel 

word. Sjina beskou vredesoperasies ook as ’n vorm van humanitêre hulp en 

vredesoperasies en humanitêre hulpverlening loop dikwels hand aan hand (Tan-Mullins, 

2012).  

Die deelname van Suid-Afrika en Sjina aan vredesoperasies, teen-seerowery-operasies 

en humanitêre hulpverlening geskied op multilaterale vlak weens die groot aantal 

rolspelers wat hier ter spake is. Verskillende state waarin vredesmagte ontplooi word, 
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streeks- en internasionale organisasies, soos die SAOG, die AU en die VN, asook 

transnasionale organisasies, speel almal ’n rol in vredesinisiatiewe en hulpverlening. 

Hierdie aksies vind dus gekoördineerd plaas as multilaterale optrede volgens die teorie 

van neorealisme. 

5.5.4 Verdedigingstegnologie en Wapenhandel 

Suid-Afrika het sedert die 1970’s ’n formidabele verdedigingsindustrie opgebou weens ’n 

VN-verbod op wapenhandel met Suid-Afrika. Hierdie verbod, wat in 1977 ingestel is weens 

Suid-Afrikaanse militêre operasies in Angola, het die Suid-Afrikaanse regering genoop om 

sy eie wapenindustrie uit te bou en te befonds. Weens die feit dat die SAW vanaf 1975 tot 

1989 aktief betrokke was in ’n oorlog in die suide van Angola, is Suid-Afrikaanse 

wapentuig in oorlogstoestande aangewend en beproef, verbeter en uitgebrei. Die feit dat 

Suid-Afrikaanse wapentuig dus aan operasionele toestande blootgestel was, het die Suid-

Afrikaanse wapenindustrie na 1994 internasionaal ’n gesogte wapenvennoot gemaak. Die 

feit dat die Suid-Afrikaanse regering Sjina eers in 1998 diplomaties erken het, het egter 

hegte militêre bande, insluitend wedersydse handel in wapentuig, belemmer (Armscor, 

2012).  

Sjina is internasionaal een van die vier grootste verskaffers van wapentuig. Sjinese 

wapenhandel verteenwoordig ongeveer ses persent van internasionale wapenhandel. 

Slegs die VSA, Rusland en Duitsland se wapenverkope oorskry dié van Sjina. Sjina se 

belangrikste wapenhandelsvennote is laer- en middelinkomstestate soos Pakistan, 

Bangladesh en Mianmar. Sjina se wapenindustrie fokus dus op ontwikkelende state 

betreffende wapenverkope. Die rede hiervoor is dat Sjinese wapentuig dikwels minder 

tegnologies gevorderd is as dié van Westerse wapenverskaffers. Die Sjinese wapens is 

dus goedkoper en makliker om in stand te hou. Die grootste persentasie van Sjinese 

krygstuiginvoere is afkomstig van Rusland, wat Sjinese doktrine en wapenspesifikasies 

deel (SIPRI, 2014).  

Na die ondertekening van die Beijing-deklarasie in 2000 het handel in 

verdedigingstegnologie en wapens tussen die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie en die 

Sjinese weermag ’n aanvang geneem. Die Sjinese wapenindustrie het veral belang gestel 

in Suid-Afrikaanse lugafweervermoëns, teen-tenkmissieltegnologie, lug-tot-lugmissiele, 
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artillerievermoëns, helikoptertegnologie en onbemande lugvaartuie (Alden, 2014; 

(Hanauer, 2014: 94).  

Teen 2000 was Suid-Afrika se totale wapenverkope internasionaal ongeveer 

R1,38 miljard. Van hierdie bedrag was die totale wapenuitvoere na Sjina ’n skamele 

R7 miljoen. Teen 2008 het wapenuitvoere na Sjina reeds R82 miljoen bereik, waarna 

uitvoere weer afgeplat het tot R14 miljoen in 2012, soos uitgespel word in Tabel 4. 

Wanneer hierdie wapenverkope egter met die totale wapenverkope van Suid-Afrika 

vergelyk word, is dit duidelik dat wapenverkope aan Sjina minimaal is. In 2000 was Suid-

Afrika se top drie wapenuitvoerstate Indië (R380 miljoen), die Verenigde Arabiese Emirate 

(R240 miljoen) en Algerië (R173 miljoen). Teen 2012 was Suid-Afrika se top drie 

wapenuitvoerstate die VSA (R5,114 miljard), Verenigde Arabiese Emirate (R1,385 miljard) 

en Indië (R513 miljoen) (SIPRI, 2015). Die rede vir hierdie verskynsel is dat Sjina self oor 

’n formidabele krygstuigindustrie beskik en aankope van militêre hardeware beperk tot 

tegnologies gevorderde toestelle. Dit is dus juis die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie se 

tegnologiese kennis waarin die Sjinese weermag belang stel (Armscor, 2012).  

Tabel 4: Totale Wapenuitvoere vanaf Suid-Afrika na Sjina (1998 – 2012)  

Jaar 2000 2004 2008 2012 

Totale 
Wapenverkope 

R1 384 000 000 R2 792 000 000 R5 898 000 000 R10 000 000 000 

Wapenverkope 
aan Sjina 

R7 145 000 R45 000 000 R82 741 000 R14 444 000 

                Bron: SIPRI (2015) 

Belangrike handel en oordrag van tegnologie betreffende wapentuig tussen Suid-Afrika en 

Sjina het plaasgevind in die volgende domeine: 

a. Lugafweerwapentuig. Teen 2004 het Suid-Afrika se oorkoepelende 

wapenmaatskappy, Denel, tegnologie aan die Sjinese wapenindustrie 

beskikbaar gestel rakende die A-Darter lugafweermissiel. Hierdie gevorderde 

missiel word sedert 2008 in Sjina bemark as die PL-10 (ASR) en beskik oor 

dieselfde vermoëns as die Amerikaansvervaardigde AIM-9X lug-tot-lugmissiel. 

In 2007 het Denel ook 35 mm-lugafweerkanontegnologie aan die Sjinese 
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weermag verkoop wat geskoei is op Duits-Switserse lugafweertegnologie 

(Fisher, 2008: 97; Chang, 2009).  

b. Onbemande Lugvaartuie. Teen 2006 het ’n Suid-Afrikaans-Sjinese ooreenkoms 

tussen Denel en die China New Era Company die Skua onbemande lugvaartuig 

bemark, asook gevorderde onbemande lugvaartuie, soos die African Eagle, wat 

lugafvuur-teentenkmissiele, soos die Denel-vervaardigde Mokopa-

teentenkmissiele, kan dra. Onbemande lugvaartuigtegnologie van Denel se 

Golden Eagle- en Seeker II-lugstelsels is ook aan die Shenyang-

lugvaartkorporasie oorgedra, wat die An Jian- gevorderde onbemande 

lugvaartuig vervaardig het (Fisher, 2008: 97; Chang: 2009). 

c. Gevorderde Lugvaarttegnologie. Suid-Afrikaanse kennis is ook aangewend in 

die tegnologie vir die vervaardiging van ’n gevorderde observasievisiehelm vir 

vegvlieëniers, wat die afvuur van lug-tot-lugmissiele reguleer en beheer. Hierdie 

tegnologie het die Sjinese vervaardigers in staat gestel om helmvisievisiere te 

ontwerp wat internasionaal as van die beste bestempel word en deur Sjinese 

veglieëniers operasioneel aangewend word (Fisher, 2008: 144; Chang, 2009). 

d. Helikoptertegnologie.  Sjina stel verder ook baie belang in Suid-Afrika se 

helikoptertegnologie, veral rakende aanvalshelikopters. Weens die kennis wat 

by Denel opgebou is met die ontwikkeling van die Rooivalk-aanvalshelikopter, is 

Suid-Afrikaanse tegnologie aangewend in die ontwikkeling van die Sjinese ZW-

9 aanvalshelikopter, veral wat betref elektronies-optiese visie-instrumente. 

Onderhandelinge oor verdere samewerking in die ontwikkeling van ’n 

aanvalshelikopter gaan voort (Chang, 2009). 

e. Artillerietegnologie. Suid-Afrika staan internasionaal op die voorpunt van 

155 mm-Howitzer-artilleriestelselontwikkeling. Die Suid-Afrikaansvervaardigde 

G-5- en G-6-artilleriestelsels is internasionaal bekroon as die gevorderdste 

artillerieplatforms en is veral gesog in Midde-Oosterse lande soos die 

Verenigde Arabiese Emirate, Katar, Iran en Irak. Die Sjinese regering stel baie 

belang in die tegnologie verbonde aan die 155 mm-Howitzer, spesifiek rakende 
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die ammunisiehanteringstelsel. Kleiner artilleriestelsels is reeds aan die Sjinese 

weermag gelewer (Chang, 2009). 

Uit bogenoemde is dit baie duidelik dat Sjina veral belangstel in Suid-Afrika se militêre 

krygstuigtegnologie. Wapenhandel fokus eerder op die oordrag van kennis en tegnologie 

as van fisiese militêre hardeware. Die rede vir hierdie verskynsel is die groot Sjinese 

vervaardigingsindustrie. Dit is baie goedkoper om krygstuig in Sjina te vervaardig as om 

die produkte in Suid-Afrika te laat vervaardig. Sjina stel dus belang in kennis oor 

wapentuig, waarna hul die regte en patente uitkoop om die produkte self te vervaardig. Die 

belangrikheid van die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie is dus geleë op die vlak van 

tegnologiese kennis. Verder stel die Sjinese weermag hoofsaaklik belang in gevorderde 

militêre tegnologie in die Suid-Afrikaanse militêre mark, aangesien die Sjinese 

krygstuigindustrie die Sjinese weermag voldoende kan uitrus met algemene militêre 

produkte soos aanvalsgewere, ammunisie, troepedraers, uniforms, rekenaartegnologie en 

militêre ondersteuningsmiddele (Armscor, 2012).   

Nieteenstaande die feit dat Sjina internasionaal een van die grootste verskaffers van 

wapentuig is, is handel in militêre hardeware vanaf Sjina na Suid-Afrika baie beperk. Die 

rede hiervoor is dat Suid-Afrika ’n sterk krygstuigindustrie besit wat in die meeste van die 

SANW se krygstuigbehoeftes kan voorsien. Verder, omdat die SANW militêre toerusting 

volgens NAVO-spesifikasies vervaardig is, is baie Sjinese militêre produkte, veral 

ammunisie en wapenstelsels, nie geskik vir integrasie by SANW-wapentuig en -slagordes 

nie. Militêre benodigdhede wat die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie nie aan die SANW 

kan lewer nie, word hoofsaaklik deur Europese state soos Duitsland, Swede, Frankryk en 

Spanje verskaf. Die Suid-Afrikaanse militêre organisasie is verder ook as geheel Westers 

georiënteerd en die SANW se fondamente is gesetel in die Britse militêre struktuur en 

doktrine. Dit beteken dus dat baie wapentuig in gebruik in die Sjinese weermag van 

mindere waarde is vir die SANW binne die NAVO-doktrine wat deur die SANW toegepas 

word. Die Afrikaterrein, waarop die SANW fokus, verskil ook baie van die Sjinese militêre 

fokus. Sjinese wapentuig is gerat vir koue en nat toestande, terwyl Afrikatoestande 

wapentuig en toerusting vereis wat warm en droë klimaatomstandighede kan oorkom 

(Alden, 2014).  
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Suid-Afrika is egter van groot belang vir die Sjinese wapenvervaardigers betreffende hul 

toegang tot die Afrikamark. Aangesien Sjina se bemarking van sy krygstuig juis op 

ontwikkelende state fokus, is Afrika een van Sjina se wapenverskaffingsdoelwitte. Jaarliks 

groei die deelname van Sjinese wapenvervaardigers by die Africa Aerospace and Defence 

Exhibition wat in Suid-Afrika aangebied word. Teen September 2012 was die Sjinese 

wapenvervaardigersuitstallings by die skou die derde grootste, naas dié van Suid-Afrika en 

die VSA. Hierdie skou fokus hoofsaaklik op die verkope van basiese wapentuig aan 

Afrikaweermagte. Die belangrikse Sjinese uitstallers is Norinco en Poly Technologies. Die 

Sjinese fokus op wapenhandel in Afrika is op ligtewapen-uitvoere, veral weens die 

bekostigbaarheid vir Afrikaweermagte. Verder, weens baie Afrikastate se hegte militêre 

verhouding met state soos Sjina en die voormalige Sowjet-unie tydens hul 

bevrydingskonflikte met hul koloniale heersers, spesifiek sedert 1960, en die verskaffing 

van militêre krygstuig tydens die Koue Oorlog aan Afrikastate deur Sjina en die voormalige 

Sowjet-unie, verkies baie Afrikastate militêre krygstuigaankope vanaf hierdie lande. Die 

rede hiervoor is die maklike integrasie van hierdie wapentuig in hul bestaande arsenale en 

die bekostigbare onderhoud wat kenmerkend is van Sjinese en voormalige Sowjet-unie-

wapentuig. Sjinese wapentuig is veral gesog weens die bekostigbaarheid daarvan en die 

Sjinese regering se toeganklikheid vir ooreenkomste waarvolgens wapens verruil word vir 

minerale regte. Voorbeelde van sodanige ooreenkomste is die verskaffing van militêre 

toerusting en fasiliteite aan die Zimbabwe-weermag in ruil vir minerale konsessies vir die 

Sjinese regering in Zimbabwe (Alao, 2014).  

Wat wapenhandel tussen Suid-Afrika en Sjina betref, is dit duidelik dat hierdie handel 

hoofsaaklik ’n laevolume-, eenringtingverkeerhandelstendens aanneem. Krygstuighandel 

vind hoofsaaklik plaas vanaf Suid-Afrika na Sjina, en konsentreer primêr op 

tegnologievloei. Min tot geen Sjinese krygstuig word na Suid-Afrika ingevoer. 

Krygstuighandel tussen Suid-Afrika en Sjina geskied op bilaterale vlak, veral weens die 

internasionale sensitiwiteit van sekere wapentransaksies.  

5.6 Evaluering van die Militêre Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

Tradisioneel was Europa Suid-Afrika se grootste militêre bondgenoot, veral betreffende 

wapenverskaffing. Verder is die SANW se militêre fondamente gevestig in Europese 

militêre doktrine en wapentuig. Hierdie toedrag van sake spruit hoofsaaklik voort uit Suid-
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Afrika se koloniale verlede, wat hoofsaaklik deur Brittanje gedomineer is. Weens politieke 

en militêre verwikkelinge in Suid-Afrika sedert die 1970’s, het Suid-Afrika toenemend 

militêr selfstandiger geword, veral betreffende wapenverskaffing. Die VN se algehele 

wapenverbod op Suid-Afrika in 1977 weens die SAW se aktiewe militêre betrokkenheid in 

Angola het daartoe gelei dat Suid-Afrika ’n groot en gevestigde krygstuigindustrie tot stand 

gebring het. Weens die Koue Oorlog wat sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog 

internasionaal geheers het tot en met 1989, was daar geen diplomatieke verhouding 

tussen Suid-Afrika en Sjina nie. Hierdie toedrag van sake het ook beteken dat daar geen 

daadwerklike militêre verhouding tussen die twee state bestaan het nie. 

Die demokratisering van Suid-Afrika in 1994 en die daaropvolgende diplomatieke 

erkenning van Sjina in 1998 het egter die moontlikheid van militêre verhoudinge tussen 

Suid-Afrika en Sjina ’n realiteit gemaak. Suid-Afrika se militêre vermoëns, en die SAW en 

latere SANW militêre toerusting, word internasionaal hoog geag. Verder was Suid-Afrika ’n 

staat wat ook oor ’n kernvermoë beskik het, wat Suid-Afrika se tegnologiese vermoëns 

beklemtoon het20. Sjina, met een van die grootste weermagte internasionaal, het verder 

ook die potensiaal van militêre samewerking ingehou. Na 1998 het politieke en 

ekonomiese verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina vinnig versterk en ’n hegte 

verhouding is gevorm. Gevolglik het hierdie hegte politieke en ekonomiese verhouding 

militêre samewerking gestimuleer en bevorder.  

Vervolgens gaan verskillende menings neergepen word ten einde ’n geloofwaardige 

evaluering te maak daaroor of die militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina tot Suid-

Afrika se voordeel is, al dan nie. Hierdie evaluering sal geskied aan die hand van die 

teoretiese benadering van hierdie verhandeling, deur gebruik te maak van die teorië van 

realisme, neorealisme en neoliberalisme.  

Volgens realisme is state die primêre rolspelers in die internasionale politieke arena. 

Volgens die teorie van realisme fokus state op hul eie veiligheid, jaag hul eie nasionale 

belange na en wedywer om mag (Korab-Karpowicz, 2013). Die kruks van realisme in die 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina is dat die twee state se bilaterale verhouding 

gemotiveer word deur eie belang. Indien ’n staat se verhouding nie aan hierdie vereiste 

                                            
20 Suid-Afrika het egter sy kernwapentoestelle tussen 1989 en 1991 vernietig. Sjina is geïnteresseerd in Suid-Afrika se tegniese vermoë 
in die veld van kernkrag. 
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voldoen nie, sal daar dikwels gevind word dat so ’n verhouding met ’n ander staat op 

bilaterale vlak nie voordelig is vir die staat nie. Dus sal die teorie van realisme na vore kom 

in die verduideliking van die twee state se bilaterale verhoudinge betreffende hul direkte 

militêre wisselwerking (Donnelly, 2004: 79).  

Neorealisme kom na vore in die twee state se interaksie met die res van die internasionale 

gemeenskap, asook die verskeidenheid regionale, kontinentale en internasionale strukture 

en organisasies waarmee Suid-Afrika en Sjina in hul verhouding gesamentlik interaksie 

toon, soos die SAOG, die AU, die NEPAD en die VN. Neorealisme fokus dus nie slegs op 

die staat nie, maar op die groter internasionale stelsel. Volgens hierdie konsep van 

neorealisme poog state nog steeds om hul eie belang te bevorder, maar daar word ook 

gebruik gemaak van internasionale strukture en organisasies om behulpsaam te wees om 

hierdie doel te bereik. Die invloed van veral die AU, die VN en die NEPAD sal spesifiek 

direk die verhoudinge tussen die twee state beïnvloed, veral weens die feit dat ander state 

ook deel vorm van hierdie twee organisasies en weens Suid-Afrika en Sjina se intense 

betrokkenheid by vredesoperasies in Afrika (Mingst, 2004: 44).  

Volgens neoliberalisme word hierdie benadering gebruik om die omvattende politiek-

ekonomiese omgewing, wat beïnvloed word deur nuwe ontwikkelinge soos globalisasie en 

vryehandelsgebiede, te verduidelik. In hierdie veranderlike politiek-ekonomiese omgewing 

kan state alleenlik suksesvol voortbestaan indien hulle nou saamwerk om hul mag uit te 

brei, maar intense veranderinge, wat meegebring word deur aspekte soos veranderlike 

ekonomiese verwikkelinge en globalisasie, word in ag geneem. Dit is ook belangrik om 

daarop te let dat aspekte soos globalisasie en vryehandelsgebiede verhoudinge tussen 

state kompliseer en dus ’n addisionele dimensie plaas op tussenstaat-verhoudinge 

(Mingst, 2004: 44; Balaam, 2005: 64). Volgens neoliberalisme word dus gekyk na die 

verhouding tussen twee state, beïnvloed deur die rol van internasionale en regionale 

strukture, asook die invloed van nuwe verwikkelinge, soos vryehandelsgebiede en 

globalisasie, in die tussenstaatlike interaksie. Wat betref militêre samewerking, wat dikwels 

sensitief en geklassifiseerd is, vind samewerking hoofsaaklik plaas op bilaterale vlak. 

Neoliberalisme kom egter in spel weens die twee state se betrokkenheid by 

vredesoperasies, waar hulle nie alleen met ander state moet saamwerk nie, maar ook die 

magtiging van streek- en internasionale organisasies, soos die AU en die VN nodig het, 

asook samewerking ervaar van nie-regeringsorganisasies soos mediese 
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hulpverleningsgroepe en transnasionale organisasies wat help met aspekte van 

humanitêre hulpverlening. Binne hierdie verwikkelinge moet die voordeligheid van die 

verhouding met Sjina beoordeel word aan die hand van die teorie van neoliberalisme.  

5.6.1 Kritiek op die Militêre Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

Die SANW se fondamente is geleë in die militêre tradisie van die Britse weermag. Om 

hierdie rede is die SANW se doktrine en slagorde dit wat tradisioneel in weermagte van 

Westerse lande gevind word. Hierdie doktrine en slagorde bepaal hoe die weermag in ’n 

oorlogsituasie optree en sy konvensionele mag opstel teen ’n vyand. Die aanwending van 

grondmagte, maritieme vermoëns en lugstelsels in ’n konfliksituasie vind op ’n geoefende 

en geformuleerde wyse plaas. Die Westerse militêre doktrine verskil wesenlik van dié van 

die voormalige Oosbloklande. Oosbloklande is lande wat tydens die Koue Oorlog nou 

verbonde was aan die voormalige Sowjet-unie en die ideologie van kommunisme. 

Oosbloklande het verder ’n eiesoortige doktrine ontwikkel. Sjina se militêre organisasie en 

slagorde is ook gerig ooreenkomstig die Oosbloklande se verdedigingsamestelling. 

Samewerking op militêre vlak tussen die SANW en die Sjinese weermag op operasionele 

vlak sal dus moeilik geskied in ’n konfliksituasie of oorlog, weens die verskil in die twee 

state se weermagte se doktrines en slagordes. Kommunikasie-uitdagings, verskillende 

aanwending van weermagafdelings en ongekoördineerde optrede tydens ’n veldslag sal 

dus tot ’n militêre fiasko lei. Kritici is dus van mening dat om hegte militêre verhoudinge 

met die Sjinese weermag aan te gaan, geen doel dien nie, aangesien gesamentlike 

militêre operasies op die slagveld nie ’n realiteit is nie. Dit maak meer sin om hegter 

samewerking met Westerse weermagte aan te knoop wat op dieselfde doktrinale 

grondslag as die SANW georganiseer is (Williams, 1999).  

Soos in die geval van doktrine en slagordes, verskil die aanwending van wapentuig tussen 

Westerse weermagte en voormalige Oosbloklande. Waarop dit neerkom is dat die meeste 

wapentuig in Westerse lande gebruik maak van ammunisiespesifikasies en wapenkalibers 

wat eie is aan voorskrifte van NAVO. Die SANW se wapentuig en ammunisie volg ook die 

spesifikasies van NAVO weens die SANW se fondamente in die Westerse 

weermagdoktrine. Die rede vir hierdie spesifikasies deur die NAVO is om te verseker dat 

wanneer geallieerde state gesamentlik in ’n konflik optree, hulle mekaar se ammunisie en 

wapentuig kan gebruik. Sjina, daarenteen, se wapentuig en ammunisie voldoen nie aan 
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die NAVO-voorskrifte nie, maar aan die Warskou-verdragspesifikasies.21  Dit beteken dus 

dat gesamentlike militêre operasies tussen die SANW en die Sjinese weermag, 

nieteenstaande die doktrinale verskille, nog verder belemmer sal word weens die verskille 

in wapentuigspesifikasies en ammunisietipes.  

Hegte samewerking tussen die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie en die Sjinese 

krygstuigindustrie sal nadelig wees vir die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie. Hierdie 

kritiek kom weens die feit dat die Sjinese vervaardigingsbedryf bekend is daarvoor dat dit 

dikwels produkte vervaardig sonder die nodige kopiereg of patentereg, en ook skuldig is 

aan sogenaamde ‘reverse engineering’. Mnr Andrei Chang (2009) bevestig dat die Sjinese 

krygstuigindustrie reeds Suid-Afrikaanse militêre toerusting soos lug-tot-

lugmissieltegnologie gekopieer het. Verder verwys Mnr Chang ook na ’n poging van die 

Sjinese weermag in 1996 om ’n enkele Rooivalk-aanvalshelikopter van Denel aan te koop 

met die uitsluitlike doel om die helikopter te dupliseer sonder die nodige patenteregte. Mnr 

Chang is van mening dat die Sjinese weermag slegs belang stel in Suid-Afrikaanse 

krygstuigtegnologie, en dat hierdie verhouding tot nadeel sal wees van die industrie, 

aangesien Sjina oor die vermoë beskik om Suid-Afrikaanse militêre wapentuig goedkoper 

te vervaardig (Chang, 2009). Verder toon ’n ontleding van krygstuighandel dat Sjina 

hoofsaaklik Suid-Afrikaanse krygstuigtegnologie uit Suid-Afrika invoer, terwyl invoere uit 

Sjina na Suid-Afrika, wat wapenhandel betref, onbeduidend is. Hierdie statistiek is ’n 

duidelike aanduiding dat die Sjinese militêre krygstuigmark min bied aan die SANW wat 

nie deur die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie of tradisionele Westerse verskaffers verkry 

kan word nie (SIPRI, 2014). 

Volgens die internasionale menseregteorganisasie, Human Rights Watch, is Sjina ’n 

outokratiese staat wat ’n eenparty- kommunistiese regeringstelsel in stand hou. Hierdie 

Sjinese regering maak hom skuldig aan onderdrukkende optrede, dikwels gepaardgaande 

met geweld, in die provinsies van Tibet, Xinjiang en Inner Mongolia, wat hoofsaaklik 

bewoon word deur etniese minderhede. Verder onderdruk die Sjinese regering vryheid van 

spraak, assosiasie, geloof, menseregteorganisasies en die regstelsel. Hierdie 

onderdrukking vind dikwels plaas deur gebruik te maak van die Sjinese weermag. Die 

                                            
21 Tydens die Koue Oorlog was die Warskou-verdrag ’n kollektiewe verdedigingsverdrag wat uit agt Kommunistiese state van Oos- en 
Sentraal Europa bestaan het. Die Warskou-verdraglande het hul eie wapen- en ammunisiespesifikasies gehad wat verskil het van dié 
van die NAVO-lande (Cold War Museum, 2015).  



181 

 

Sjinese weermag bedreig ook Taiwan, terwyl Sjinese maritieme platforms gereeld 

burgerlike vaartuie in die Suid- en Oos-Sjinese See terroriseer en intimideer (Human 

Rights Watch, 2013). Vir ’n staat soos Suid-Afrika, wat roem op sy menseregtegrondslag 

en vreedsame naasbestaan in Afrika probeer bevorder, behoort verhoudinge met die 

Sjinese weermag vermy te word weens hul menseregtevergrype wat loodreg indring teen 

Suid-Afrika se buitelandse beleid en internasionale postuur. Wapenverkope aan die 

Sjinese weermag plaas verder tegnologie in die hande van die Sjinese weermag wat 

hierdie toerusting teen onskuldige mense kan aanwend.  

Een van die fondamente van samewerking tussen die SANW en die Sjinese weermag is 

die Sjinese weermag se betrokkenheid in vredesoperasies in Afrika. Hierdie deelname van 

die Sjinese weermag ondersteun Suid-Afrikaanse buitelandse beleid, die NEPAD en die 

AU-doelwitte in Afrika. Daar is egter kritici wat van mening is dat die Sjinese weermag se 

militêre betrokkenheid in Afrika nie deursigtig is nie en dat hierdie weermag ’n 

destabiliserende rol agter die skerms speel. Die Sjinese weermag het byvoorbeeld militêre 

magte in Afrika ondersteun wat hul skuldig maak aan menseregtevergrype, soos die 

Forces Armées de la République Démocratique du Congo in die ooste van die DRK, 

asook die Commandos in Guineë. Verder maak Sjina homself skuldig aan die verskaffing 

van wapens aan konflikgebiede in Afrika, terwyl regerings met twyfelagtige 

menseregterekords ook van wapens voorsien word, soos Zimbabwe (Cordano, 2014).  

Suid-Afrika se hegte militêre verhouding met Sjina vind ook uiting in die VN 

Veiligheidsraad, veral wanneer veiligheidsaspekte in Afrika onder die raad se aandag kom. 

Suid-Afrika het ’n tendens getoon om Sjina blindelings na te volg in besluite van die VN 

Veiligheidsraad. Sommige ontleders sien hierdie optrede van Suid-Afrika as ’n teken van 

Suid-Afrikaanse onderwerping aan Sjina, ten koste van Suid-Afrika se statuur, wat 

menseregte en internasionale geregtigheid hoog ag. Suid-Afrika se optrede in die VN 

Veiligheidsraad het skade aan Suid-Afrika se internasionale beeld by Westerse state tot 

gevolg gehad. Suid-Afrika is deel van die internasionale gemeenskap, asook die 

verskillende strukture, soos die VN, en tree interaktrief op in die internasionale strukture, 

ooreenkomstig die teorie van neoliberalisme, maar Suid-Afrika se optrede blyk dikwels 

ondeurdag te wees  (Mabera, 2011; Kornegay, 2011: 1; UN News Centre, 2012). 
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Daar word ook dikwels daarop gewys dat Suid-Afrika se groeiende militêre verhouding met 

Sjina Suid-Afrika se tradisionele militêre bondgenote in die Weste vervreem. Suid-Afrika 

skep dikwels die indruk dat die land Sjina blindelings volg, nieteenstaande die 

internasionale gevolge en dat hierdie gedrag die eens voordelige militêre verhouding met 

die Weste belemmer. Militêre bande, krygstuighandel en gemeenskaplike 

veiligheidsdoelwitte met Westerse state word verwaarloos, wat op die lange duur nadelig 

gaan wees vir Suid-Afrika se politieke posisie in die globale internasionale politieke arena, 

wat dus daarop neerkom dat Suid-Afrika nie sy eie belange najaag soos wat volgens die 

teorieë van realisme en neorealisme verwag word nie en weereens vraagtekens laat oor 

die Suid-Afrikaanse regering se vermoë om die ware dimensies van bilateralisme en 

multilateralisme te begryp (Barron, 2012: 11).  

5.6.2 Die Voordeligheid van die Militêre Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

Suid-Afrika is nou betrokke by alle AU-strukture en inisiatiewe, terwyl Suid-Afrika, in 

samewerking met sleutel-Afrikastate, die NEPAD-inisiatief najaag vir volhoubare sosio-

ekonomiese ontwikkeling op die Afrikakontinent. Ten einde ontwikkeling op die 

Afrikakontinent te bevorder, het Suid-Afrika homself verbind tot die leierskapsrol in 

konflikvoorkoming, vredesbewaring en post-konflikheropbou in baie dele van Afrika soos 

die DRK, Suid-Soedan, Soedan en Burundi. Hierdie rol kom spesifiek na vore in Suid-

Afrika se pogings as bemiddelaar en die beskikbaarstelling van soldate en toerusting vir 

vredesinisiatiewe (Sidiropoulos, 2007: 4, Niu, 2011). Wat betref vredesoperasies in Afrika, 

wat Suid-Afrika se fokus is, is die belangrikste grootmoondheidbetrokkenheid dié van 

Sjina. Sjina is die grootste troepeverskaffer van die vyf permanente lede van die VN 

Veiligheidsraad (The Economist, 2012a). Vrede en veiligheid op die Afrikakontinent is vir 

Sjina ook van belang sodat hy toegang tot grondstowwe kan verseker, markte skep en 

invloed uitbou. Hierdie toewyding van Sjina tot vredesinisiatiewe in Afrika korreleer met 

Suid-Afrika se buitelandse beleid, en Sjinese weermagontplooiings in konflikgebiede in 

Afrika ondersteun Suid-Afrikaanse inisiatiewe soos dié van die NEPAD. Verder het Sjina 

se betrokkenheid by teen-seerowery-operasies teen die ooskus van Afrika bygedra tot die 

bekamping en voorkoming van seerowery-insidente verder suid as Somalië, wat op sigself 

groter veiligheid aan die belangrike seeroete om die Kaap verskaf (National Defence 

Report, 2013: 56).  
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Hegte militêre samewerking met een van die grootste internasionale weermagte, naamlik 

die Sjinese weermag, bied op strategiese vlak aan Suid-Afrika bepaalde status. Suid-

Afrika is die enigste Afrikastaat met wie die Sjinese regering gereelde strategiese 

veiligheidskonsultasies voer (Hanauer, 2014:94). Dit is ’n aanduiding van die agting wat 

die Sjinese weermag vir die SANW het. Die SANW se militêre beskouings oor 

konflikgebiede is dus van besondere waarde vir die Sjinese weermag. Hierdie hegte 

militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina vind ook uiting in samewerking in die VN 

Veiligheidsraad (Jihua, 2011). Suid-Afrika, wat graag ’n groter internasionale rol wil speel, 

se hegte militêre verhouding met die Sjinese weermag gee op strategiese vlak aan Suid-

Afrika en die SANW bepaalde internasionale invloed en agting.  

Inligtingsuitruil-ooreenkomste met die Sjinese weermag gee aan die SANW ’n alternatiewe 

persepsie, anders as dit wat deur die Westerse weermagte voorgehou word, op 

internasionale en kontinentale konfliksituasies. Die Sjinese weermag, en sy wye 

ontplooiing in konflikgebiede in Afrika, gee ook aan die SANW ’n alternatiewe bron van 

inligting wat help om SANW-ontplooiings in Afrika te beskerm en te ondersteun. Verder is 

Suid-Afrika se enigste militêre vennoot in die Verre Ooste die Sjinese weermag 

(Department of Defence, 2012). Sonder hierdie hegte samewerking op die gebied van 

inligtingsuitruil sou die SANW op ander, minder betroubare bronne moes vertrou om die 

regionale veiligheidsituasie in die Stille Oseaan te analiseer. Sjina, weens sy 

internasionale statuur, het ook groter en wyer verteenwoordiging op diplomatieke en 

militêre vlak internasionaal, wat hom dus in staat stel om inligting oor internasionale 

veiligheidsuitdagings in ’n beter konteks aan die SANW voor te hou. Verder fokus die 

Sjinese weermag toenemend op die bedreiging van internasionale terrorisme. Die 

voorkoms van terrorisme in Afrika, veral in Noord-Afrika, is vir die SANW en Suid-

Afrikaanse regering ook van belang weens Suid-Afrika se buitelandse beleid oor Afrika, 

vredesoperasies en inisiatiewe soos die NEPAD. Gemeenskaplike inligtingsuitruil oor 

terrorisme tussen Suid-Afrika en Sjina is dus baie belangrik vir Suid-Afrika en die SANW.  

Suid-Afrika is ’n ontwikkelende staat. Militêre uitgawes vir militêre wapentuig vorm ’n groot 

persentasie van die SANW se jaarlikse begroting, wat slegs 1,2 persent van die Suid-

Afrikaanse BBP beslaan (Department of Defence, 2012). Nieteenstaande die feit dat daar 

beperkte handel in krygstuig tussen die twee state bestaan, bly dit moontlik dat die SANW 

in die toekoms wel Sjinese krygstuig as wapens in sy arsenaal kan opneem. Verder hou 
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die hegte militêre verhouding op krygstuigvlak groot moontlikhede vir gesamentlike militêre 

krygstuigontwikkeling in, aangesien Suid-Afrika dikwels oor die tegnologie beskik, terwyl 

die Sjinese industrie oor die vermoë beskik om wapentuig goedkoop te vervaardig. Min 

state is internasionaal bereid om op militêre vlak saam te werk rakende 

verdedigingstegnologie. Suid-Afrika se hegte militêre verhouding met Sjina maak egter 

hierdie moontlikheid ’n werklikheid, aangesien Denel al by meer as een geleentheid 

tegnologie aan die Sjinese krygstuigindustrie verskaf het (Chang, 2009).  

5.7 Slotsom 

Om ’n logiese en georganiseerde benadering tot die bestudering van die militêre 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina te bewerkstellig, is die grondslae van die 

verhouding tussen die twee state se militêre afdelings ondersoek. Dit het daartoe gelei dat 

die fokus van die bestudering op die gesamentlike verdedigingskomitee, inlingtingsuitruil, 

gesamentlike vredesoperasies en humanitêre hulpverlening en verdedigingstegnologie en 

wapenhandel geplaas is.  

Wanneer die militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina bespreek word, val die klem 

hoofsaaklik op hulle bilaterale verhouding. Hul gesamentlike betrokkenheid by 

vredesoperasies en teen-seerowery-inisiatiewe in Afrika en langs die Afrika-ooskus het 

egter ook ’n multilaterale dimensie na vore gebring, weens die rol van die AU en VN, 

asook die teenwoordigheid van ander vredesbewaringsmagte en maritieme platforms 

betrokke in vredesinisiatiewe. Militêre verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina het nie 

bestaan voor 1998 nie, en eers na Suid-Afrika Sjina diplomaties erken het, is militêre 

verhoudinge gevestig. Die Pretoria-deklarasie in 2000 was eintlik die ware beginpunt van 

militêre samewerking en het gelei tot die vestiging van ’n verdedigingskomitee wat militêre 

samewerking sou koördineer. Van hierdie punt af het militêre samewerking in verskeie 

fasette na vore getree, maar het hoofsaaklik gemanifesteer as strategiese samewerking 

en beperkte kontak op die krygshandelvlak.  

Bilaterale samewerking op militêre vlak het vervolgens plaasgeving weens die verskillende 

militêre ooreenkomste wat tussen die twee weermagte aangegaan is. Hier het die teorie 

van realisme klassiek na vore getree soos elke staat poog om in sy eie beste belang op te 

tree in militêre samewerking. Die bilaterele samewerking kom veral duidelik na vore 

wanneer die verskillende bilaterale ooreenkomste tussen die twee state geëvalueer word 
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volgens die teorie van realisme. Daarvolgens is state die primêre rolspelers in die 

internasionale politieke arena en is die bilaterale verhoudinge tussen twee state die 

belangrikste internasionale politieke en ekonomiese verskynsel. Volgens die teorie van 

realisme fokus state op hul eie veiligheid, jaag hul eie nasionale belange na en wedywer 

om mag (Korab-Karpowicz, 2013). Die kruks van realisme in die verhouding tussen Suid-

Afrika en Sjina is dat die twee state se wisselwerking gemotiveer word deur die 

bevordering van hul eie belang. Militêre postuur is van kardinale belang vir enige staat om 

as nasionale verdediging te funksioneer en potensiële bedreigings die hoof te bied. Om 

die militêre verhouding tussen die SANW en die Sjinese weermag te formaliseer en 

struktuur te gee, word ooreenkomste tussen weermagte daargestel om hul gesamentlike 

militêre aktiwiteite te reguleer, soos inligtingsuitruil, krygstuighandel en gesamentlike 

vredesoperasies. Die tipe bilaterale militêre ooreenkomste tussen Suid-Afrika en Sjina dui 

op die strategiese aard van die militêre verhouding en is ’n duidelike aanduiding dat daar 

’n hegte verhouding tussen die twee state ontwikkel het sedert diplomatieke bande in 1998 

aangegaan is.  

Volgens hierdie konsep van realisme en die najaag van eie belang, is Suid-Afrika en Sjina 

wederkerig vir mekaar van belang. Suid-Afrika het die sterkste militêre vermoë in Sub-

Sahara-Afrika, terwyl Sjina die grootste militêre vermoë in die Verre Ooste verteenwoordig. 

Verder is dit ook belangrik dat state komplementerende militêre toestande moet beleef om 

hegte bilaterale militêre verhoudinge te verseker. Wat hierdie aspek betref, is Suid-Afrika 

se militêre tegnologiese kennis van sekere wapenontwikkelings van groot waarde vir die 

Sjinese krygstuigindustrie. Sjina se internasionale militêre postuur en inligtingsvermoë is 

weer vir Suid-Afrika van groot belang.  Daar is dus duidelik ’n tendens dat die bilaterale 

samewerking op militêre vlak tussen Suid-Afrika en  Sjina hoofsaaklik op strategiese vlak 

geskied en om inligting en tegnologie wentel.  

Gemeenskaplike internasionale en kontinentale doelwitte wat beide Suid-Afrika en Sjina 

najaag, kom dan baie prominent na vore wanneer die multilaterale samewerking tussen 

die twee state geëvalueer word. Sekuriteit, betreffende veilige toegang tot markte en 

grondstowwe, veral in die grondstofryke Afrika, is van belang vir Suid-Afrika en Sjina. ’n 

Vredevolle en ekonomies vooruitgaande Afrika sal groter sekuriteit vir Suid-Afrika vestig 

en ook ’n nuwe ekonomiese handelsvennoot na vore bring. Vir Sjina, wie se ekonomie 

volhoubare toegang tot grondstowwe vereis, is Afrika van groot belang en daarom is 
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sekuriteit op die Afrikakontinent van groot belang. Hierdie gesamentlike belangstelling van 

Suid-Afrika en Sjina in Afrika bring hierdie state in aanraking met ander state en 

organisasies, wat gevolglik die militêre verhouding ’n multilaterale dimensie laat aanneem. 

Hierdie multilateralisme vind uiting in die teorie van neorealisme. Neorealisme kom na 

vore in die twee state se interaksie met die res van die internasionale gemeenskap, asook 

die verskeidenheid regionale, kontinentale en internasionale strukture en organisasies 

waarmee state in hul verhouding gesamentlik interaksie toon, soos byvoorbeeld die 

SAOG, die AU, die FSAS, die BRISS en die VN. Neorealisme fokus dus nie slegs op die 

staat nie, maar op die groter internasionale stelsel. Volgens hierdie konsep van 

neorealisme poog state nog steeds om hul eie belang, insluitend verdediging, te bevorder, 

maar word daar ook gebruik gemaak van internasionale strukture en organisasies om 

behulpsaam te wees om hierdie doel te bereik, soos die VN Veiligheidsraad en die AU 

(Mingst, 2004: 44).  

Volgens die teorie van neorealisme beteken dit nou dat hierdie state (Suid-Afrika en Sjina) 

gemeenskaplike militêre beleidsdoelwitte najaag in internasionale en regionale 

organisasies en strukture. In die Afrikakonteks kom hierdie multilaterale samewerking die 

beste na vore in die verskillende vredesoperasies in Afrika. Hier speel die VN 

Veiligheidsraad se samewerking ’n groot rol, aangesien die VN Veiligheidsraad 

tradisioneel vredesoperasies vestig en goedkeur. Indien blywende vrede en stabiliteit op 

die Afrikakontinent  gevestig word, sal dit tot groot voordeel vir sowel Suid-Afrika as Sjina, 

wees, veral ten opsigte van ekonomiese geleenthede op die grootliks onontginde 

Afrikavasteland. Verder kan ’n ekonomies selfstandige Afrika ’n groter internasionale 

politieke rol vervul. Dit is dus duidelik dat militêre samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina 

grootliks manifesteer as bilaterale en multilaterale samewerking volgens die teorieë van 

realisme en neorealisme.  

Alhoewel die militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina, in vergelyking met die 

politieke en ekonomiese verhouding, gering is, is daar kritiek teen die hegte militêre 

samewerking tussen die twee lande. Die SANW se grondslag is die militêre tradisie van 

die Britse weermag. Die SANW se doktrine en slagorde is dus soortgelyk aan dié van 

tradisionele Westerse weermagte. Met hierdie doktrine en slagorde is daadwerklike 

gesamentlike militêre samewerking met die Sjinese weermag op operasionele vlak amper 

onmoontlik. Die feit dat die weermagte se doktrine verskil, word ook weerspieël in die 
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verskillende weermagte se ammunisiespesifikasies en wapenkalibers, wat gesamentlike 

operasionele optrede belemmer. Baie kritici is ook van mening dat die Sjinese 

krygstuigindustrie slegs in die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie belangstel om Suid-

Afrikaanse tegnologie en kennis goedkoop te bekom vir sy eie voordeel. Sjina se 

bedenklike menseregterekord binnelands plaas ook druk op voortgesette militêre 

verhoudinge, veral in die lig van Suid-Afrika se sterk klem op menseregte en vreedsame 

naasbestaan. Verder voer sommige ontleders aan dat militêre samewerking tot groter 

samewerking by die VN Veiligheidsraad lei, wat dikwels deur ontleders ervaar word as ’n 

blindelingse navolging van Sjinese besluite. Daar word ook gevrees dat hegte militêre 

samewerking Suid-Afrika se tradisionele militêre vennote sal vervreem.  

Nieteenstaande al die kritiek teen die hegte verhouding tussen Sjina en Suid-Afrika, is dit 

tog belangrik om daarop te wys dat die militêre verhouding besondere voordele vir Suid-

Afrika ingehou het. Die klem wat Suid-Afrika in sy buitelandse beleid, op die Afrika-agenda 

plaas, maak vredesoperasies in Afrika baie belangrik. Hierdie operasies speel ’n 

belangrike rol om die NEPAD-inisiatiewe van vrede en veiligheid te vestig. Afrika is ook 

belangrik vir Sjina, veral ekonomies, en daarom deel Sjina Suid-Afrika se fokus op die 

vestiging van vrede en veiligheid in Afrika deur aktief deel te neem aan vredesoperasies 

en humanitêre hulpverlening in Afrika. Dit is dus ’n gemeenskaplike militêre doelstelling 

van beide Suid-Afrika en Sjina. Die hegte militêre verhouding tussen die SANW en die 

Sjinese weermag gee ook besondere internasionale status en statuur aan die SANW, 

aangesien die Sjinese weermag se hegte verhouding met die SANW Suid-Afrika se 

internasionale en regionale belangrikheid beklemtoon. Verder het Sjina weens sy 

internasionale statuur en toegang belangrike toegang tot inligting, wat die land gereeld met 

Suid-Afrika deel oor veiligheidsuitdagings, regionaal en internasionaal. Daar bestaan 

duidelik potensiaal vir groter militêre samewerking ten opsigte van die krygstuigindustrie, 

wat tans slegs geringe samewerking toon, maar tot groot ekomiese vooruitgang kan lei.   

Deur die hegte verhouding met Sjina het Suid-Afrika tot groter prominensie op die 

Afrikakontinent gevorder deur die ondersteuning van die FSAS aan die NEPAD. Verder is 

Sjina die toonaangewende buitelandse staat wat in Afrika betrokke is by vredesoperasies, 

wat ten doel het om Afrika ’n veiliger kontinent te maak. Dit sal ook tot voordeel van Suid-

Afrika se veiligheids- en ekonomiese omstandighede wees. Militêre samewerking tussen 

Suid-Afrika en Sjina is dus voordelig vir Suid-Afrika.  
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Die slothoofstuk wat volg, gaan al die navorsing oor die voordeligheid van die hegte 

verhouding tussen tussen Suid-Afrika en Sjina beoordeel en tot ’n gevolgtrekking kom.  
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HOOFSTUK 6 

BEVINDINGS, EVALUASIE EN AANBEVELINGS 

6.1 Inleiding 

Daar het geen diplomatieke verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina bestaan voor 1998 

nie. Suid-Afrika se minderheidsregering het Taiwan diplomaties erken. Weens sy Een 

Sjina-beleid het Sjina nie diplomatieke verhoudinge toegelaat met state wat Taiwan erken 

nie. Verder was Sjina se ideologiese grondslag, wat op kommunisme gegrond was, nie 

aanvaarbaar vir die Suid-Afrikaanse regering nie. Suid-Afrika se minderheidsregering het 

egter in 1990 besluit om polities te transformeer na ’n demokratiese bestel. Hierdie 

transformasie, wat in 1994 tot ’n meerderheidsregering in Suid-Afrika gelei het, het die 

weg gebaan vir diplomatieke bande met Sjina. Gevolglik is diplomatieke bande met 

Taiwan verbreek en op 1 Januarie 1998 word amptelike diplomatieke bande met Sjina 

gesmee.  

Hierdie nuwe verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina sedert 1998 het verwagtinge geskep 

van potensiële hegte politieke, ekonomiese en militêre samewerking. Die Suid-Afrikaanse 

regering se besluit om hegte verhoudinge met Sjina aan te knoop het egter die regering 

die gramskap op die hals gehaal van bepaalde kritici. Groeperings, soos Suid-Afrikaanse 

opposisiepartye en industriële assosiasies, soos die Manufacturing Circle, wat die hegte 

verbintenis met Sjina veroordeel, voer aan dat die verhouding negatief is vir Suid-Afrika se 

internasionale aansien, buitelandse beleid en ekonomie. Suid-Afrikaanse vakbonde, veral 

die Congress of South African Trade Unions, maak kapsie teen goedkoop invoere uit 

Sjina, Sjinese infrastruktuurprojekte en die konstante immigrasie van ’n Sino-arbeidsmag 

na Suid-Afrika. Baie ekonome is ook negatief oor die hegte samewerking op ekonomiese 

gebied met Sjina, veral weens die konstante handelstekort tussen die twee state, wat die 

Suid-Afrikaanse ekonomie negatief raak. Sjina word verder in ’n slegte lig geplaas deur 

beskuldig te word van ’n neo-kolonialistiese beleid teenoor ontwikkelende lande, soos 

Suid-Afrika, verantwoordelik is vir werksverliese in Suid-Afrika, die miskenning van mense- 

en arbeidsregte, ondeursigtige optrede, Suid-Afrika aanwending as ’n instrument in die 

internasionale politieke arena, soos by die VN Veiligheidsraad, en selfs ’n sinistere poging 

tot wêreldoorheersing. Baie politieke waarnemers, soos Mr Moeletsi Mbeki, vrees dat die 

hegte politieke samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina moontlik Suid-Afrika se 
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tradisionele internasionale vennote, veral dié in Europa en die VSA, van Suid-Afrika kan 

vervreem. Hegte militêre samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina kan moontlik ook Suid-

Afrika se politieke en ekonomiese verhouding met state soos Suid-Korea en Japan 

benadeel. 

Die teendeel betreffende die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina word egter ook 

toegelig. Soos voorheen aangedui, ervaar verskeie ontleders weer Sjina se verhouding 

met Suid-Afrika en Afrika as positief en progressief. Verder is daar groter algemene 

aanvaarding van Sjinese betrokkenheid in Afrika (en Suid-Afrika), veral weens die 

opvatting dat Sjina Afrikane met respek benader en eerbied vir hul kultuur toon, asook 

waardering vir Sjina se onvoorwaardelike erkenning van Afrikastate se onafhanklikheid en 

Sjina se weiering om in Afrikastate se binnelandse aangeleenthede in te meng. Hierdie 

verhoudingskenmerk verskil dikwels lynreg met dié van Westerse betrekkinge met 

ontwikkelende state.  

Sedert 1977 het Sjina internasionaal op politieke, ekonomiese en militêre vlakke 

astronomiese groei en vordering getoon. Sjina word as ’n opkomende grootmoondheid 

geag en beklee ’n permanente setel op die VN Veiligheidsraad. Ekonomies het Sjina 

gevorder van ’n staat wat teen 1977 slegs ’n geringe aandeel in die wêreld-ekonomie 

gehad het tot die tweede grootste ekonomie internasionaal teen 2010. Op militêre vlak 

beskik Sjina oor ’n formidabele verdedigingsorganisasie, met die tweede grootste 

internasionale militêre begroting. Sjina is ook die regionale mag in Suidoos-Asië en word 

algemeen aanvaar as die leier van die ontwikkelende wêreld.  

In Afrika word Suid-Afrika as die grootste regionale mag gereken. Suid-Afrika het een van 

die grootste ekonomieë in Afrika en word as die leier in Afrika beskou, nieteenstaande die 

feit dat Suid-Afrika, in vergelyking met ander groot en opkomende moondhede, eintlik 

ekonomies gesproke ’n klein staat is.22 Suid-Afrika het ook ’n gerespekteerde militêre 

vermoë wat veral ekstern aangewend word tydens vredesoperasies, humanitêre 

hulpverleniging, ontruimingshulp en militêre opleiding. Vandag is Sjina Suid-Afrika se 

grootste handelsvennoot, is daar hegte samewerking, soos byvoorbeeld by die VN 

Veiligheidsraad, in die BRISS-groepering en die FSAS/NEPAD, terwyl Suid-Afrika en Sjina 

                                            
22 In 2014 het Nigerië Suid-Afrika verbygesteek as die grootste ekonomie in Afrika. Die verhandeling dek egter slegs die periode vanaf 
1998 tot 2012 (The Economist, 2014).  
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belangrike komponente uitmaak in verskeie vredesinisiatiewe in Afrika ten einde vrede en 

stabiliteit op die kontinent te bewerkstellig.  

Hegte Suid-Afrika-Sjina-samewerking het die potensiaal om Suid-Afrika se inskakeling as 

’n belangrike entiteit in die internasionale politieke arena te ondersteun, terwyl 

ontwikkelende handelsbande met Sjina Suid-Afrika moontlik beter kan toerus om die 

ontstuimige uitdagings van globalisasie en vryehandelsgebiede in die gesig te staar. Suid-

Afrika se gematigde buitelandse beleid, wat dikwels dié van Sjina navolg en geskoei is op 

die bewerkstelliging van internasionale vrede en onderhandelinge, eerder as konflik, kan 

ook moontlik Suid-Afrika in ’n beter veiligheidsposisie plaas ten opsigte van kontemporêre 

uitdagings soos terrorisme en Moslemfundamentalisme.  

Deur ’n deurdagte ontleding van die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina te maak, kon 

daar bepaal word of hierdie politieke, ekonomiese en militêre verhouding tussen Suid-

Afrika en Sjina tot Suid-Afrika se voordeel is, al dan nie. Hierdie ontleding het geskied aan 

die hand van die bi- en multilaterale verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina, soos 

verduidelik aan die hand van die teorieë van realisme, neorealisme en neoliberalisme.  

6.2 Analitiese en Teoretiese Raamwerk van die Studie 

Die verhandeling se analitiese raamwerk dek drie omgewings/sektore, naamlik polities, 

ekonomies en militêr, in die konteks van samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina. Die 

omvang en impak van Sino-Suid-Afrikaanse-samewerking is verder ontleed deur ’n aantal 

aanwysers, elk onder die verskillende omgewings/sektore gekategoriseer, in die konteks 

van die omgewing/sektore, te bestudeer.  

Die teoretiese konstruksie van die verhandeling berus op ’n kombinasie van realisme, 

neorealisme en neoliberalisme. Met behulp van realisme word die klassieke verhouding 

tussen twee state verduidelik, spesifiek dié tussen Suid-Afrika en Sjina. Volgens realisme 

is state die primêre rolspelers in die internasionale politieke arena. Volgens die teorie van 

realisme fokus state op hul eie veiligheid, jaag hul eie nasionale belange na en wedywer 

om mag (Korab-Karpowicz, 2013). Die kruks van realisme in die verhouding tussen Suid-

Afrika en Sjina is dat twee state se wisselwerking gemotiveer word deur eie belang. Die 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina het dus ten doel om albei state se eie belang te 

bevorder, veiligheid te verseker en groter mag te konsolideer. Die teorie van realisme in 
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hierdie verhandeling kom na vore in die verduideliking van die twee state se bilaterale 

verhoudinge.  

Neorealisme kom na vore in die twee state se interaksie met die res van die internasionale 

gemeenskap, asook die verskeidenheid regionale, kontinentale en internasionale strukture 

en organisasies waarmee Suid-Afrika en Sjina in hul verhouding gesamentlik interaksie 

toon, soos die SAOG, die AU, die FSAS, die BRISS, die VN, die Wêreldbank en die IMF. 

Neorealisme fokus dus nie slegs op die staat nie, maar ook op die groter internasionale 

stelsel. Volgens hierdie konsep van neorealisme poog state nog steeds om hul eie belang 

te bevorder, maar daar word ook gebruik gemaak van internasionale strukture en 

organisasies om behulpsaam te wees om hierdie doel te bereik (Mingst, 2004: 44). 

Neorealisme het in hierdie verhandeling ter sprake gekom in die verduideliking van die 

twee state se multilaterale verhoudinge en veranderlike magsposisies, en hoe hierdie 

veranderinge hul verhouding beïnvloed het.  

Volgens neoliberalisme word hierdie benadering gebruik om die omvattende politiek-

ekonomiese omgewing, wat beïnvloed word deur nuwe verwikkelinge soos globalisasie en 

vryehandelsgebiede, te verduidelik. In hierdie veranderlike politiek-ekonomiese omgewing 

kan state alleen suksesvol voortbestaan indien hulle nou saamwerk om hul mag uit te brei, 

maar intense veranderinge, wat meegebring word deur aspekte soos veranderlike 

ekonomiese verwikkelinge en globalisasie, word in ag geneem. Dit is ook belangrik om 

daarop te let dat aspekte soos globalisasie en vryehandelsgebiede verhoudinge tussen 

state kompliseer en dus ’n addisionele dimensie plaas op tussenstaat-verhoudinge 

(Mingst, 2004: 44; Balaam, 2005: 64). Volgens neoliberalisme vind ontleding plaas van die 

verhouding tussen twee state, beïnvloed deur die rol van internasionale en regionale 

strukture, asook die invloed van nuwe verwikkelinge, soos vryehandelsgebiede en 

globalisasie, in die tussenstaatlike interaksie. Neoliberalisme is nuttig om die ekonomiese 

komponent van die verhouding te ontleed. Neoliberalisme het in hierdie verhandeling ter 

sprake gekom in die verduideliking van die twee state se multilaterale verhoudinge binne 

die nuwe uitdagings wat vryehandelsgebiede en globalisasie en hoe hierdie veranderinge 

hul verhouding beïnvloed het. Deur die politieke, ekonomiese en militêre verhouding 

tussen Suid-Afrika en Sjina te ontleed op die grondslag van realisme, neorealisme en 

neoliberalisme, is die wenslikheid, al dan nie, van die verhouding tussen die twee state 

bepaal. 
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6.3 Opsomming van die Hoofstukke 

Die ontleding  van die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina, en of hierdie verhouding tot 

Suid-Afrika se voordeel strek, al dan nie, is aan die hand van die twee state se politieke, 

ekonomiese en militêre verhouding bespreek. Hierdie drie aspekte vorm die grondslag van 

die verhouding, met politieke en ekonomiese verhoudinge as die primêre verhouding, en 

die militêre verhouding wat daaruit voortvloei.  

6.3.1 Agtergrond tot die Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina. Ten einde die 

verhouding tussen die twee state te kontekstualiseer, het die studie gefokus op die 

kontemporêre internasionale posisies van beide Suid-Afrika en Sjina. Suid-Afrika word as 

een van die belangrikste state in Afrika geag, terwyl Sjina die prominentste staat in 

Suidoos-Asië is. Verder simboliseer Sjina die leierskap van die ontwikkelende wêreld, 

waarvan Suid-Afrika deel vorm. Hierdie beskrywing van die posisies van Suid-Afrika en 

Sjina is egter voorafgegaan deur ’n agtergrondskets van die twee state en ’n kort 

historiese oorsig om die aanloop tot diplomatieke betrekkinge tussen die twee state te 

kontekstualiseer. Die feit dat Suid-Afrika in 1998 diplomatieke bande met Taiwan verruil 

het vir diplomatieke bande met Sjina het ’n belangrike effek op die ervaring van die 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina deur kritici en ontleders, aangesien die voordele en 

nadele van die verhouding vergelyk kan word met die vorige verhouding met Taiwan. Die 

besluit oor diplomatieke erkenning van Sjina is gemotiveer deur Suid-Afrika se ambisie om 

’n groter internasionale rol te vervul, algemene erkenning in Afrika aan Sjina vis à vis 

Taiwan, Sjina se historiese verbintenis met Afrika en Sjina se vinnige ekonomiese groei en 

internasionale politieke opgang. Diplomatieke erkenning deur Suid-Afrika aan Sjina was 

ook voordelig vir Sjina. Die erkenning het Sjina se Een Sjina-beleid bevorder, aangesien 

Suid-Afrika die grootste staat was om Taiwan te erken voor 1998. Suid-Afrika se posisie in 

die SAOG en Afrika bied ook aan Sjina ’n afspringplek na die res van Sub-Sahara-Afrika. 

Suid-Afrika het ook ontwikkel as ’n belangrike vennoot van Sjina se ambisies en 

doelstellings op die Afrikakontinent, veral betreffende die FSAS. Verder beskik Suid-Afrika 

oor ’n groot, diverse ekonomie, wat Sjina toegang gee tot minerale bronne en markte. Die 

hegte verhouding wat tussen Suid-Afrika en Sjina ontwikkel het, manifesteer op bilaterale 

en multilaterale vlak in hul politieke, ekonomiese en militêre verhouding en word 

verduidelik aan die hand van ’n kombinasie van realisme, neorealisme en neoliberalisme.  
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6.3.2 Politieke Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

Na Suid-Afrika en Sjina diplomatieke bande met mekaar gesmee het in 1998, het hulle 

verhouding vinnig ’n bi- en multilaterale dimensie aangeneem. Die bilaterale verhouding 

tussen Suid-Afrika en Sjina manifesteer in verskeie bilaterale ooreenkomste. Die bilaterale 

verhouding is van die mees dinamiese in die internasionale politieke arena, aangesien 

Sjina ’n werklike geleentheid bied aan ontwikkelende state om die globale politieke 

magstruktuur te herorganiseer tot ’n multipolêre bestel. Ten tye van die finalisering van 

hierdie studie, soos voorheen aagedui, was daar reeds meer as 70 bilaterale 

samewerkingsooreenkomste tussen Suid-Afrika en Sjina. Die belangrikste ontwikkeling in 

die verhouding tussen die twee state was die totstandkoming van die Suid-Afrika-Sjina 

Bilaterale Kommissie in 2001, die aanvaarding van ’n strategiese vennootskap in 2006 en 

die ooreenkoms oor ’n omvattende strategiese vennootskap in 2010. Suid-Afrika was die 

eerste ontwikkelende staat waarmee Sjina ’n omvattende strategiese vennootskap gesluit 

het, wat duidelik dui op die politieke prioriteit wat Sjina aan Suid-Afrika heg.  

Multilaterale samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina manifesteer in hul 

Afrikasamewerking betreffende die FSAS en die NEPAD, hul Suid-Suid-samewerking, 

veral binne die BRISS, asook internasionale samewerking. Wat internasionale 

samewerking betref, manifesteer hul samewerking spesifiek in die VN en die VN 

Veiligheidsraad, waar die bevordering van die Afrika- en Suid-Suid-agenda veral 

gekoördineerde optrede vereis. Vir Suid-Afrika is die Afrika-agenda baie belangrik en is 

NEPAD die belangrikste meganisme wat Suid-Afrika aanwend om ontwikkeling en groei in 

Afrika te bewerkstellig. ’n Veilige en ontwikkelde Afrika bied aan Suid-Afrika groter 

sekuriteit en ekonomiese moontlikhede. Sjina se holistiese benadering tot Afrika geskied 

weer deur die FSAS, waardeur Sjina poog om ontwikkeling en invloed in Afrika uit te 

oefen. Die korrelasie tussen die NEPAD en die FSAS het politieke samewerking tussen 

Suid-Afrika en Sjina bevorder, veral weens gekoördineerde samewerking op die Afrika-

vasteland.  

Suid-Afrika en Sjina ondersteun mekaar ook ten opsigte van die politieke herstruktuering 

van die internasionale orde. Op hierdie vlak strewe Suid-Afrika en Sjina na groter 

verteenwoordiging en toegang vir ontwikkelende state tot internasionale organisasies soos 

die VN Veiligheidsraad, die Wêreldbank en die IMF. 
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Kritici, soos aangedui, dui egter daarop dat Suid-Afrika se hegte politieke verhouding met 

Sjina gebou is op ideologiese oortuigings sonder gesonde politieke en ekonomiese 

oorwegings. Daar word ook beweer dat Suid-Afrika nie opgewasse en ervare genoeg is 

om Sjina se sagte mag-aanslag te vertolk nie en dat Sjina Suid-Afrika misbruik, veral op 

internasionale forums. Suid-Afrika se hegte verhouding met Sjina verdoesel ook Suid-

Afrika se statuur as ’n staat wat sterk op menseregte en vryhede roem, veral in die lig van 

internasionale beskuldigings teen Sjina betreffende die beperking van vryhede in Sjina.  

Aanhangers van Suid-Afrika se hegte politieke verhouding met Sjina dui egter daarop dat 

Sjina se invloed by Afrikaregerings Suid-Afrika internasionaal bevorder het. Sjinese 

invloed het byvoorbeeld Afrikaregerings oorgehaal om in Julie 2012 ’n Suid-Afrikaanse 

kandidaat te aanvaar as voorsitter van die AU-kommissie.  Diplomatieke erkenning van 

Sjina het ook die weg gebaan vir Suid-Afrika om sy politieke aspirasies internasionaal te 

bevorder en sy buitelandse beleidsdoelwitte, soos die Afrika-agenda, op die internasionale 

verhoog te plaas, spesifiek by die VN, die VN Veiligheidsraad en die G-8 (waar Suid-Afrika 

waarnemerstatus geniet). Die insluiting van Suid-Afrika as die vyfde lid van die BRISS het 

Suid-Afrika se belangrikheid in Afrika as ’n vername vennoot in Suid-Suid-samewerking 

bevestig. Die insluiting van Suid-Afrika in die BRISS het aan Suid-Afrika baie aansien 

verskaf in Afrika, asook internasionaal, en bied ’n belangrike forum om Suid-Suid-politieke 

aangeleenthede te hanteer. Sjinese hegte politieke samewerking met Suid-Afrika het ook 

daartoe gelei dat ander belangrike internasionale rolspelers, soos Indië en Japan, groter 

prominensie aan Suid-Afrika verleen. Politieke verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina 

vind dus op bilaterale en multilaterale vlak plaas volgens die teorieë van realisme en 

neorealisme.  

6.3.3 Ekonomiese Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

Reeds teen 2010 het Sjina oor die tweede grootste ekonomie internasionaal beskik, terwyl 

Suid-Afrika die 20ste plek beklee het. In die konteks van Sub-Sahara-Afrika, is die Suid-

Afrikaanse ekonomie egter die grootste. Dit is dus duidelik dat Suid-Afrika betreffende sy 

ekonomiese rol in Afrika die belangrikste rolspeler is, en daarom is die Suid-Afrikaanse 

ekonomie vir Sjina baie belangrik. Reeds teen 2010 was Sjina Suid-Afrika se grootste 

handelsvennoot, terwyl Suid-Afrika gevorder het tot Sjina se grootste handelsvennoot op 

die Afrikakontinent. Suid-Afrika, met sy gevestigde infrastruktuur en dienstegrondslag, dien 
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ook as afspringplek vir Sjinese ekonomiese ambisie in die SAOG en ander state in Sub-

Sahara-Afrika. 

Daar is verskeie aspekte wat in die raamwerk van ekonomiese verhoudinge in ag geneem 

moet word om die ekonomiese dimensie van so ’n verhouding in die geheel te ontleed. In 

hierdie studie is gebruik gemaak van magstrukture om struktuur aan die bestudering van 

die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina te gee. Hierdie magstrukture is so 

georden dat deur aandag aan elkeen te gee, die volle spektrum van politiek-ekonomiese 

verhoudinge aandag geniet het. Die magstrukture is georden volgens primêre 

magstrukture (sekuriteit, produksie, finansies en kennis) en sekondêre magstrukture 

(infrastruktuur, handel, energie en hulpverlening) en die ekonomiese verhouding tussen 

Suid-Afrika en Sjina is ontleed deur hierdie strukture te bestudeer. 

Kritici dui egter daarop dat Suid-Afrika se hegte ekonomiese verhouding met Sjina 

bepaalde nadele vir Suid-Afrika inhou. Hulle wys daarop dat die ekonomiese model van 

Sjina nie in die Suid-Afrikaanse ekonomie gekopieer kan word nie, aangesien die 

grondslae van die Suid-Afrikaanse ekonomie drasties verskil van die 

vervaardigingsgedrewe ekonomie van Sjina. Verder is daar verskeie verskuilde gevare in 

die Sjinese model, soos outokrasie, gebrekkige menseregte, afwesigheid van vakbonde, 

ontoereikende persvryheid, omgewingsvraagstukke, gebrekkige handelsreg en 

regeringsinmenging in die ekonomie. Die ekonomiese verhouding met Sjina toon ook ’n 

oneweredige handelsbalanstendens, wat daarop dui dat Sjina nie die bilaterale 

ekonomiese verhouding met Suid-Afrika so hoog ag as wat die Suid-Afrikaanse politici wil 

voorgee nie.  

Voorstaanders van die hegte ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

redeneer egter dat Suid-Afrika, as ’n ontwikkeldende staat met ’n klein ekonomie, direkte 

buitelandse investering nodig het. Merkbare investering en finansiering deur Sjina in die 

Suid-Afrikaanse ekonomie sedert 1998 het juis Suid-Afrika se ekonomie bevoordeel. 

Verder is Sjinese handelsware geskik vir die Suid-Afrikaanse verbruikerspubliek weens die 

bekostigbaarheid daarvan. Sjina belê ook in Suid-Afrika deur kennisoordrag, 

infrastruktuurprojekte, energievaardighede en gespesifiseerde humanitêre bystand. Die 

groeiende getal Sjinese toeriste wat Suid-Afrika jaarliks besoek is verder ’n direkte 

uitvloeisel van die hegte ekonomiese verhouding tussen die twee state. 
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Die Suid-Afrikaanse buitelandse beleidsdoelwit wat op die Afrika-agenda fokus en strewe 

na die ontwikkeling van Afrika en die bewerkstelliging van vrede, word gerugsteun deur die 

Sjinese inisiatief van die FSAS, waar gekoördineerde ekonomiese samewerking met die 

NEPAD waargeneem word. In hierdie verband speel Sjina ’n belangrike rol as vennoot in 

die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika, die SAOG en die res van Afrika met die 

NEPAD en die FSAS as gemeenskaplike voertuie. Hierdie samewerking dui daarop dat 

die hegte ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina nie alleen ’n bilaterale 

karakter aanneem nie, maar dat die verhouding ’n multilaterale karaktereienskap ontwikkel 

het wat Suid-Afrika en Afrika bevoordeel. Die teorieë van realisme, neorealisme en 

neoliberalisme kom almal in werking by die ekonomiese verhouding tussen die twee state.  

6.3.4 Die Militêre Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina 

Sjina is die grootste militêre mag in Suidoos-Asië en die Sjinese weermag ontvang 

internasionaal die tweede grootste begroting. Daar word geprojekteer dat Sjina se 

verdedigingsbegroting teen 2035 groter as dié van die VSA sal wees. In Suider-Afrika 

beskik Suid-Afrika oor die gevorderdste militêre mag. Die SANW is ook een van die min 

weermagte in Afrika wat oor ’n gevorderde lug- en maritieme vermoë beskik en kan sy 

mag ver buite sy grense projekteer weens sy lugmag en vloot. Hegte politieke en 

ekonomiese verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina het ’n sekondêre uitvloeisel tot 

gevolg gehad in die vorm van militêre samewerking.  

Die bespreking van die militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina het gefokus op die 

Suid-Afrika-Sjina Verdedigingskomitee, inligtingsuitruilooreenkomste, gesamentlike 

vredesinisiatiewe en humanitêre hulpverlening, asook verdedigingstegnologie en 

wapenhandel. Militêre verhoudinge tussen die twee state is van besondere belang, 

aangesien hierdie medium deur albei state aangewend word om hul buitelandse 

beleidsdoelwitte in Afrika te ondersteun. Die verhouding vertoon egter grootliks ’n 

stategiese dimensie.  

Kritici van hegte militêre verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina lig bepaalde knelpunte 

uit in die verhouding. Die SANW is gegrond in die militêre tradisie van die Britse weermag. 

Om hierdie rede is die SANW se doktrine en slagorde dit wat tradisioneel in weermagte 



198 

 

van Westerse lande gevind word. Die Westerse militêre doktrine verskil wesenlik van dié 

van die voormalige Oosbloklande. Samewerking tussen die SANW en die Sjinese 

weermag op operasionele vlak sal dus moeilik geskied in ’n konfliksituasie of oorlog, 

weens die verskil in die doktrines en slagordes van die twee state se weermagte. 

Soortgelyke verskille word ook waargeneem in die twee state se ammunisiespesifikasies 

en wapenkalibers, wat operasionele samewerking kan belemmer. Verder wys kritici ook 

daarop dat hegte samewerking tussen die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie en die 

Sjinese krygstuigindustrie Suid-Afrikaanse wapentuigtegnologie kan kompromiteer weens 

die Sjinese vervaardigingsbedryf se minagting van kopiereg of patentereg. Kritici is ook 

van mening dat vir ’n staat soos Suid-Afrika, wat roem op sy menseregtegrondslag en 

vreedsame naasbestaan in Afrika probeer bevorder, verhoudinge met die Sjinese 

weermag moet vermy weens hul menseregtevergrype, wat lynreg bots met Suid-Afrika se 

buitelandse beleid en internasionale postuur. 

Voorstaanders van die hegte militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina wys egter op 

die belangrike rol wat die Sjinese weermag speel in vredesoperasies in Afrika, wat indirek 

Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwit ten opsigte van Afrika ondersteun. Sjina is die 

grootste troepeverskaffer van die vyf permanente lede van die VN Veiligheidsraad. Vrede 

en veiligheid op die Afrikakontinent is vir Sjina ook van belang sodat hy toegang tot 

grondstowwe kan verseker, markte skep en invloed uitbou. Hegte militêre samewerking 

met die tweede grootste internasionale weermag, naamlik die Sjinese weermag, bied op 

strategiese vlak aan Suid-Afrika bepaalde status en geleenthede. 

Inligtingsuitruilooreenkomste met die Sjinese weermag gee verder aan die SANW ’n 

alternatiewe veiligheidspersepsie op internasionale en kontinentale konfliksituasies. Daar 

bestaan ook die moontlikheid van groter samewerking in krygstuigontwikkeling, veral in die 

lig van Suid-Afrika se kennis van gevorderde militêre tegnologie en die Sjinese vermoëns 

rakende vinnige en goedkoop vervaardigingstoegang.  

Hegte militêre samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina vind hoofsaaklik op bilaterale vlak 

plaas in die dimensie van realisme, weens die sensitiwiteit wat gewoonlik met militêre 

samewerking gepaard gaan. Samewerking op operasionele vlak betreffende 

vredesoperasies neem weer ’n multilaterale dimensie aan weens die groot aantal 

rolspelers wat betrokke is en word verduidelik aan die hand van neorealisme.  
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6.4 Hoofbevindings van die Studie 

Die vraag of hegte verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina tot Suid-Afrika se voordeel 

strek, al dan nie, word deur die hoofbevindings van die studie beantwoord. Alhoewel elke 

hoofstuk afgesluit is met ’n voorlopige bevinding, sal hierdie afdeling die bevindings  

kontekstualiseer. 

6.4.1 Politieke Samewerking 

Politieke samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina het van Suid-Afrika ’n kontinentale en 

internasionale rolspeler gemaak. Sonder diplomatieke erkenning van Sjina sou Suid-Afrika 

dit besonder moeilik gevind het om dieselfde politieke invloed in Afrika en in internasionale 

strukture te bewerkstellig. Hierdie toedrag van sake vloei uit die kontemporêre posisie van 

Sjina, as opkomende grootmoondheid met die tweede grootste ekonomie internasionaal, 

gerugsteun deur ’n militêre vermoë wat slegs deur dié van die VSA oortref word wat 

besteding betref. Dit is verder belangrik om te benadruk dat Suid-Afrika Sjina se 

belangrikste vennoot op die Afrikakontinent is. Verder het Sjina groot invloed by 

Afrikastate en ander ontwikkelende state se regerings. Hierdie hegte politieke 

samewerking word bevestig deur die omvattende strategiese vennootskap tussen Suid-

Afrika en Sjina op bilaterale vlak. Suid-Afrika is die enigste Afrikastaat met wie Sjina so ’n 

gevorderde politieke ooreenkoms gesluit het. As uitvloeisel van die hegte politieke 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina, het Sjina se direkte en indirekte verbondenheid 

met Suid-Afrika die belange van Suid-Afrika op bepaalde kontinentale en internasionale 

politieke multilaterale vlakke bevorder.  

Die invloed van Sjina by Afrikaregerings het meegehelp dat Suid-Afrika die voorsitterskap 

van die AU-kommissie verwerf het in 2012. Hierdie posisie gee aan Suid-Afrika baie 

invloed in die AU en sy veelsydige strukture en bevestig Suid-Afrika se dominante rol in 

Afrika aangeleenthede op multilaterale vlak. Hegte politieke verhoudinge met Sjina het dus 

Suid-Afrika se kontinentale posisie in Afrika bevorder.  

Die BRIS-vennootskap van opkomende ontwikkelende state het voor 2011 ’n bepaalde 

leemte geopenbaar weens die afwesigheid van ’n Afrikastaat in die vennootskap. Dit is wel 

bekend dat Suid-Afrika in 2011 op sterk Sjinese aandrang tot die BRISS-groepering 

toegelaat is. Hierdie toelating het aan Suid-Afrika besondere internasionale agting en 

geleenthede gegee. Verder het hierdie toelating Suid-Afrika ’n platform gegee om sy 
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buitelandse beleid, spesifiek die Afrika-agenda, op die voorgrond te plaas op multilaterale 

vlak. Hierdie toelating het ook Suid-Afrika se onbetwiste rol as Afrikaleier bevestig. Die 

lidmaatskap van die BRISS sou nie verwesenlik kon word indien daar nie ’n hegte politieke 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina bestaan het nie.  

Sjina is een van die vyf permanente lede van die VN Veiligheidsraad. Suid-Afrika het 

alreeds twee keer op die VN Veiligheidsraad gedien as nie-permanente lid (2007/8 en 

2011/12). Telkens was Suid-Afrika se teenwoordigheid op die raad ’n belangrike stem vir 

Afrika-aangeleenthede. Die miskenning van Sjina deur Suid-Afrika, soos voor 1998, sou 

deelname aan die VN Veiligheidsraad onmoontlik gemaak het, aangesien Sjina so ’n 

toelating sou teenstaan. Die hegte politieke verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina het 

egter herhaalde toelatings tot die raad moontlik gemaak. Verder het die hegte verhouding 

ook daartoe bygedra dat Suid-Afrika en Sjina meestal in tandem gestem het oor 

veiligheidsaangeleenthede, veral dié wat op Afrika van toepassing was. Hierdie toelating 

tot die VN Veiligheidsraad het aan Suid-Afrika weereens ’n internasionale platform verskaf 

om die Afrika-agenda op die internasionale voorgrond te plaas, asook ’n Afrika-stem in die 

Veiligheidsraad rakende Afrika veiligheidsaangeleenthede. Verder steun Sjina Suid-Afrika 

se ambisie om ’n permanente setel op die VN Veiligheidsraad te bekom, wat Suid-Afrika 

se internasionale statuur verder sal bevorder en ’n permanente forum sal skep vir Suid-

Afrika om sy buitelandse beleidsdoelwitte op die internasionale platform te plaas.    

Politieke samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina is voordelig vir Suid-Afrika aangesien 

hierdie samewerking Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwitte ondersteun, Suid-Afrika 

groter internasionale bloodstelling ontvang, internasionale agting wek weens sy rolle in die 

AU, die BRISS en die VN en die geleentheid kry om die Afrika-agenda op internasionale 

multilaterale forums te plaas. Wat hegte politieke samewerking betref, het die bilaterale 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina tot sterk multilateralisme ontwikkel, wat uitdrukking 

vind op internasionale forums soos die BRISS en die VN. Op politieke vlak het hul 

bilaterale verhouding, soos uitgespel word in die teorie van realisme, ontwikkel tot 

multilaterale samewerking in die gees van die teorie van neorealisme.  

6.4.2 Ekonomiese Samewerking 

Voor Suid-Afrika Sjina diplomaties erken het in 1998, was ekonomiese samewerking nog 

gering. In Suidoos-Asië was Japan en Taiwan Suid-Afrika se belangrikste handelsvennote. 
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Handel met die buitewêreld is egter gedomineer deur bande met Westerse state. Na 

diplomatieke erkenning van Sjina het die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en 

Sjina met rasse skrede gegroei. Verder het Sjinese ekonomiese groei Sjina in 2010 tot die 

tweede grootste internasionale ekonomie bevorder. Hierdie hegte ekonomiese verhouding 

wat tussen Suid-Afrika en Sjina ontwikkel het, het verskeie dimensies en wentel nie net om 

handel nie, maar sluit ook aspekte in soos sekuriteit, produksie, finansies, kennis, 

infrastruktuur, energie en hulpverlening. Verder het Suid-Afrika se gevestigde 

infrastruktuur en toegangsroetes tot die res van die SAOG Sjinese ekonomiese 

belangstelling gewek. Die hegte ekonomiese verhouding wat tussen Suid-Afrika en Sjina 

ontstaan het in ’n baie kort tydsbestek is voordelig vir Suid-Afrika.  

Gevestigde bi- en multilaterale handelsverhoudinge met Westerse state het die 

fondamente van Suid-Afrika se ekonomie gebou. Die hegte ekonomiese verhoudinge 

tussen Suid-Afrika en Sjina het nog ’n dimensie in die Suid-Afrikaanse ekonomie gevestig, 

wat in die geheel gesien, tot voordeel van die groeiende Suid-Afrikaanse ekonomie is. 

Sjina het tot Suid-Afrika se grootste handelsvennoot gevorder, terwyl Suid-Afrika Sjina se 

grootste handelsvennoot in Afrika is. Sjinese investering, beleggings en projekte het dus 

bygedra tot ekonomiese groei in Suid-Afrika. Dit is verder voor die hand liggend dat hegte 

ekonomiese verhoudinge met die tweede grootste internasionale ekonomie tot ’n staat se 

ekonomiese voordeel sal wees.  

Hegte ekonomiese verhoudinge met Sjina het ook ontwikkel weens die komplementerende 

aard van die Suid-Afrikaanse ekonomie en dié van Sjina. Die Suid-Afrikaanse ekonomie 

se grondslag van minerale rykdom, landbouprodukte en dienste, teenoor die Sjinese 

ekonomie se verskaffing van vervaardigde produkte, voorkom dat daar ’n sterk 

kompeterende ekonomie tussen die twee state ontstaan. Die tendens is dus dat minerale 

en landbouprodukte hoofsaaklik na Sjina uitgevoer word, terwyl vervaardigde Sjinese 

produkte weer die Suid-Afrikaanse mark betree. Verder vind kennisuitruil en 

infrastruktuurprojekte wedersyds plaas in beide Suid-Afrika en Sjina. Die hegte 

ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina het dus baie bygedra tot die 

ekonomiese groei wat Suid-Afrika sedert 2000 beleef het.  

Een van die belangrikste buitelandse beleidsdoelwitte van Suid-Afrika is die ekonomiese 

ontwikkeling van Afrika. Suid-Afrika is ’n belangrike vennoot in die NEPAD-inisiatief, wat 
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hierdie buitelandse beleidsdoelwit help najaag. Sjina se holistiese ekonomiese 

betrokkenheid by Afrika geskied hoofsaaklik deur die FSAS. Weens die korrelasie tussen 

die NEPAD en die FSAS werk die twee meganismes heg saam in Afrika, wat verder die 

ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina versterk. Indirek bevorder Sjina dus 

Suid-Afrikaanse buitelandse beleidsdoelwitte deur sy ekonomiese betrokkenheid by Afrika. 

Hierdie betrokkenheid by die NEPAD en die FSAS neem gevolglik ’n multilaterale 

dimensie aan weens die verskillende state en organisasies betrokke, volgens die teorie 

van neorealisme.  

Tydens Suid-Afrika se minderheidsregeringsbewind (voor 1994), was die land op talle 

vlakke, insluitend die ekonomie, onderworpe aan internasionale sanksies. Na 1994 het die 

Suid-Afrikaanse ekonomie uitdagings ervaar om by die internasionale ekonomie in te 

skakel, terwyl die voorkoms van globalisasie en vryehandelsgebiede die inskakeling 

verder bemoeilik het. Hegte ekonomiese verhoudinge met Sjina het egter gehelp met die 

herstrukturering van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Sjina het byvoorbeeld vir ’n tydperk ’n 

verbod op tekstielinvoere na Suid-Afrika ingestel sodat die Suid-Afrikaanse tekstielbedryf 

by die nuwe uitdagings van globalisasie en vryehandelsgebiede kon aanpas. Suid-Afrika 

het ook toenemend besef dat sy ekonomiese sterk punte geleë is in minerale, landbou en 

dienste. 

Op multilaterale vlak, betreffende ekonomiese wisselwerking met die Wêreldbank en die 

IMF, streef beide Suid-Afrika en Sjina daarna om dié twee instansies te transformeer sodat 

ontwikkelende state groter toegang tot hierdie internasionale strukture kan bekom ten 

einde groter ekonomiese groei in ontwikkelende lande, soos Suid-Afrika en Sjina, te 

stimuleer. Beide Suid-Afrika en Sjina is van mening dat hierdie internasionale finansiële 

strukture hoofsaaklik ontwikkelde lande se ekonomieë bevoordeel. Hierdie gesamentlike 

doelwit van Suid-Afrika en Sjina versterk ekonomiese samewerking op internasionale vlak 

en verhef Suid-Afrika tot die Afrikaleidsman ten opsigte van internasionale ekonomiese 

hervorming.  

Die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina is op bilaterale en multilaterale 

fondamente gebou. Die verskillende ekonomiese ooreenkomste tussen die twee state dui 

op hul sterk bilaterale verhouding ten opsigte van ekonomiese betrokkenheid, terwyl hul 

entoesiastiese betrokkenheid by die FSAS en die NEPAD weer hul multilaterale verbinding 
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met mekaar en ander state en organisasisies beklemtoon. Verder het die voorkoms van 

globalisasie en die vestiging van vryehandelsgebiede ’n alternatiewe dimensie op 

ekonomiese verhoudinge tussen state geplaas, wat ook die ekonomiese verhouding 

tussen Suid-Afrika en Sjina kompliseer. Die voordelige ekonomiese verhouding tussen 

Suid-Afrika en Sjina is verduidelik aan die hand van ’n kombinasie van realisme, 

neorealisme en neoliberalisme.   

6.4.3 Militêre Samewerking 

Op die Sub-Sahara-Afrika-kontinent is Suid-Afrika die gesofistikeerdste en kragtigste 

militêre mag. Hierdie mag word gerugsteun deur hoogaangeskrewe 

ondersteuningselemente soos ’n inligtingsbeen, ’n reserwemag en tegnologies gevorderde 

toerusting, terwyl die SANW se krygstuig in ’n groot mate deur ’n gevorderde Suid-

Afrikaanse krygsindustrie voorsien word. In Suidoos-Asië is die Sjinese weermag die 

grootste militêre mag. In getal is die Sjinese weermag die grootste internasionaal, terwyl 

sy besteding die tweede grootste is in vergeleke met ander state se militêre magte. Dit is 

dus voor die hand liggend dat die SANW en die Sjinese weermag goeie samewerking sal 

openbaar, veral as uitvloeisel van hul hegte politieke en ekonomiese verhouding. 

Die militêre samewerking wat tussen Suid-Afrika en Sjina waargeneem word, vind 

hoofsaaklik plaas op strategiese vlak. Beide weermagte word aangewend om die twee 

state se buitelandse beleidsdoelwitte na te jaag. Die prominentste samewerking tussen die 

twee state se weermagte vind uiting in gesamentlike vredesoperasies in Afrika. As deel 

van Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwit van vrede en ontwikkeling op die 

Afrikakontinent, stel Suid-Afrika SANW-soldate en -toerusting tot die beskikking van VN- 

en AU-vredesoperasies in Afrika. Sjina, wat ook streef na ’n vredevolle Afrika ten einde 

maklike toegang tot minerale te bewerkstellig en markte te skep, neem aktief deel aan 

vredesoperasies in Afrika. Hierdie samewerking geskied op multilaterale vlak weens die 

teenwoordigheid van ander state en organisasies in die gesamentlike vredesoperasies in 

Afrika. Sjina se weermag word dus indirek aangewend ter ondersteuning van Suid-Afrika 

se buitelandse beleidsdoelwitte, spesifiek ten opsigte van die Afrika-agenda.  

Weens die SANW se fokus op Afrika beskik die SANW oor kritieke informasie en inligting 

rakende konflikgebiede in Afrika. Die SANW se ontplooiing in hierdie konflikgebiede as 

deel van vredesoperasies gee verder vir die SANW geredelike toegang tot inligting. Die 
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Sjinese weermag se ontplooiing in konflikgebiede in Afrika het ook daartoe bygedra dat die 

Sjinese weermag oor ’n waardevolle bron van inligting beskik. Inliging oor konflikgebiede is 

van kardinale belang ten einde militêre ontplooiings in vredesoperasies te beskerm en van 

operasionele inligting te voorsien. In hierdie verband werk die SANW en die Sjinese 

weermag nou saam op bilaterale vlak om op ’n gereelde grondslag inligting uit te ruil tot 

voordeel van die ontplooide magte. Verder, weens Sjina se internasionale postuur, beskik 

Sjina oor genoegsame toegang tot inligting, wat, waar van toepassing, met Suid-Afrika 

gedeel word tydens inligtingsuitruilontmoetings.  

Suid-Afrika se tegnologies gevorderde krygsnywerheid en die Sjinese vermoë om 

toerusting vinnig en goedkoop te vervaardig, het al tot krygstuigontwikkelingsamewerking 

tussen die twee state gelei. Hierdie komplementerende verhouding tussen die Suid-

Afrikaanse krygstuigindustrie en dié van Sjina beloof om in die toekoms nog tot groot 

bilaterale samewerking te lei, wat bevordelik sal wees vir die SANW en die Suid-

Afrikaanse ekonomie.  

Militêre samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina neem ’n bi- en multilaterale vorm aan. 

Die meeste samewerking, spesifiek ten opsigte van inligtingsuitruil en 

krygstuigontwikkeling, vind op bilaterale vlak plaas weens die sensitiwiteit daaraan, terwyl 

gesamentlike vredesoperasies ’n multilaterale dimensie aanneem weens die 

betrokkenheid van veelvuldige state en kontinentale en internasionale organisasies. 

Samewerking op militêre vlak vind dus plaas as ’n kombinasie van die teorieë van 

realisme en neorealisme. Op strategiese en operasionele vlak is die samewerking tussen 

die SANW en die Sjinese weermag sedert 2000 dus voordelig vir Suid-Afrika.   

6.5 Implikasies van Bevindings 

Die hoofbevindings van die studie het aangedui dat die hegte verhouding tussen Suid-

Afrika en Sjina wel tot Suid-Afrika se voordeel is. Die vraag is egter wat die implikasies van 

hierdie bevindings is. Daar kan verwag word dat hegte samewerking tussen Suid-Afrika en 

Sjina op bi- en multilaterale vlak sal toeneem en dat die kenmerke van die verhouding ’n 

kombinasie van die teorieë van realisme, neorealisme en neoliberalisme sal openbaar. Die 

rede vir hierdie tendens is dat beide state se buitelandse beleidsdoelwitte ’n groot mate 

van ooreenstemming toon, wat beteken dat samewerking vergemaklik word aangesien 

doelwitte korreleer, veral ten opsigte van Afrika.  
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Daar kan ook verwag word dat Suid-Afrika en Sjina in ’n groter mate gaan saamwerk ten 

opsigte van ontwikkeling en die bewerkstelliging van vrede in Afrika. Afrika is vir Suid-

Afrika baie belangrik, veral in die konteks van sekuriteit en potensiële markte, terwyl 

Afrikaminerale vir Sjina se groeiende ekonomie onmisbaar word. ’n Ontwikkelde Afrika is 

verder vir die Sjinese ekonomie ’n groot potensiële mark. Hierdie toekomstige 

samewerking ten opsigte van Afrika sal hoofsaaklik fokus op multilaterale samewerking, 

met die FSAS en die NEPAD as die belangrikste meganismes om ekonomiese doelwitte te 

verwesenlik, terwyl gesamentlike vredesoperasies weer veiligheidsaspekte sal hanteer in 

Afrika onder die magtiging van die AU en die VN.  

Suid-Afrika aanvaar Sjina as die leier van die ontwikkelende wêreld en politieke 

samewerking, as ontwikkelende lande, sal in die toekoms bly toeneem, veral op 

multilaterale vlak binne die BRISS, die VN en ander internasionale strukture. 

Gesamentlike buitelandse beleidsdoelwitte, soos die hervorming van die internasionale 

wêreldorde, byvoorbeeld in strukture soos die VN Veiligheidsraad, die Wêreldbank en die 

IMF, sal ook toeneem.  

Enkele kompliserende aspekte van die hegte verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina het 

egter politieke en ekonomiese aandag nodig om harmonieuse samewerking te bevorder. 

Hierdie knelpunte is geleë in die groeiende handelstekort tussen Suid-Afrika en Sjina, wat 

in die guns van Sjina tel. Hierdie tendens kan Sjinese samewerking in die toekoms aan 

groter negatiewe publisiteit blootstel, wat hegte samewerking op politieke vlak kan 

belemmer weens openbare, ekonomiese en politieke teenkanting. Verder sal hegte 

samewerking met Sjina toenemend gekritiseer word weens Sjina se gebrekkige 

verteenwoordigende regeringstelsel en miskenning van bepaalde menseregte wat vryhede 

in Sjina beperk en dikwels as onderdrukkend ervaar word.  

Die studie het egter bevind dat die hegte verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina geskoei 

is op ’n kombinasie van realisme, neorealisme en neoliberalisme. Nieteenstaande die feit 

dat die studie bevind het dat die verhouding ’n hegte karakter aangeneem het, bly die 

teorieë van realisme en neorealisme steeds van pas. Volgens hierdie teorieë streef elke 

staat om sy eie doelstellings te bewerkstelling in sy verhouding met ander state. Die 

voorkoms van ander state en organisasies kompliseer verhoudinge, maar word ook 

dikwels as voertuie aangewend in die bereiking van ’n staat se bepaalde buitelandse 

beleidsdoelwitte. Die koms van globalisasie en vryehandelsgebiede het die studie 
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genoodsaak om ook die teorie van neoliberalisme te evalueer in die lig van die verhouding 

tussen Suid-Afrika en Sjina, spesifiek ten opsigte van die ekonomiese verbintenis. Dit is 

dus duidelik dat die verhouding ’n kombinasie is van die aspekte soos uitgespel in die 

teorieë van realisme, neorealisme en neoliberalisme.   

6.6 Aanbevelings vir Toekomstige Navorsing 

Die ontleding van internasionale samewerking tussen state, in ’n era gekenmerk deur 

multilateralisme en nuwe uitdagings soos dié van globalisasie, is dikwels kompleks en 

ingewikkeld. Hierdie studie het hierdie samewerking op ’n oorhoofse manier aangepak 

deur breedweg na die samewerking te kyk op politieke, ekonomiese en militêre vlak. Meer 

gespesialiseerde navorsing oor elk van hierdie aspekte sal ’n groter gedetaileerde studie 

verteenwoordig. Aspekte wat veral aandag ontvang wanneer die samewerking tussen 

Suid-Afrika en Sjina ontleed word, is politieke en ekonomiese samewerking. Die rede vir 

hierdie tendens is die groot hoeveelheid inligting wat in die algemene domein beskikbaar 

is. Die militêre dimensie van hierdie samewerking kry egter min aandag, veral weens 

gebrekkige inligting in die openbare domein weens die sensitiwiteit wat aan militêre 

verhoudinge gekoppel word. Daar is dus ’n groot gaping in die evaluering van 

samewerking op militêre vlak tussen Suid-Afrika en Sjina en toekomstige navorsing in 

hierdie verband kan die leemte vul. 

Toekomstige navorsing oor samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina op ander forums 

waar die twee state sitting het of waar hulle waarnemerstatus het, soos onder andere die 

G-8, G-22 en die Beweging van Onverbonde Lande, sal ’n aanduiding gee van die 

verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina betreffende multilaterale samewerking in 

internasionale organisasies en strukture. So ’n studie sal dan ook kan bevestig of hul 

hegte politieke en ekonomiese samewerking op multilaterale vlak buite amptelike strukture 

dieselfde dimensie toon as hul amptelike politieke, ekonomiese en militêre verhouding.  

Groot hoeveelhede inligting wat samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina beskryf, was nie 

toeganklik nie weens die taalmedium wat gebruik is. Mandaryns word in Sjinese amptelike 

dokumentasie gebruik. Die onderwerp kan dus aansienlik uitgebrei word indien ’n 

Mandarynsmagtige navorser die verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina ondersoek en 

sodoende groter helderheid verskaf rakende Sjina se beskouing van sy verhouding met 

Suid-Afrika op politieke, ekonomiese en militêre vlak.  
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6.7 Finale Waarnemings 

Die hegte verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina is uniek in die internasionale bestel. 

Daar is geen land met wie Sjina oor so ’n kort tydperk (1998–2012) so ’n hegte verhouding 

aangeknoop het nie, veral in die lig van die totale afwesigheid van enige daadwerklike 

verhouding voor 1998. Hierdie vinnige ontwikkeling van hegte samewerking tussen Suid-

Afrika en Sjina dui op die besondere belangrikheid wat Sjina, as ’n grootmoondheid, aan 

Suid-Afrika heg. Suid-Afrika is verder die afspringplek vir Sjina na die SAOG en Sub-

Sahara-Afrika weens Suid-Afrika se gevorderde infrastruktuur, politieke en ekonomiese 

grondslae. Suid-Afrika is dus die sleutel vir Sjina tot groot dele van Afrika. Suid-Afrika moet 

hierdie hegte verhouding, met inagneming van Suid-Afrika se strategiese waarde vir Sjina 

in Afrika, gebruik om groter politieke, ekonomiese en militêre voordele met Sjina vir Suid-

Afrika (en Afrika) te beding in die toekoms om hierdie hegte verhouding meer 

komplementerend te maak vir beide Suid-Afrika en Sjina.  

  



208 

 

BIBLIOGRAFIE 

Akintayo, A. 2011. South Africa: Why Again China is Bad for Africa. [Aanlyn]. Beskikbaar 

by: akinblog.nl/201101/south-africa-why-again-china-is-bad-for.html. [Besoek op 

17 Februarie 2014].  

Alao, A. 2014. China and Zimbabwe: The Context and Contents of a Complex 

Relationship. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.saiia.org.za/591-china-and-zimbabwe-the-

contents-and-complex-relationship. [Besoek op 16 Februarie 2015].  

Alden, C. 2006. South African Yearbook of International Affairs 2005. Johannesburg: 

South African Institute of International Affairs (SAIIA). 

- 2008a. South Africa and China: Forging Africa’s Strategic Partnership. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: 

http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D

=5001&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1688no_cache=1. [Besoek op 26 April 2011].  

- 2008b. China and the UN Security Council: From Oberver to Activist. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: 

https://www.academia.edu/403929/China_and_the_UN_Security_Council_From_

Observer_to_Activist. [Besoek op 5 Februarie 2015]. 

- 2012. FOCAC’s Present and its South African Future. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.saiia.org.za/opinion-analysis/forcacs-present-and-its-south-african-future. 

[Besoek op 15 Julie 2013].   

- 2014. South Africa and China: The Making of a Partnership. [Aanlyn]. Beskikbaar 

by: www.saiia.org.ca/564-south-africa-and-china-the-making-of-a-partnership. 

[Besoek op 6 Februarie 2014].   

Alves, C. 2011. South Africa-China Relations: Getting Beyond the Cross-roads? [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: http://wwwsaiia.org/za/china-in-africa-project-opinion/south-africa-china-

relations-getting-beyond-the-cross-roads.html. [Besoek op 2 Maart 2011].  

http://www.saiia.org.za/591-china-and-zimbabwe-the-contents-and-complex-relationship
http://www.saiia.org.za/591-china-and-zimbabwe-the-contents-and-complex-relationship
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5001&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1688no_cache=1
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5001&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1688no_cache=1
https://www.academia.edu/403929/China_and_the_UN_Security_Council_From_Observer_to_Activist
https://www.academia.edu/403929/China_and_the_UN_Security_Council_From_Observer_to_Activist
http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/forcacs-present-and-its-south-african-future
http://www.saiia.org.ca/564-south-africa-and-china-the-making-of-a-partnership
http://wwwsaiia.org/za/china-in-africa-project-opinion/south-africa-china-relations-getting-beyond-the-cross-roads.html
http://wwwsaiia.org/za/china-in-africa-project-opinion/south-africa-china-relations-getting-beyond-the-cross-roads.html


209 

 

Al-Rodhan, N.R.F. 2006. Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a 

Proposed Definition. Geneva: Geneva Centre for Security Policy. 

Armscor (Armaments Corporation of South Africa). 2012. Historical Overview. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.armscor.co.za/About/History.asp. [Besoek op 2 Februarie 2015].  

Anshan, L. 2007. China and Africa: Policy and Challenges. China Security, Vol 3, No 3. 

April, F.Y. 2013. Strategising China-South Africa Relations. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.polity.org.za/article/strategising-chinasouth-africa-relations-2013-03-26. [Besoek op 

10 Desember 2013].  

ASF (African Standby Force). 2006. Peace Support Operations Doctrine. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: consilium.europa.eu/media/1308809/00_asf_pso_doctrine.pdf. [Besoek op 

29 Mei 2014].  

Baker, D. 2008. Africa in the World. African Security Review, Vol 17, No 1.  

Balaam, D.N. en Veseth, M. 2005. Introduction to International Political Economy. New 

Jersey: Pearson.  

Baldauf, S. 2012. South Africa’s Cautious UN Vote for Syrian Action.  [Aanlyn]. Beskikbaar 

by: www.csmonitor.com/World/Africa/2012.0206/South-Africa-s-cautious-UN-vote-for-

Syrian-action. [Besoek op 29 Augustus 2013].  

Ballim, F. 2012. South Africa and China in Awkward Embrace. Mail & Guardian. 20 Julie 

2012, bladsy 19. 

Barron, C. 2012. How China Bleeds SA Dry. Sunday Times: Business Times. 9 September 

2012, bladsy 11. 

Bassford, C. 1994. Clausewitz and His Works. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.clausewitz.com/readings/Bassford/Cworks/Works.htm. [Besoek op 28 Januarie 

2015].  

http://www.armscor.co.za/About/History.asp
http://www.polity.org.za/article/strategising-chinasouth-africa-relations-2013-03-26
http://www.csmonitor.com/World/Africa/2012.0206/South-Africa-s-cautious-UN-vote-for-Syrian-action
http://www.csmonitor.com/World/Africa/2012.0206/South-Africa-s-cautious-UN-vote-for-Syrian-action
http://www.clausewitz.com/readings/Bassford/Cworks/Works.htm


210 

 

Battersby, J. 2011. South Africa and BRICS: Africa Moves to Centre Stage. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: 

http://www.sagoodnews.co.za/newsletter_archive/south_africa_and_brics_africa_moves_t

o_centre_stage.html. [Besoek op 19 Julie 2013].  

Bauer, N. 2013. South Africa, China Get Cosy Ahead of BRICS Summit. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: mg.co.za/article/2013-03-26-south-africa-get-cosy-ahead-of-brics-summit. 

[Besoek op 12 September 2013].  

BBC (British Broadcasting Corporation) Business. 2011. China Overtakes Japan as 

World’s Second-biggest Economy. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.bbc.co.uk/news/business-12427321. [Besoek op 4 Maart 2011]. 

Bendi. 2011. Mining in South Africa. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.mbendi.com/indy/ming/af/sa/p0005.htm. [Besoek op 27 April 2011].  

Bergsten, C.F. 2013. Chinese Foreign Policy. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

csis.org/files/media/csis/pubs/080916_cbs_1_Foreignpolicyf.pdf. [Besoek op 5 Julie 2013]. 

Biset, B. 2012. China Wants more for Africa. The New Age. 15 Oktober 2013, bladsy 21.  

Bloomberg, A. 2008. China to Contribute to Local Projects. The Citizen Moneyweb 

Business. 30 Januarie 2008, bladsy 19.  

Botha, P.J. 2008. China-South Africa: A Chopsticks Relationship. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.chinese-embassy.org.za/eng/zxxx/t471899.htm. [Besoek op 26 April 2011].  

Cary, E. 2013. The Curious Case of China’s GDP Figures. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.thediplomat.com/2013/03/the-curious-case-of-chinas-gd-figures/. [Besoek op 

31 Januarie 2014].   

Cassell, M. 2012. African Renewable Energy Review: September – October 2012. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.capital.nedbank.co.za/nedbank/action/media/downloadFile?media_fileid=803. 

[Besoek op 13 Februarie 2014].  

http://www.sagoodnews.co.za/newsletter_archive/south_africa_and_brics_africa_moves_to_centre_stage.html
http://www.sagoodnews.co.za/newsletter_archive/south_africa_and_brics_africa_moves_to_centre_stage.html
http://www.bbc.co.uk/news/business-12427321
http://www.mbendi.com/indy/ming/af/sa/p0005.htm
http://www.chinese-embassy.org.za/eng/zxxx/t471899.htm
http://www.thediplomat.com/2013/03/the-curious-case-of-chinas-gd-figures/
http://www.capital.nedbank.co.za/nedbank/action/media/downloadFile?media_fileid=803


211 

 

Castelazo, M. 2011. China’s Currency Manipulation Creates Tremendous and Completely 

Artificial Competitive Disadvantages for US Made Products. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.chinaglobaltrade.com/expert-response/china’s-currency-manipulation-creates-

tremendous-and-completely-artificial-competitive-disadvantages-for-us-made-products. 

[Besoek op 6 November 2014].  

Cawthra, G. 2010. The Role of SADC in Managing Political Crisis and Conflict.  [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: library.fes.de/pdf-files/bueros/mosambik/07874.pdf. [Besoek op 9 Oktober 

2013].  

CCS (Centre for Chinese Studies). 2013. Confucius Institute. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.ccs.org.za/?cat=50. [Besoek op 4 Februarie 2014].  

CFR (Council on Foreign Relations). 2011. Common African Position on the Proposed 

Reform of the United Nations. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.cfr.org/world/common-

african-position-proposed-reform-united-nations-ezulwini-consensus/p25444. [Besoek op 

4 September 2013].  

Chang, A. 2009. China Starts Buying South African Arms. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2009/01/08/China-starts-buying-South-

African-arms/74661231431561/. [Besoek op 16 Februarie 2015].  

China Daily. 2007. China-South Africa Bilateral Relations. 26 Januarie 2007. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.chinadaily.com.cn/china/2007-01/26/content_793507.htm. [Besoek 

op 16 Julie 2013].  

- 2012. China Daily Launches African Weekly Edition. 14 Desember 2012. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-12/14/content_16016342.htm. 

[Besoek op 11 Februarie 2013].  

China (Government of the People’s Republic of China). 2013. The Central People’s 

Government of the People’s Republic of China Government Sector Information. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: english.gov.cn/chinatoday/gov_si.htm. [Besoek op 5 Julie 2013].  

http://www.chinaglobaltrade.com/expert-response/china's-currency-manipulation-creates-tremendous-and-completely-artificial-competitive-disadvantages-for-us-made-products
http://www.chinaglobaltrade.com/expert-response/china's-currency-manipulation-creates-tremendous-and-completely-artificial-competitive-disadvantages-for-us-made-products
http://www.ccs.org.za/?cat=50
http://www.cfr.org/world/common-african-position-proposed-reform-united-nations-ezulwini-consensus/p25444
http://www.cfr.org/world/common-african-position-proposed-reform-united-nations-ezulwini-consensus/p25444
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2009/01/08/China-starts-buying-South-African-arms/74661231431561/
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2009/01/08/China-starts-buying-South-African-arms/74661231431561/
http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-01/26/content_793507.htm
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-12/14/content_16016342.htm


212 

 

China Interview: World Dialogue. 2011. Transcript of Interview with Malcomson 

Representative at the South African Embassy. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.focac.org/eng/zfgx/t808932.htm. [Besoek op 19 Julie 2013].  

CIA (Central Intelligence Agency) China. 2012. East and Southeast Asia: China. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html. 

[Besoek op 17 Oktober 2012]. 

- 2013. Africa: South Africa. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html. [Besoek op 

10 Julie 2013].  

Cissé, D. 2012. FOCAC: Trade, Investment and Aid in China-Africa Relations. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2012/05/FOCAC_Policy-

Briefing_tradeinvest_final.pdf. [Besoek op 4 Julie 2014].  

Cold War Museum. 2015. The Warsaw Pact. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.coldwar.org/articles/50s/TheWarsawPact.asp. [Besoek op 20 Februarie 2015].  

Cordano, D. 2014. China’s Role in African Conflicts: Military Cooperation, Arms Transfers 

and Involvement in Peacekeeping Operations. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.policy.org.za/article/chinas-role-in-african-conflicts-military-cooperation-arms-

transfers-and-involvement-in-peacekeeping-operations-2014-04-14. [Besoek op 

17 Februarie 2015].  

COSATU (Congress of South African Trade Unions). 2006. COSATU Secretariat Report. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: www.cosatu.org.za/show.php?ID=2150. [Besoek op 26 April 

2011].  

Crawford-Brown, T. 2000. Export Controls on Firearms and Ammunition. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.pmg.org.za/docs/2000/submissions/firearmsbill_CDA.htm. [Besoek 

op 15 November 2014].  

http://www.focac.org/eng/zfgx/t808932.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html
http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2012/05/FOCAC_Policy-Briefing_tradeinvest_final.pdf
http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2012/05/FOCAC_Policy-Briefing_tradeinvest_final.pdf
http://www.coldwar.org/articles/50s/TheWarsawPact.asp
http://www.policy.org.za/article/chinas-role-in-african-conflicts-military-cooperation-arms-transfers-and-involvement-in-peacekeeping-operations-2014-04-14
http://www.policy.org.za/article/chinas-role-in-african-conflicts-military-cooperation-arms-transfers-and-involvement-in-peacekeeping-operations-2014-04-14
http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=2150
http://www.pmg.org.za/docs/2000/submissions/firearmsbill_CDA.htm


213 

 

Crotty, A. 2007. Beijing Saves Face while Chinese Piracy Industry Keeps Pace. Pretoria 

News Business Report, 5 Januarie 2007, bladsy 2.  

Davies, P. 2010. China and the End of Poverty in Africa. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.sarpn.org/za/documents/d0002825/index.php. [Besoek op 6 November 2014].  

De Bruin, C. 2013. Chinese Companies Unveil their Nuclear Energy Offers to SA. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.engineeringnews.co.za/article/chinese-companies-unveil-their-

nuclear-energy-offers-to-sa-2013-05-14. [Besoek op 10 Februarie 2013].  

Deen, T. 2011. China, India Lead South-South Cooperation. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=49398. [Besoek op 26 April 2011].  

Delonno, P. 2012. BRICS Mull Development Bank, Move from Dollar. Business Report, 

3 April 2012.  

Department of Defence. 1996. White Paper on Defence: Defence in Democracy. Pretoria: 

Government Printers.  

-  2001. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic 

of South Africa and the Government of the People’s Republic of China 

concerning Defence Cooperation. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.policy.mil.za:8080doc_list.asp?id=1276. [Besoek op 28 Januarie 

2015].  

- 2011. Operation Copper: Maritime Security on the Mozambican Channel. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.dod.mil.za/operations/international/operation_copper.htm. [Besoek op 

5 Februarie 2015]. 

- 2012. Speech by the Minister of Defence and Military Veterans on the 

Department of Defence Budget Vote. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.dod.mil.za/ministry/media_statements/2012/BudgetVote2012.htm. [Besoek 

op 30 Januarie 2015].  

http://www.sarpn.org/za/documents/d0002825/index.php
http://www.engineeringnews.co.za/article/chinese-companies-unveil-their-nuclear-energy-offers-to-sa-2013-05-14
http://www.engineeringnews.co.za/article/chinese-companies-unveil-their-nuclear-energy-offers-to-sa-2013-05-14
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=49398
http://www.policy.mil.za:8080doc_list.asp?id=1276
http://www.dod.mil.za/operations/international/operation_copper.htm
http://www.dod.mil.za/ministry/media_statements/2012/BudgetVote2012.htm


214 

 

DesJardins, Z. 2007. China in Africa: Examining Chinese Foreign Aid in Africa and 

Implications for US Interests. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.albany.edu/honorscollege/files/DesJardin_thesis.docx. [Besoek op 6 November 

2014].  

DIRCO (Department of International Relations and Cooperation). 2008. Reflections on 10 

Years of Bilateral Relations, South Africa and the PRC.  [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.dfa.gov.za/docs/speeches/2008/merwe0821.html. [Besoek op 6 November 2013].  

- 2011. White Paper on South Africa’s Foreign Policy. Pretoria: Government Printers.  

- 2012a. Regional Economic Communities. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.dfa.gov.za/au.nepad/recs.htm. [Besoek op 30 Julie 2013].  

- 2012b. Bilateral Agreements Signed by South Africa. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.dfa.gov.za/foreign/bilateral0415.rtf. [Besoek op 8 Oktober 2013]. 

- 2014. South African Representation Abroad.  [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.dfa/gov.za/foreign/sa_abroad/sac.htm. [Besoek op 18 Maart 2014]. 

Dolan, D. 2013. Africa Urged to Drive Harder Bargains with Chinese. The New Age, 

15 April 2013, bladsy 17.  

Donnelly, J. 2004. Realism and International Relations. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

Draper, P. 2005. Reconfiguring the Compass, South Africa’s Trade Diplomacy. 

Johannesburg: Intrepid Printers.  

Draper, P. en Scholvin, S. 2012. The Economic Gateway to Africa? Geography, Strategy 

and South Africa’s Regional Economic Relations. Johannesburg: SAIIA (South African 

Institute of International Affairs).  

DTI (Department of Trade and Industry). 2013. Summary of Bilateral Issues. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.thedti.gov.za/parliament/052610_Briefing_1_China.pdf. [Besoek op 

6 Februarie 2014].  

Elliott, M. 2007. The Chinese Century. Time. 10 Mei 2007, bladsy 5.  

http://www.albany.edu/honorscollege/files/DesJardin_thesis.docx
http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/2008/merwe0821.html
http://www.dfa.gov.za/au.nepad/recs.htm
http://www.dfa.gov.za/foreign/bilateral0415.rtf
http://www.dfa/gov.za/foreign/sa_abroad/sac.htm
http://www.thedti.gov.za/parliament/052610_Briefing_1_China.pdf


215 

 

Eskom. 2013. Koeberg Power Station. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.eskom.co.za/AboutElectricity/VisitorCentres/Pages/Koeberg_Power-Station.aspx. 

[Besoek op 10 Februarie 2014].  

Esterhuizen, I. 2012. South African Exports ‘Crowded Out’ by Chinese Products. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.engineeringnews.co.za/article/sa-exports-crowded-out-by-chinese-

products-2012-08-30. [Besoek op 4 Julie 2014].  

EtiekSA. 2014. Meeste Afrikane Besorg oor Chinese Sakepraktyke. [Aanlyn]. Beskikbaar 

by: www.beeld.com/sake/2014-02-17-meeste-afrikane-besorg-oor-chinese-sakepraktyke. 

[Besoek op 21 Februarie 2014].  

EPRS (European Parliamentary Research Service). 2013. China’s Role in UN 

Peacekeeping Operations. [Aanlyn]. Beskikbaar by: epthinktank.eu/2013/04/24/chinas-

role-in-un-peacekeeping-operations/. [Besoek op 5 Februarie 2015].  

Feder, B.J. 2006. Globalization. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.nytimes.com/2006/07/06/business. [Besoek op 29 Mei 2011].  

FGF (Fortune Global Forum). 2005. Position Paper Clarifies China’s Stance on UN 

Security Council Reform.  [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.china.org.cn/english/international/131439.htm. [Besoek op 4 September 2013].  

Fisher, R.D. 2008. China’s Military Modernization: Building for Regional and Global Reach. 

Westport: Greenwood Publishers.  

Fishman, T.C. 2005. China Inc. New York: Simon & Schuster.  

FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation). 2003. Forum on China-Africa Cooperation 

– Addis Ababa Action Plan (2004–2006). [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.china.org.cn/english/features/focac/185197.htm. [Besoek op 6 Februarie 2014]. 

 - 2014. China’s African Policy. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.focac.org/eng/zfgx/dfzc/. [Besoek op 26 April 2014].  

http://www.eskom.co.za/AboutElectricity/VisitorCentres/Pages/Koeberg_Power-Station.aspx
http://www.engineeringnews.co.za/article/sa-exports-crowded-out-by-chinese-products-2012-08-30
http://www.engineeringnews.co.za/article/sa-exports-crowded-out-by-chinese-products-2012-08-30
http://www.beeld.com/sake/2014-02-17-meeste-afrikane-besorg-oor-chinese-sakepraktyke
http://www.nytimes.com/2006/07/06/business
http://www.china.org.cn/english/international/131439.htm
http://www.china.org.cn/english/features/focac/185197.htm
http://www.focac.org/eng/zfgx/dfzc/


216 

 

Forbes Magazine. 2013. China Vehicle Sales Beat Europe and US Again. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.forbes.com/sites/kenrapoza/2013/01/10/china-vehicle-sales-beat-

europe-and-us-again/. [Besoek op 31 Januarie 2014]. 

Forsythe, M. 2012. Beijing Beefs Up Military Spend by 11 Percent. Bussiness Report, 

5 Maart 2012, bladsy 18.  

Fraser, J. 2013. BRICS Seeks New Dialogue with Africa via South Africa. New Age, 

9 Januarie 2013, bladsy 5.  

Gelb, S. 2001. South Africa’s Role and Importance in Africa and for the Development of 

the African Agenda. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.sarpn.org/documents/d0000577/p467_RSA_role.pdf. [Besoek op 2 Februarie 2015].  

Geldenhuys, D. 1989. Isolated States: A Comparative Analysis. Johannesburg: Jonathan 

Ball Publishers.  

German Mission South Africa. 2013. Germany and South Africa in the Security Council. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.southafrica.diplo.de/Vertretung/suedafrika/en/05_SA/Germany-SA-UN-Sec-

Coun.html. [Besoek op 28 Augustus 2013]. 

Global Fire Power. 2012. South Africa Military Strength. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=South-Africa. 

[Besoek op 30 Maart 2012].  

Global Security Oranisation. 2011. Chinese Civil War. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.globalsecurity.org/military/ops/chinese-civil-war.htm. [Besoek op 18 Maart 

2011].  

Goldstein, J.S. 1994. International Relations. New York: Harper Collins.  

Grimm, S. 2012a. Southern Africa: Under the Influence? [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.ins.ethz.ch/isn/Digital-Library/Special-Feature/Detail. [Besoek op 28 Mei 2012]. 

http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2013/01/10/china-vehicle-sales-beat-europe-and-us-again/
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2013/01/10/china-vehicle-sales-beat-europe-and-us-again/
http://www.sarpn.org/documents/d0000577/p467_RSA_role.pdf
http://www.southafrica.diplo.de/Vertretung/suedafrika/en/05_SA/Germany-SA-UN-Sec-Coun.html
http://www.southafrica.diplo.de/Vertretung/suedafrika/en/05_SA/Germany-SA-UN-Sec-Coun.html
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=South-Africa
http://www.globalsecurity.org/military/ops/chinese-civil-war.htm
http://www.ins.ethz.ch/isn/Digital-Library/Special-Feature/Detail


217 

 

     - 2012b. The Forum on China-Africa Coopertion (FOCAC) – Political Rationale and 

Functioning. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.ccs.org.za/wp-

content/uploads/2012/05/FOCAC_Policy-Briefing-political_final.pdf. [Besoek op 

4 Julie 2014].  

- 2014a. China-Africa Relations 2013: Annual Report – Centre for Chinese Studies. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: www.css.org.za/wp-

content/uploads/2014/01/CCS_Unnual_Report-2013_Webformat.pdf. [Besoek op 

4 Februarie 2014].  

- 2014b. South African relations with China and Taiwan: Economic Realism and the 

‘One Party’ Doctrine. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.ccs.org.za/wp-

content/uploads/2014/02/Ressearch-Report_FEB-2014_Formatting.pdf. [Besoek op 

10 Julie 2014].  

Guangya, G. 2005. Statement by China’s Permanent Representative to the UN, at the 60th 

General Assembly Session on Security Council Reform. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.china-un.org/eng/zgh/hg/zzhgg/t220921.htm. [Besoek op 5 September 2012].  

Guijin, L. 2005. The Chinese Economy and China-South Africa Cooperation. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.chinese-embassy.org.za/eng/zngx/tl83555.htm. [Besoek op 9 Julie 

2013].  

Hatting, J. 2013. China-Africa Relations 2012. Stellenbosch: Centre for Chinese Studies. 

Hanauer, L. 2014. Chinese Engagement in Africa: Drivers, Reactions, and Implications for 

US Policy. Santa Monica: Rand Publications.  

Hanlu, J. 2011. BRICS’ Rise Gradually Transforms Global Economic Order. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: news.xinhuanet.com/english/business/2011-12/17/c_131312524.htm. 

[Besoek op 16 Julie 2013]. 

Heffron, C. 2013. South Africa and China: Past and Present … Always a Future. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.thesouthafrican.com/business/south-africa-and-china-past-and-

present-always-a-future. [Besoek op 12 September 2013].  

http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2012/05/FOCAC_Policy-Briefing-political_final.pdf
http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2012/05/FOCAC_Policy-Briefing-political_final.pdf
http://www.css.org.za/wp-content/uploads/2014/01/CCS_Unnual_Report-2013_Webformat.pdf
http://www.css.org.za/wp-content/uploads/2014/01/CCS_Unnual_Report-2013_Webformat.pdf
http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2014/02/Ressearch-Report_FEB-2014_Formatting.pdf
http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2014/02/Ressearch-Report_FEB-2014_Formatting.pdf
http://www.china-un.org/eng/zgh/hg/zzhgg/t220921.htm
http://www.chinese-embassy.org.za/eng/zngx/tl83555.htm
http://www.thesouthafrican.com/business/south-africa-and-china-past-and-present-always-a-future
http://www.thesouthafrican.com/business/south-africa-and-china-past-and-present-always-a-future


218 

 

Holsti, K.J. 1988: International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice 

Hall International. 

Honge, M. 2010. China, South Africa Upgrade Relations to Comprehensive Strategic 

Partnership. [Aanlyn]. Beskikbaar by: http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-

08/24/c-13460144.htm. [Besoek op 26 April 2011].  

Howden, D. 2012. Africa Split after Election Win for Nkosazana Dlamini-Zuma. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.independent.co.uk/news/world/africa/africa-split-after-election-win-for-

nkosazana-dlamini-zuma-7946879.html. [Besoek op 16 Julie 2013].  

Hsüeh, C. 1992. China’s Foreign Relations. New York: Praeger Publishers. 

Huang, C.H., Gill, B. en Morris, J.S. 2007. Assessing China’s Growing Influence in Africa. 

China Security, Vol 3, No 3.  

Human Rights Watch. 2013. World Report 2013: China. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/china. [Besoek op 17 Februarie 2015].  

Idun-Arkhurst, I. en Laing, J. 2007. The Impact of the Chinese Presence in Africa.  

London: David and Associates. 

Information Office of the State Council PRC. 2010. China’s National Defense in 2010: 

Strategic Consultations and Dialogues. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499_11.htm. [Besoek op 17 Julie 2013].  

Institute for Economics and Peace. 2009. Peace, its Causes and Economic Value. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2011/09/2009-GPI-

Discussion-Paper.pdf. [Besoek op 7 Julie 2014].   

ISS (Institute for Security Studies). 2012. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.issafrica.org/uploads/17NO1ANING.PDF. [Besoek op 4 November 2014]. 

Inggs, M. 2007. Clothing Retailers Seek an Alternative to China. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.article.wn.com/view/2007/01/17/Clothing_retailers_seek_an_alternative_to_China/. 

[Besoek op 5 November 2014].   

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-08/24/c-13460144.htm
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-08/24/c-13460144.htm
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/africa-split-after-election-win-for-nkosazana-dlamini-zuma-7946879.html
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/africa-split-after-election-win-for-nkosazana-dlamini-zuma-7946879.html
http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/china
http://www.issafrica.org/uploads/17NO1ANING.PDF
http://www.article.wn.com/view/2007/01/17/Clothing_retailers_seek_an_alternative_to_China/


219 

 

International Trade Centre. 2013. Bilateral Trade between Sudan and China. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.trademap.org/open_access/Bilateral_TS.aspx. [Besoek op 

29 Augustus 2013].  

Jian, C. 2001. Mao’s China and the Cold War. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.ibiblio.org/uncpress/chapters/chen_maos.html. [Besoek op 31 Julie 2013].  

Jihua, L. 2011. President Hu Jintao Meets with his South African Counterpart Zuma. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: www.fmprc.gov.cn/eng/topics/jinzhuanguojia2011/t815517.shtml. 

[Besoek op 19 Julie 2013].  

Joemat-Pettersson, T. 2013. Duisende Nuwe Werke in Landbou Geskep. Nuus24. 30 Mei 

2013. [Aanlyn]. Beskikbaar by: Afrikaans.news24.com/Sake/Nuus/Duisende-nuwe-werk-in-

landbou-geskep-20130530. [Besoek op 4 Mei 2013].  

Jones, M. 2014. Bye-bye 132 000 Chinese Tourists. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.thoughtleader.co.za/readerblog/2013/07/25/bye-bye-chinese-tourists. [Besoek op 

3 Februarie 2014].  

Kaufman, A.A. 2009. China’s Participation in Anti-Piracy Operations off the Horn of Africa: 

Drivers and Implications. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.dtic.mil/cgi-

bin/GetTRDoc?AD=ADA503697. [Besoek op 22 Februarie 2015].  

Kegley, W.C. en Wittkopf, E.R. 1995. World Politics, Trend and Transformation. New York:  

St Martin’s Press.  

Kim, Y. 2012. Chinese Investment Services. Contribution to Solving the Unemployment 

Problem? [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2012/10/YK. 

[Besoek op 16 Oktober 2012].  

Korab-Karpowicz, W. 2013. Political Realism in International Relations, the Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Edition). [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/realism-intl-relations. [Besoek op 

25 Junie 2013].  

http://www.trademap.org/open_access/Bilateral_TS.aspx
http://www.ibiblio.org/uncpress/chapters/chen_maos.html
http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/jinzhuanguojia2011/t815517.shtml
http://www.thoughtleader.co.za/readerblog/2013/07/25/bye-bye-chinese-tourists
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA503697
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA503697
http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2012/10/YK
http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/realism-intl-relations


220 

 

Kornegay, F. 2011. South Africa’s Second UN Security Council Tenure: The Emerging 

Powers Dimension. Pretoria: Institute for Global Dialogue. 

Kornegay, F. en Nganje, F. 2012. South Africa and the UN Security Council 2011-2012. 

Pretoria: Institute for Global Dialogue. 

Kynge, J. 2007. China Shakes the World. London: Orion Books. 

Ladyman, J. 2013. Structural Realism (Summer 2013 Edition). [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/structural-realism. [Besoek op 25 Junie 

2013].  

Laing, Y. 2012. Deng Xiaoping and the Sino-US Relations after 1997.  [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: http://eng/hi38.com/?i74863#. [Besoek op 16 April 2012]. 

Langenhove, L. 2011. Multilateralism: The Transformation of International Relations.  

[Aanlyn]. Beskikbaar by: unu.edu/publications/articles/multilateralism-2-0-the-

transformation-of-international-relations.html. [Besoek op 4 September 2013].  

Large, D. 2008. Sudan’s Foreign Relations with Asia: China and the Politics of Looking 

East. Pretoria: Institute for Security Studies.  

Lecoutre, D. 2005. Africa’s Seat in the UN. Le Monde Diplomatique, August. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: http://mondediplo.com. [Besoek op 22 Augustus 2013]. 

Leedy, P.D en Ormrod, J.E. 2010. Practical Research – Planning and Design. New Jarsey: 

Pearson Education Press.  

Le Pere, G. 2007a. China, Africa and South Africa: South-South Co-operation in a Global 

Era. Midrand: ABC Press.  

- 2007b. China in Africa: Mercantilist Predator, or Partner in Development? 

Johannesburg: Acumen Publishing Solutions. 

http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/structural-realism
http://eng/hi38.com/?i74863
http://mondediplo.com/


221 

 

Lui, H. 2004. Beyond the Phase-out of Quotas in the Textile and Clothing Trade: WTO-

Plus Rules and the Case of US Safeguards against Chinese Exports in 2003. Asia-Pacific 

Development Journal, Vol 11, No 1. 

Luim, J. 2006. China and South Africa on Science and Technology. [Aanlyn]. Beskikbaar 

by: http://www.csc.mofcom.gov.cn/csweb/sacc/info/Article.jsp?a_no=60275&col_no+621. 

[Besoek op 27 April 2011]. 

Mabera, F.K. 2011. Monitoring South Africa’s Second Term in the United Nations Security 

Council (UNSC). [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://web.up.ac.za/sitefiles/file/46/1322/Progress%20Report%20-20%SA%. [Besoek op 

26 April 2011].  

Mafu, T. 2007. Chinese Growth Scorches Developing Economies. Pretoria News Business 

Report. 8 Junie 2007, bladsy 17. 

Marais, J, 2011. Sasol Quits China Coal-to-Liquids Plant as Project’s Approval Stalled. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: www.bloomberg.com/news/2011-09-12/sasol-reallocates-china-

funds-staff-after-delay-getting-project-approval.html. [Besoek op 10 Februarie 2014].  

Maritime Command. 2012. Operation Ocean Shield. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.mc.nato.int/about/Pages/Operation%20Ocean%20Shield.aspx. [Besoek op 

23 Februarie 2015].  

Mawdsley, E. 2008. Fu Manchu versus Dr Livingstone in the Dark Continent?  [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.doc88.com/p-900537810810.html. [Besoek op 11 Julie 2014].   

May, C. 1996. Strange Fruit: Susan Strange’s Theory of Structural Power in the 

International Political Economy. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.academia.edu/Download.GLOSOC1B.DOC. [Besoek op 12 Desember 2013].  

McGowan, P.J. en Nel, P. 1999. Power, Wealth and Global Equity: An International 

Relations Text Book for Africa. Rondebosch: University of Cape Town (UCT) Press. 

Metrowich, R. 1975. African Survey. Johannesburg: Valiant Publishers.   

http://www.csc.mofcom.gov.cn/csweb/sacc/info/Article.jsp?a_no=60275&col_no+621
http://web.up.ac.za/sitefiles/file/46/1322/Progress%20Report%20-20%25SA%25
http://www.bloomberg.com/news/2011-09-12/sasol-reallocates-china-funds-staff-after-delay-getting-project-approval.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-09-12/sasol-reallocates-china-funds-staff-after-delay-getting-project-approval.html
http://www.mc.nato.int/about/Pages/Operation%20Ocean%20Shield.aspx
http://www.doc88.com/p-900537810810.html
http://www.academia.edu/Download.GLOSOC1B.DOC


222 

 

Michel, S. 2009. China Safari: On the Trail of Beijing’s Expansion in Africa. New York: 

Perseus Books.  

Mills, M. 2010. Africa Must Make Sure China’s Appetite for Continent is in Good Taste. 

Pretoria News Business Report, 4 April 2010, bladsy 14. 

Mingst, K.A. 2004. Essentials of International Relations. New York: W.W. Norton.  

Metorex. 2012. Shareholder Information. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.metorexgroup.com/investors-and-media/shareholder-information/. [Besoek op 

4 November 2014].  

Modise, T. 2000. The South African National Defence Force Integration. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.issafrica.org/AF/profiles/SouthAfrica/satpaxcdrom/files/Modise.pdf. 

[Besoek op 28 Januarie 2015].  

Mouton, J. 2009. How to Succeed in your Master’s and Doctoral Studies. Pretoria: Van 

Schaik Publishers.  

Muekalia, D.J. 2004. Africa and China’s Strategic Partnership. African Security Review, 

Vol 13, No 1. 

Muller, M.E. 1996. Internasionale Politiek: Suid-Afrika en die Internasionale Politieke 

Ekonomie. Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) Studiegids. Pretoria: UNISA. 

Mutambara, A. 2013. Africans seek Win-Win ties with Chinese. Sunday Times, 12 Mei 

2013, bladsy 14. 

Myburgh, P. 2014. China-beleggings in Suid Afrika is Goeie Nuus – Kenners. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/China-beleggins-in-SA-is-goeie-nuus-

kenners-20140111. [Besoek op 4 Februarie 2014].  

Naidu, S. 2006. South Africa’s relations with the People’s Republic of China: Mutual 

Opportunities or Hidden Threats? State of the Nation, South Africa 2005-2006. Kaapstad: 

Human Sciences Research Council Press.  

http://www.metorexgroup.com/investors-and-media/shareholder-information/
http://www.issafrica.org/AF/profiles/SouthAfrica/satpaxcdrom/files/Modise.pdf
http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/China-beleggins-in-SA-is-goeie-nuus-kenners-20140111
http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/China-beleggins-in-SA-is-goeie-nuus-kenners-20140111


223 

 

Nathan, L. 2011. Interests, Ideas and Ideology: South Africa’s Policy on Darfur. Oxford: 

Oxford University Press.  

National Defence Report. 2013. Ministry of National Defence, ROC. Taipei: Northern Print 

Shop.   

Navarro, P. 2011. China in Africa: The Real Story. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.chinaafricarealstroty.com/2011/07/bbc-where-art-thou-another-unbalanced.html. 

[Besoek op 17 Julie 2013].  

NEPAD (New Partnership for Africa’s Development). 2007. A Memorandum of 

Understanding between NEPAD and FOCAC. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.nepad.org/health. [Besoek op 15 Julie 2013].  

- 2011. NEPAD Agency Signs Memorandum of Understanding with China. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.nepad.org/foodsecurity. [Besoek op 20 September 2011].  

New Africa. 2008. China in Africa: Why the West is Worried. London: I.C. Publications.  

Niu, H. 2011. A Chinese Perspective on South Africa as an Emerging Power: Global, 

Regional and Bilateral Implications. Stellenbosch: Centre for Chinese Studies. 

Nkoana-Mashabane, M. 2013. BRICS Empowers all of Africa. The New Age, 16 Januarie 

2013, bladsy 19.  

NORRAG (Network for International Policies and Cooperation in Education and Training). 

2010. Exceptionalism in South Africa-China Relations. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.norrag.org/en/publications/norrag-news/online-version/a-brave-new-world-of-

emerging-non-dac-doners-and-their-differences-from-traditional-

donors/detail/exceptionalism-in-south-africa-china-relations.html. [Besoek op 4 November 

2014].  

NTI (Nuclear Threat Initiative). 2014. Country Profiles: South Africa. [Aanlyn]. Beskikbaar 

by: www.nti.org/country-profiles/south-africa/nuclear/. [Besoek op 25 Februarie 2015].  

http://www.chinaafricarealstroty.com/2011/07/bbc-where-art-thou-another-unbalanced.html
http://www.nepad.org/health
http://www.nepad.org/foodsecurity
http://www.norrag.org/en/publications/norrag-news/online-version/a-brave-new-world-of-emerging-non-dac-doners-and-their-differences-from-traditional-donors/detail/exceptionalism-in-south-africa-china-relations.html
http://www.norrag.org/en/publications/norrag-news/online-version/a-brave-new-world-of-emerging-non-dac-doners-and-their-differences-from-traditional-donors/detail/exceptionalism-in-south-africa-china-relations.html
http://www.norrag.org/en/publications/norrag-news/online-version/a-brave-new-world-of-emerging-non-dac-doners-and-their-differences-from-traditional-donors/detail/exceptionalism-in-south-africa-china-relations.html
http://www.nti.org/country-profiles/south-africa/nuclear/


224 

 

Nye, J. 2005. Soft Power – The Means to Success in World Politics. [Aanlyn]. Beskikbaar 

by: www.international.ucla.edu/article/asp?parentid=34734. [Besoek op 16 Julie 2013].  

Obamba, M. 2013. China in African Education – A Force for Good? [Aanlyn]. Beskikbaar 

by: www.universityworldnews.com/article.php?story=20130528175252513. [Besoek op 

6 Februarie 2014].   

O’Reilly, P. 2012. Beijing’s Winning Strategy in Africa. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.nsnbc.worldpress.com/2012/08/18. [Besoek op 16 Oktober 2012]. 

O’Riordan, A. 2014. Op-Ed: As the Brics Bank Takes Shape, do we Really Understand the 

World Bank’s Power? [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.dailymaverick.co.za/article/2014-07-

21-io-ed-as-the-brics-bank-takes-shape-do-we-really-understand-the-world-banks-

power/#.U8OCWeOSzTp. [Besoek op 21 Julie 2014].  

Orr, T. 2007. Is this the Honeymoon Period for the South African-China Partnership? 

Pretoria News Business Report, 7 Mei 2007, bladsy 18.   

Oxfort Analytica. 2011. South Africa’s BRICS Membership will Disappoint. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: 

http://www.oxan.com/Analysis/DailyBrief/Samples/SouthAfricaBRICSMembership.aspx. 

[Besoek op 19 Julie 2013].  

Oxford Dictionary. 2015. How Many is a Billion? [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.oxforddictionaries.com/words/how-many-is-a-billion. [Besoek op 17 April 2015].  

Papp, D.S. 1988. Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding. 

New York: Macmillan Publishing Company.  

Park, Y.J. 2012. Living in Between: The Chinese in South Africa. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=875. [Besoek op 30 Julie 2013].  

Prior, M. 2013. China - A New World Power. The Thinker for Thought Leadership, Vol 49, 

Maart 2013.  

http://www.international.ucla.edu/article/asp?parentid=34734
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130528175252513
http://www.nsnbc.worldpress.com/2012/08/18
http://www.dailymaverick.co.za/article/2014-07-21-io-ed-as-the-brics-bank-takes-shape-do-we-really-understand-the-world-banks-power/#.U8OCWeOSzTp
http://www.dailymaverick.co.za/article/2014-07-21-io-ed-as-the-brics-bank-takes-shape-do-we-really-understand-the-world-banks-power/#.U8OCWeOSzTp
http://www.dailymaverick.co.za/article/2014-07-21-io-ed-as-the-brics-bank-takes-shape-do-we-really-understand-the-world-banks-power/#.U8OCWeOSzTp
http://www.oxan.com/Analysis/DailyBrief/Samples/SouthAfricaBRICSMembership.aspx
http://www.oxforddictionaries.com/words/how-many-is-a-billion
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=875


225 

 

Radebe, S. 2012. China Firm Wins Transnet Tender. New Age, 23 Oktober 2012, bladsy 

15.  

Raine, S. 2009. China’s African Challenges. Glasgow: Bell & Bain. 

Reuters Africa. 2009. China Becomes South Africa’s Top Export Destination. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE5910FS20091002. 

[Besoek op 4 Julie 2014].  

Rotberg, R. 2008. China into Africa: Trade, Aid and Influence. Cambridge: Brookings 

Institution Press.  

Roux, A. 2005. Everyone’s Guide to the South African Economy. Cape Town: Zebra 

Press.  

Roy, C.M. 1992. Foreign Policy in World Politics. New Jersey: Prentice-Hall.  

South Africa Info. 2007. China Buys into Standard Bank. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.southafrica.info/business/investing/stanbank-261007.htm. [Besoek op 27 April 

2011].  

 - 2010. South Africa Wins UN Security Council Seat. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.southafrica.info/news/international/unsc-131010.htm#.UhyELNJHLNo. 

[Besoek op 27 Augustus 2013]. 

 - 2011. Africa will Benefit from SA in BRICS. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.southafrica.info/global/brics/brics-190411.htm#.UejgjtJHLNo. [Besoek op 

19 Julie 2013].   

- 2013. South Africa Sees Tourism Boom from China. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.southafrica.info/travel/china-tourism-250113.htm#.VOR6kuaUfTo. [Besoek 

op 18 Februarie 2015].  

http://www.af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE5910FS20091002
http://www.southafrica.info/business/investing/stanbank-261007.htm
http://www.southafrica.info/news/international/unsc-131010.htm#.UhyELNJHLNo
http://www.southafrica.info/global/brics/brics-190411.htm#.UejgjtJHLNo
http://www.southafrica.info/travel/china-tourism-250113.htm#.VOR6kuaUfTo


226 

 

Sabinet. 2014. Die Suider-Afrikaanse Doeane-unie. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.reference.sabinet.co.za/sa_epublication_article/contemp_v28_n1_a4. [Besoek op 

4 November 2014].  

SAFPI (South African Foreign Policy Inititive). 2012. South Africa: A Strong African Brick in 

BRICS. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.safpi.org/speeches/south-africa-strong-african-

brick-bricks-21-november-2012. [Besoek op 12 Februarie 2014].  

SAIIA (South African Institute of International Affairs). 2012. Special Report. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.saiia.org.za/feature/special-report. [Besoek op 31 Julie 2012].  

SANW (Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag). 2009. Assessment: Peace Support 

Operations in Africa, 12/09. Pretoria: Directorate Integration and Dissemination.  

 - 2010a. Assessment: People’s Republic of China: Involvement in Africa, 4/10.  

Pretoria: Directorate Integration and Dissemination. 

- 2010b. Assessment: People’s Republic of China: Military and Security Situation, 

23/10. Pretoria: Directorate Integration and Dissemination.  

- 2012a. Assessment: People’s Republic of China: Involvement in Africa, 5/12 

Pretoria: Directorate Integration and Dissemination.  

Sandrey, R. 2010. Foreign Direct Investment in South Africa: The BRIC Perspective. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.namc.co.za/upload/other_trade_publications/FDI%20in%20SA%2020130222.pdf. 

[Besoek op 21 Februarie 2014].  

SAPA (South African Press Association). 2007. Afrika Gemaan oor China. Beeld Sake 24: 

21 Mei 2007, bladsy 13.   

SARPN (Southern African Regional Poverty Network). 2008. NEPAD: The African 

Renaissance Operationalised? [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.sarpn.org.documents/d0000550/page2.php. [Besoek op 4 November 2014].  

http://www.reference.sabinet.co.za/sa_epublication_article/contemp_v28_n1_a4
http://www.safpi.org/speeches/south-africa-strong-african-brick-bricks-21-november-2012
http://www.safpi.org/speeches/south-africa-strong-african-brick-bricks-21-november-2012
http://www.saiia.org.za/feature/special-report
http://www.namc.co.za/upload/other_trade_publications/FDI%20in%20SA%2020130222.pdf
http://www.sarpn.org.documents/d0000550/page2.php


227 

 

Sauvant, K. 2013. Challenges for Chinese Investment. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.europe.chinadaily.com.cn/epaper/2013-11/01/content_17073730.htm. [Besoek op 

6 November 2014].  

Savranskaya, S. 2009. Bush and Gorbachev at Malta. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB298/. [Besoek op 29 Mei 2013].  

Schearf, D. 2007. Environmental Groups Say China’s Role in Africa Leading to Backlash. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: www.voanews.com/english/2007-05-18-voa26.cfm. [Besoek op 

17 Julie 2013]. 

Scholvin, S. 2013. Tying the Region Together or Tearing it Apart? China and Transport 

Infrastructure Projects in the SADC Region. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.tralac.org/files/2013/09/Final-2012-MRI-for-web_Part-2.pdf. [Besoek op 6 Februarie 

2014].  

Serrão, O. 2011. South Africa in the UN Security Council 2011-2012. Berlyn: Friedrich-

Ebert-Stiftung.  

Sidiropoulos, E. 2007. South Africa’s Regional Engagement for Peace and Security. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: www.fride.org/download/south.africa.comment.pdf. [Besoek op 

31 Julie 2013].  

Singh, S. 1997. Sino-South Africa Relations: Coming Full Circle, African Security Review, 

Vol 16, No 2.  

Singh, S. en Dube, M. 2013. BRICS Guide 2: Origin and Formalisation. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: gegafrica.org/authors/membory-dube/item/174-brics-guide-2-origin-and-

formalisation. [Besoek op 19 Julie 2013].  

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). 2014. Trends in International 

Arms Transfers. [Aanlyn]. Beskikbaar by: books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1403.pdf. 

[Besoek op 17 Februarie 2015].  

http://www.europe.chinadaily.com.cn/epaper/2013-11/01/content_17073730.htm
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB298/
http://www.voanews.com/english/2007-05-18-voa26.cfm
http://www.tralac.org/files/2013/09/Final-2012-MRI-for-web_Part-2.pdf
http://www.fride.org/download/south.africa.comment.pdf


228 

 

 - 2015. Military Spending and Armament: South Africa National Report. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: 

www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/south_

africa. [Besoek op 16 Februarie 2015].  

Shelton, G. 2008. The Forum on China-Africa Cooperation: A Strategic Opportunity. 

Pretoria: Southern Printers. 

Soko, M. 2011. South Africa and the BRICS: A Crisis of Identity in Foreign Policy. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: http://saiia.org.za/great-powers-africa-opinion/south-africa-and-the-bricks-a 

crisis-of-identity-in-foreign-policy.html. [Besoek op 2 Maart 2011]. 

Statistics South Africa. 2014. Mid-year Population Estimates – 2014.  [Aanlyn]. Beskikbaar 

by: www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022014.pdf. [Besoek op 28 Julie 2015].  

Statoids. 2014. Provinces of China. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.statoids.com/ucn.html. 

[Besoek op 18 Julie 2014].  

Strange, S. 1994. States and Markets. London: Biddles Press. 

Steyn, H. 2005. Armament and Disarmament: South Africa’s Nuclear Experience. Lincoln: 

Universe Press.  

Shushan, Z. 2006. China-South Africa Educational Exchanges in 2005. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: 

http://www.csc.mofcom.gov.cn/csweb/sacc/info/Article.jsp?a_no=60278&col_no=621d. 

[Besoek op 26 Junie 2006].  

Tan-Mullins, M. 2012. The Emerging Powers and the Changing Landscape of Foreign Aid 

and Development: China. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.geog.cam.ac.uk/research/projects/foreignaidperceptions/summaries/china.pdf. 

[Besoek op 20 Februarie 2015].  

Taylor, I. 1999. China’s Foreign Policy Towards Africa in the 1990s. The Journal of 

Modern African Studies, Vol 36, No 3.   

http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/south_africa
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/south_africa
http://saiia.org.za/great-powers-africa-opinion/south-africa-and-the-bricks-a%20crisis-of-identity-in-foreign-policy.html
http://saiia.org.za/great-powers-africa-opinion/south-africa-and-the-bricks-a%20crisis-of-identity-in-foreign-policy.html
http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022014.pdf
http://www.statoids.com/ucn.html
http://www.csc.mofcom.gov.cn/csweb/sacc/info/Article.jsp?a_no=60278&col_no=621d
http://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/foreignaidperceptions/summaries/china.pdf


229 

 

Tapula, T. 2013. China’s Involvement in Resource Extraction in Africa: The South African 

Case. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.ccs.org.za/wp-

content/uploads/2013/08/CCS_Commentary_South_Africa_Case_TT_2013.pdf. [Besoek 

op 6 September 2013].  

The Economist. 2009. Africa’s Leader. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.economist.com/node/13525497. [Besoek op 26 April 2011].  

- 2010. China Model. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.economist.com/debate/debates/overview/179. [Besoek op 7 November 

2014].  

- 2012a. China’s Military Rise: The Dragon’s New Teeth. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.economist.com/node/21552193. [Besoek op 5 Augustus 2014]. 

- 2012b. Japan in Chinese History: Cross-currents. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.economist.com/blogs/analects/2012/09/japan-chinese-history. [Besoek op 

5 Augustus 2014].   

- 2014. Africa’s New Number One. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.economist.com/news/leaders/21600685-nigerias-suddenly-supersized-

economy-indeed-wonder-so-are-its-still-huge. [Besoek op 7 Augustus 2014].  

Tompson, A. 2010. Multilateralism, Bilateralism and Regime Design. [Aanlyn]. Beskikbaar 

by: politicalscience.osu.edu/faculty/athompson/Lateralisms.pdf. [Besoek op 28 Mei 2014]. 

Tompson, D. 2011. China’s Emerging Interests in Africa: Opportunities and Challenges for 

Africa and the United States. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.hollerafrica.com/showArticle.php?artID=156&catld=1. [Besoek op 15 Februarie 

2011]. 

Trading Economics. 2012. South Africa GDP per Capita. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.tradingeconomics.com/south-africa/gdp-per-capita. [Besoek op 17 Februarie 2014].  

http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2013/08/CCS_Commentary_South_Africa_Case_TT_2013.pdf
http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2013/08/CCS_Commentary_South_Africa_Case_TT_2013.pdf
http://www.economist.com/node/13525497
http://www.economist.com/debate/debates/overview/179
http://www.economist.com/node/21552193
http://www.economist.com/blogs/analects/2012/09/japan-chinese-history
http://www.economist.com/news/leaders/21600685-nigerias-suddenly-supersized-economy-indeed-wonder-so-are-its-still-huge
http://www.economist.com/news/leaders/21600685-nigerias-suddenly-supersized-economy-indeed-wonder-so-are-its-still-huge
http://www.hollerafrica.com/showArticle.php?artID=156&catld=1
http://www.tradingeconomics.com/south-africa/gdp-per-capita


230 

 

TRALAC (Trade Law Centre for Southern Africa). 2010. Trade Law Centre for Southern 

Africa: Trade Data. [Aanlyn]. Beskikbaar by: http://www.tralac.org/cgi-

bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news&cat=1044&cause_id=1694#china. [Besoek op 27 April 

2011].  

UN (United Nations). 2013. History and Present Status. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.dfa.gov.za/foreign/Multilateral/inter/un.htm. [Besoek op 5 September 2013]. 

  - 2015. UN Peacekeeping: Troop and Police Contributors Archive (1990 to 2013). 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml. 

[Besoek op 5 Februarie 2015].  

UNDP (United Nations Development Programme). 2011. Special Unit for South-South 

Cooperation. [Aanlyn]. Beskikbaar by: http://ssc.undp.org/. [Besoek op 26 April 2011]. 

- 2013. What is South-South Cooperation?  [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://ssc/undp.org/content/ssc/about/what_is_SSC.html. [Besoek op 9 Julie 2013].  

UN Department of Public Information. 2011. Security Council Approves No Fly Zone over 

Libya. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

http://www.un./org/News/Press/docs/2011/sc10200/Rev.1.doc.htm. [Besoek op 19 Julie 

2013].  

UNOSSC (United Nations Office for South-South Cooperation). 2014. What is South-

South Cooperation? [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html. [Besoek op 28 Mei 2014].  

UN News Centre. 2012. Security Council Fails to Adopt Resolution on Syria. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42513. [Besoek op 20 Julie 

2012].  

http://www.tralac.org/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news&cat=1044&cause_id=1694#china
http://www.tralac.org/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news&cat=1044&cause_id=1694#china
http://www.dfa.gov.za/foreign/Multilateral/inter/un.htm
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml
http://ssc.undp.org/
http://ssc/undp.org/content/ssc/about/what_is_SSC.html
http://www.un./org/News/Press/docs/2011/sc10200/Rev.1.doc.htm
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42513


231 

 

UNSC (United Nations Security Council).  2007. Security Council Fails to Adopt Draft 

Resolution on Myanmar.  [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.un.org/News/Press/docs/2007/sc8939.doc.htm. [Besoek op 28 Augustus 2013]. 

- 2008. Security Council Fails to Adopt Sanctions against Zimbabwe Leadership. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9396.doc.htm. 

[Besoek op 29 Augustus 2013].  

- 2011. Security Council Approves ‘No-Fly Zone’ over Libya, Authorizing ‘All 

Necessary Measures’ to Protect Civilians. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm. [Besoek op 29 Augustus 

2013].  

- 2012. Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as Russian 

Federation, China Veto Text Supporting Arab League’s Proposed Peace Plan. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10536.doc.htm. 

[Besoek op 29 Augustus 2013].  

Van der Lugt, S. en Hamblin, V. 2011. Assessing China’s Role in Foreign Direct 

Investment in Southern Africa. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.ccs.org.za/wp-

content/uploads/2011/03/Final-report-CCS-March-2011-CCS.pdf. [Besoek op 4 Julie 

2014].  

Van der Merwe, W. 2008. Reflections on South Africa-China Bilateral Relations. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: http://www.policy.org.za/article/sa-van-der-merwe-reflections-on-south-

africachina-bilateral-relations-19082008-2008-08-19. [Besoek op 26 April 2011].  

van Wyk, J.M. 2000. International Political Dynamics. Pretoria: University of South Africa.  

Van Zyl, A. 2011. Wêreldorde binne 40 Jaar op sy Kop Gekeer. Beeld Sake24, 

12 Januarie 2011, bladsy 19.   

 - 2014. Chinese Klap die Meeding-sweep. Rapport, 17 Augustus 2014, bladsy 12.   

http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc8939.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9396.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10536.doc.htm
http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2011/03/Final-report-CCS-March-2011-CCS.pdf
http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2011/03/Final-report-CCS-March-2011-CCS.pdf
http://www.policy.org.za/article/sa-van-der-merwe-reflections-on-south-africachina-bilateral-relations-19082008-2008-08-19
http://www.policy.org.za/article/sa-van-der-merwe-reflections-on-south-africachina-bilateral-relations-19082008-2008-08-19


232 

 

Venter, D. en Neuland, E. 2005. NEPAD and the African Renaissance. Northcliff: Richard 

Havenga & Associates. 

Vollgraaff, R. 2013. China-South Africa Bond a Genuinely Warm Affair. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.bdlive.co.za/business/2013/07/07/china-south-africa-bond-a-

genuinely-warm-affair. [Besoek op 12 September 2013].  

Walters, S. 2014. Chinese Lessons for South Africa? [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.saqa.org.za/show.asp?id=2531. [Besoek op 6 Februarie 2014].  

Wasserman, H. 2007. China se Vryery na Afrika kan lei tot meer Beleggings. Sake 

Rapport. 14 Januarie 2007, bladsy 18.  

Weimar, N. 2013. Kenner Lig Ekonomie Toe. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.agrieden.co.za/news.php?id=2777#.Uvia9WKSzTo. [Besoek op 10 Februarie 2014].  

Wenping, H. 2013. An Important Step Forward: China-US Cooperation in Africa. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.chinausfocus.com/foreign-policy/an-important-step-forward-china-us-

cooperation-in-africa/. [Besoek op 30 Januarie 2014].  

Wheeler, T. 2011a. South Africa’s Second Term in the United Nations Security Council. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: http://www.saiia.org.za/sa-foreign-policy-african-drivers-

opinion/south-africa-s-second-term-in-the-united-nations-security-council.html. [Besoek op 

2 Maart 2011].  

- 2011b. South Africa’s Foreign Policy Objectives: Reviewing the White Paper. 

[Aanlyn]. Beskikbaar by: www.saiia.org.za/opinion-analysis/south-africas-foreign-

policy-objectives-reviewing-the-white-paper. [Besoek op 10 Julie 2013].  

Williams, R. 1999. Mapping a New African Civil-Military Relations Architecture. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.issafrica.org/pubs/Books/OurselvesToKnow/Williams2.pdf. [Besoek 

op 19 Februarie 2015].  

http://www.bdlive.co.za/business/2013/07/07/china-south-africa-bond-a-genuinely-warm-affair
http://www.bdlive.co.za/business/2013/07/07/china-south-africa-bond-a-genuinely-warm-affair
http://www.saqa.org.za/show.asp?id=2531
http://www.agrieden.co.za/news.php?id=2777#.Uvia9WKSzTo
http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/an-important-step-forward-china-us-cooperation-in-africa/
http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/an-important-step-forward-china-us-cooperation-in-africa/
http://www.saiia.org.za/sa-foreign-policy-african-drivers-opinion/south-africa-s-second-term-in-the-united-nations-security-council.html
http://www.saiia.org.za/sa-foreign-policy-african-drivers-opinion/south-africa-s-second-term-in-the-united-nations-security-council.html
http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/south-africas-foreign-policy-objectives-reviewing-the-white-paper
http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/south-africas-foreign-policy-objectives-reviewing-the-white-paper
http://www.issafrica.org/pubs/Books/OurselvesToKnow/Williams2.pdf


233 

 

WNA (World Nuclear Association). 2011. Nuclear Power in South Africa. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: http://www.world-nuclear.org/onfo/inf88.html. [Besoek op 28 April 2011].  

World Bank. 2013. China. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.worldbank.org/en/country/china. 

[Besoek op 4 Julie 2013].  

World Map. 2011. Political. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.geology.com/world/world-

map.shtml. [Besoek op 2 April 2011].  

Wroughton, L. 2012. Big Cash Boost for BRICS. The New Age, 12 November 2012, bladsy 

15.  

Wu, C. 2006. Beyond European Conditionality and Chinese Non-Interference. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: www.usaintlouis.be/fr/pdf/IEE/Brochures/chien_huei_wu_paper.pdf. 

[Besoek op 13 Maart 2015].  

Xinhua. 2010. South Africa Joins BRIC as Full Member. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-12/24/c_13662138.htm. [Besoek op 18 Julie 

2013]. 

- 2013a. Chinese Community in South Africa Celebrates Dignity Day. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: english.peopledaily.com.cn/90883/8287853.html. [Besoek op 

17 Julie 2013]. 

- 2013b. China, South Africa to Prioritize Bilateral Ties in Foreign Policies. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: news.xinhuanet.com/English/china/2013-03/26/c_132263712.htm. 

[Besoek op 27 Augustus 2013]. 

Xiong, H. 2012. Relations in the Context of BRICS. Department of International Relations. 

University of the Witwatersrand: Johannesburg.  

Xuejun, T. 2013. Chinese Leader Opens New Chapter in 15-year Relationship. Pretoria 

News, 26 Maart 2013, bladsy 10.  

http://www.world-nuclear.org/onfo/inf88.html
http://www.worldbank.org/en/country/china
http://www.geology.com/world/world-map.shtml
http://www.geology.com/world/world-map.shtml
http://www.usaintlouis.be/fr/pdf/IEE/Brochures/chien_huei_wu_paper.pdf


234 

 

Xuetong, Y. 2006. The Rise of China and its Power Status. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

cjip.oxfordjournals.org/content/1/1/5.full. [Besoek op 2 Februarie 2015].   

Yap, M. 1996. Colour, Confusion and Concessions: The History of the Chinese in South 

Africa. Hong Kong: Hong Kong University Press. 

Yanacopolos, H. 2012. The Emerging Powers and the Changing Landscape of Foreign Aid 

and Development: South Africa. [Aanlyn]. Beskikbaar by: 

www.geog.cam.ac.uk/research/projects/foreignaidperceptions/summaries/southafrica.pdf. 

[Besoek op 20 Februarie 2015].  

Yong, W. 2012. South Africa’s Role in the BRICS and the G-20: China’s View. Occasional 

Paper No 127.  SAIIA. University of the Witwatersrand: Johannesburg.  

Zhang, Y. 2010. China, South Africa in Talks on Nuclear Power Cooperation. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: http://www.necsa.co.za/Article/D1c79376.aspx. [Besoek op 28 April 2011].  

Zilma, A. 2011. South Africa Facts – South Africa Facts and Information. [Aanlyn]. 

Beskikbaar by: http://goafrica.about.com/od/southafrica/a/southafricafacts.htm. [Besoek op 

18 Maart 2011].  

Zuma, J. 2003. Address on the African Renaissance at the University of Bosphorus, 

Istanbul. [Aanlyn]. Beskikbaar by: www.dfa.gov.za/docs/speeches/2003/zuma1015.htm. 

[Besoek op 28 Mei 2014].   

 

http://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/foreignaidperceptions/summaries/southafrica.pdf
http://www.necsa.co.za/Article/D1c79376.aspx
http://goafrica.about.com/od/southafrica/a/southafricafacts.htm
http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/2003/zuma1015.htm

	4.2 Magstrukture
	Wanneer Suid-Afrika se ekonomiese verhouding met Sjina geëvalueer word, is dit prakties om hierdie ontleding te laat geskied aan die hand van die magstrukture van die internasionale politieke ekonomie, soos uiteengesit is deur Professor Susan Strange. Hierdie magstukture manifesteer primêr as sekuriteit, produksie, finansiële vermoëns en ’n staat se intellektuele grondslag. Sekondêr bou die volgende magstrukture op die primêre magstrukture, naamlik ’n staat se infrastruktuur, handel, energie en humanitêre steun (Muller, 1996: 2, 13). Die ekonomiese verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina sal dus gemeet word aan hierdie magstrukture as ’n logiese raamwerk.
	4.2.1 Sekuriteit
	Die strategiese waarde van ’n staat word bepaal deur verskeie aspekte wat die staat ’n belangrike rolspeler maak. Een van die belangrikste aspekte is die grondslag van sekuriteit vir so ’n staat. In die ontleding van die kontemporêre internasionale politieke ekonomie word die sekuriteitsaspek gevorm deur die institisionalisering van die staat, wat politieke mag beheer en sekuriteit verskaf sodat ekonomiese aktiwiteite kan plaasvind (van Wyk, 2000: 63). State wat nie oor sekuriteit beskik nie, het dikwels ook min strategiese waarde. Sekuriteit gee aan ’n staat strategiese waarde in die internasionale politieke ekonomie en hierdie strategiese waarde kan ook aan ’n ander staat of state aspekte van sekuriteit verskaf (May, 1996: 9). Byvoorbeeld, ’n hoë vlak van sekuriteit in Suid-Afrika verseker ’n veilige seeroete langs die strategies belangrike Kaapse seeweg, wat dan weer sekuriteit verseker aan belangrike seevarende state wat afhanklik is van die seeroete om hul handelsbelange in stand te hou of te bevorder. Gebrekkige sekuriteit in ’n staat kan die teenoorgestelde uitwerking op ’n belangrike seeroete uitoefen, soos waargeneem kan word langs die kus van Somalië weens die gebrek aan ’n legitieme verenigde regering en die hoë voorkoms van georganiseerde seerowery langs die kus sedert 2000. Verder verseker interne sekuriteit dat ekonomiese bedrywighede redelik ongestoord kan plaasvind en ontwikkel, wat weer buitelandse investering lok, tot voordeel van ’n land se ekonomie (Institute for Economics and Peace, 2009: 11). 
	Wanneer verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina bespreek word vanuit ’n sekuriteitsoogpunt, is dit belangrik dat in ag geneem word dat Sjina se benadering tot Afrika grotendeels kontinentaal is, en nie bilateraal-spesifiek tot ’n bepaalde staat nie. Sjina benader Afrika grootliks op multilaterale wyse. Sjinese verhoudinge met Suid-Afrika pas dus in die groter benadering tot die res van Afrika in en die FSAS is daarom belangrik, aangesien dit die voertuig is wat Sjina gebruik in sy neorealistiese benadering tot Afrika. Alreeds in 1996 het Sjina bevestig dat die uitbreiding van sy verhoudinge met ontwikkelende state, spesifiek Afrika, die vertrekpunt is van sy buitelandse beleid (Le Pere, 2007a: 116). 
	Sjina se geopolitieke benadering tot Afrika (insluitend Suid-Afrika) is daarop gefokus om die volgende doelwitte te bereik ten einde die Sjinese ekonomie te stimuleer en Sjinese nasionale belange te bevorder:
	a. Veilige en volhoubare toegang tot Afrika se natuurlike hulpbronne.
	b. Toegang tot die Afrikamark van amper een miljard mense.
	c. Versterking van sy internasionale politieke legitimiteit en die vestiging en algemene internasionale aanvaarding van sy Een Sjina-beleid.
	d. Die vestiging van Suid-Suid-samewerking, met Afrika as een van sy pilare (Le Pere, 2007b: 13).
	Volgens hierdie benadering van Sjina teenoor Afrika, was Suid-Afrika van besondere belang vir Sjina. Suid-Afrika beskik oor groot neerslae strategiese minerale wat van groot belang is vir die groeiende Sjinese ekonomie. Verder bied Suid-Afrika, as die welvarendste staat in Afrika, ’n gesogte afsetgebied vir Sjinese produkte. Suid-Afrika was die grootste staat om Taiwan op diplomatieke vlak te erken, en dus was Suid-Afrika se besluit in 1998 om eerder diplomatieke erkenning aan Sjina te verleen, ’n groot oorwinning vir Sjina se Een Sjina-beleid (DIRCO, 2011: 26, 27; Nkoana-Mashabane, 2013: 19). Laastens het Suid-Afrika se toetrede tot die FSAS (2000), en later die BRISS (2011), Sjina se ambisie om groter Suid-Suid-samewerking te bewerkstellig ’n reuse hupstoot gegee (SAFPI, 2012: 20). 
	Suid-Afrika se minerale rykdom verskaf aan die land besondere strategiese mag en sekuriteit. Die Suid-Afrikaanse ekonomie is gebou op die fondamente van sy minerale neerslae, terwyl die meeste ontwikkelde lande en ander groot ekonomieë, veral dié wat swaar steun op die vervaardigingsektor, afhanklik is van toegang tot hierdie minerale. Daar word geskat dat Suid-Afrika byvoorbeeld oor 80 persent van die wêreld se mangaareserwes beskik en 72 persent van chromiet. Verder is Suid-Afrika die grootste vervaardiger van aluminiumsilikaat, chroom en ferro-chroom. Suid-Afrika beskik ook oor die grootste internasionaal bekende neerslae platinum. Hierdie strategiese minerale is van groot belang in sleutelvervaardigingsektore in Sjina, soos vir die motorvervaardigingsektor en elektroniese sektor. Suid-Afrika is ook die negende grootste vervaardiger van aluminium en nikkel. Verder beskik Suid-Afrika oor groot reserwes goud, diamante, steenkool, ystererts, platinum, silwer en koper (Bendi, 2011). Toegang tot hierdie minerale is baie belangrik vir die Sjinese ekonomie en daarom is Suid-Afrika van groot stategiese belang vir Sjina. As uitvloeisel hiervan het die Sjinese groep, Jinchuan, die Suid-Afrikaanse mynmaatskappy wat belange regoor Afrika besit, Metorex, in 2011 gekoop met die uitsluitlike doel om as strategiese voertuig te dien om Afrikaminerale vir die Sjinese mark te verseker (Metorex, 2012). Suid-Afrika is Sjina se grootste handelsvennoot in Afrika, wat dus daarop neerkom dat Suid-Afrika bepaalde strategiese waarde inhou vir Sjina (Bloomberg, 2008: 19). 
	Suid-Afrika se besondere ryk minerale neerslag is belangrik vir Sjina, aangesien die mineraal-arm Sjina grondstowwe nodig het om sy vinnig groeiende ekonomie te rugsteun. Sjina het buiten groot hoeveelhede steenkool min ontginbare grondstowwe, en daarom is Suid-Afrika van strategiese waarde vir Sjina. Die strategiese waarde van Suid-Afrika se grondstowwe is egter nie beperk tot Suid-Afrika nie, aangesien Afrika as geheel ’n belangrike grondstofverskaffer vir Sjina is. Angola en Soedan se oliereserwes verteenwoordig ’n groot persentasie van Sjina se energiebehoeftes, terwyl Zambië, die DRK, Zimbabwe en Namibië ook in die SAOG belangrike grondstofverskafferstate vir Sjina is (Mills, 2010: 14). Suid-Afrika dien dan ook as die afspringplek na die res van die SAOG-state se minerale. Suid-Afrika is hier van spesifieke belang weens die land se gevestigde spoor- en pad-infrastruktuur wat die res van die SAOG-lande met Suid-Afrikaanse hawens verbind en dus toegang bied tot hierdie minerale in die SAOG-lande (Bendi, 2011). 
	Suid-Afrika se strategiese waarde vir die Sjinese ekonomie lê ook in die land se waarborg van ’n veilige maritieme handelsroete om die Kaap, aangesien Noord-Amerika en Europa baie belangrike handelsbestemmings is vir Sjinese produkte. Verder speel Suid-Afrika ’n belangrike stabiliserende rol in konflikareas in Afrika met sy gevorderde militêre mag se deelname aan vredesoperasies, wat vrede bewerkstellig in baie state wat van strategiese waarde vir Sjina is weens hul verskaffing van grondstowwe en energie. Suid-Afrika het vredesbewaringsmagte in die DRK, Soedan (Darfoerstreek) en Suid-Soedan. Suid-Afrika bly die belangrikste toegangsroete tot Suider-Afrika vir Sjinese ekonomiese uitbreiding en ontginning van grondstowwe. Polities is Suid-Afrika die belangrikste staat in Afrika en sy prominente rol in die SAOG, die NEPAD en die AU is tot Sjina se voordeel met Suid-Afrika as ’n strategiese vennoot. Suid-Afrika, as ’n politieke swaargewig in Afrika, se erkenning van Sjina bo Taiwan is verder in die internasionale politieke arena vir Sjina belangrik, veral weens Suid-Afrika se historiese erkenning van Taiwan tot en met 1998 (Tompson, 2011: 3). 
	Sjina se belangstelling in Afrika, spesifiek Suid-Afrika, het bepaalde strategiese implikasies wat sekuriteit help bevorder en handhaaf. Suid-Afrika word as ’n belangrike ekonomiese vennoot van Sjina gesien in Afrika. Geen ander grootmoondheid stel soveel belang in Afrika soos Sjina nie. Hierdie stategiese waarde van Afrika, insluitend Suid-Afrika, as Sjina se grootste handelsvennoot in Afrika, het reeds pertinent na vore gekom by die FSAS-vergadering van November 2006 in Sjina. Hierdie politieke byeenkoms met ’n ekonomiese doelwit was die grootste van sy soort in die geskiedenis van moderne Sjina, wat Afrika en Suid-Afrika se strategiese waarde internasionaal beklemtoon het. Die destydse Sjinese president, Mnr Hu Jintao, se besoek aan Suid-Afrika gedurende Februarie 2007, die eerste deur ’n Sjinese president, beklemtoon verder Suid-Afrika se strategiese waarde vir Sjina. Tydens die besoek is daar ook verskeie strategiese ooreenkomste bereik wat wissel van samewerking in die VN Veiligheidsraad en die Wêreld-handelsorganisasie tot ander internasionale forums. Sjina het ook ooreengekom om met Suid-Afrika saam te werk rakende regionale konflikte, Suid-Suid-samewerking en Noord-Suid-dialoog, asook in die formulering van multilaterale handelsreëls. Die Sjinese premier het toe ook sy samewerking beloof betreffende die NEPAD-inisiatief en onderneem om Suid-Afrika te ondersteun in aangeleenthede wat die G-8 raak. Verder is Suid-Afrika, die welvarendste Afrikastaat, strategies ekonomies belangrik vir Sjina aangesien Suid-Afrika ’n belangrike afsetgebied vir Sjinese handelsware is. Suid-Afrika is ontvanklik vir Sjinese produkte weens hul bekostigbaarheid (Wasserman, 2007: 18). 
	Sjinese belangstelling in Afrika het daartoe gelei dat Westerse state toenemend ook belangstel in Afrika. So het die G-8 beraad reeds in 1997 onderneem om Afrika-aangeleenthede op al die G-8 se byeenkomste se agendas te plaas, terwyl hierdie inisiatief tot gereelde dialoog tussen die G-8-leiers en belangrike Afrikaleiers gelei het. Hierdie proses het alreeds vrugte afgewerp, spesifiek betreffende skuldverligting en humunitêre hulpverlening aan Afrikastate. Ander belangrike ekonomiese internasionale rolspelers, soos die VSA, Indië en Japan, het reeds aangedui dat hulle forums soortgelyk aan die FSAS met Afrika wil skep. Sjina het dus die strategiese waarde van Afrika internasionaal gepropageer, tot voordeel van Afrika en Suid-Afrika. In die proses word Suid-Afrika se sekuriteit verstewig. Suid-Afrika word verder internasionaal gesien as ’n staat wat nou verbonde is aan Sjina, wat sy sekuriteit ook rugsteun (NEPAD, 2007: 4, 5).
	Die Suid-Afrikaanse ekonomie beskik oor die infrastruktuur en koopkrag om Sjinese goedere in te voer en te versprei, selfs buite sy landsgrense na ander lede van die SAOG en die Suider-Afrikaanse Doeane-uniestate (SADU). Suid-Afrika is dus die toegangsroete tot Suider-Afrika vir Sjina en van stragegiese waarde vir Sjina weens sy gevorderde infrastruktuur, hawens en geredelike toegang na die SAOG-state.
	Suid-Afrika besef dat Sjina se besondere verhouding tot verhoogde prestige vir Suid-Afrika lei en dat Suid-Afrika se verhouding met Sjina tot verhoogde ontwikkeling sal lei. Dit bly egter belangrik dat Suid-Afrika ’n verantwoordelike regering handhaaf, toegang tot tegnologie en globale markte bevorder, vrede en veiligheid verseker, geliberaliseerde markte met deursigtige prosedures bevorder, gesonde ekonomiese beginsels nastreef, interpreneurskap aanmoedig en ’n internasionale wil om Afrika se probleme op te los toon, ten einde sekuriteit te handhaaf en te bevorder (Mills, 2010: 14). 
	Verder is verhoudinge met Suid-Afrika vir Sjina baie belangrik wat betref samewerking in die VN Veiligheidsraad, wat besondere strategiese waarde vir beide state inhou. Noue samewerking tussen Suid-Afrika en Sjina by die VN Veiligheidsraad is tydens Suid-Afrika se sittings as nie-permanente lid verskeie kere waargeneem. Sjina het homself ook verbind tot aktiewe ondersteuning van die NEPAD en die AU, wat sekuriteit in Afrika, en Suid-Afrika, op die lang termyn bevorder. Verder is Sjina geneë om handelsbande op regionale vlak te vestig, wat waardevolle erkenning aan streeksorganisasies in Afrika, soos die SAOG en die SADU, verleen. Hierdie erkenning en samewerking bevorder ook sekuriteit in ’n bepaalde streek, aangesien regionale state nie alleenlik op ekonomiese gebied saamwerk nie, maar ook op ander terreine soos veiligheid en sekuriteit (Le Pere, 2007a: 117).
	Suid-Afrika het ook ’n belangrike strategiese land vir Sjina geword rakende die Sjinese ruimteprogram. Suid-Afrikaanse hawens bied belangrike ondersteuning aan Sjinese skepe wat verantwoordelik is vir Sjina se ruimtenavolgingsvermoëns in die suidelike halfrond. Daar kan verwag word dat daar selfs in die toekoms ’n ruimtenavolgingstasie in Suid-Afrika opgerig kan word algaande Sjina se ruimteprogram vorder. Suid-Afrika beskik ook oor internasionaal erkende ruimte-waarnemingstasies wat Sjinese ruimteprogramme kan ondersteun. Hierdie verwikkelinge toon die stategiese waarde van Suid-Afrika vir Sjina, maar dui ook op aanvaarde sekuriteit in Suid-Afrika vir Sjinese ondernemings (Tompson, 2011: 3).
	Dit is dus duidelik dat Suid-Afrika vanuit ’n sekuriteitsoogpunt van besondere waarde vir Sjina is, veral vanweë Suid-Afrika se gevestigde demokratiese bestel, infrastruktuur, invloed in Afrika en vermoë om sy mag te projekteer na gebiede waar onstabiliteit dreig. Suid-Afrika se invloed in Afrika open baie markte wat weens onstabiliteit ontoereikend was en verseker relatief ongehinderde ontginning van grondstowwe, soos wat tans plaasvind in die DRK. Sjina is ook belangrik vir Suid-Afrika wat sekuriteit betref, veral weens Sjina se internasionale statuur en invloed, asook die land se bereidwilligheid om in Afrika en Suid-Afrika betrokke te raak. Dit is ook duidelik dat Suid-Afrika en Sjina op internasionale platforms, soos die VN Veiligheidsraad, mekaar se sekuriteit sal bevorder (Wasserman, 2007: 18).
	Wanneer die magstruktuur van sekuriteit gemeet word aan die hand van die teorie van realisme en neorealisme, word dit weer duidelik dat state interaksie toon met mekaar om hul eie belang te bevorder. Hegte verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina word moontlik gemaak deur die sekuriteit wat beide state bied. Suid-Afrika se sekuriteit bied ’n betroubare vennoot vir Sjina, wat toegang tot Suid-Afrika se ekonomie verseker. Sjina se internasionale postuur verseker weer indirekte sekuriteit vir Suid-Afrika, wat versterk word deur die hegte verhouding tussen die twee state. Verder, volgens neorealisme, verseker Suid-Afrika se sekuriteit Sjinese toegang na die SAOG state en dien Suid-Afrika as ’n betroubare afspringstaat na hierdie streek, spesifiek ten opsigte van toegang tot SAOG-grondstowwe en -markte. Met verwysing na neoliberalisme, verskaf Suid-Afrika en Sjina se hegte verbintenis met mekaar wedersydse sekuriteit, aangesien die state binne die uitdagings van globalisasie en nuwe handelsvereistes as vennote ekonomies internasionaal kan funksioneer.  
	4.2.2 Produksie 
	Wanneer daar na die produksiestruktuur verwys word, word al die ooreenkomste wat bepaal wat vervaardig moet word, wie die vervaardiging sal onderneem, vir wie die produk vervaardig word, met watter metode die produk vervaardig sal word en onder watter voorwaardes die vervaardiging sal plaasvind, saamgevat. Produksie is die basis van die meeste politieke ekonomieë (van Wyk, 2000: 67). Die produksiestruktuur is dít wat welvaart in die politieke ekonomie skep (May, 1996: 10). 
	Wanneer produksie as ’n magstruktuur  bespreek word, is dit belangrik om te let op die fondamente van produksie in Sjina en Suid-Afrika. Wat produksie betref, het Sjina twee belangrike veranderinge teweeggebring in sy ekonomie sedert die laat 1970’s. Eerstens het Sjina sy sosialistiesgerigte ekonomie gewysig om mee te ding in ’n kapitalistiese, globale markgeoriënteerde ekonomie. Sjina het ook, ten tweede, sy produksiestrukture, wat gerig was op die nasionale mark, sodanig gewysig dat die land die internasionale ekonomiese mark kon betree. Daarenteen sukkel Suid-Afrika nog om by die internasionale globale ekonomie in te skakel, en word Suid-Afrika nog gekenmerk as ’n hoofsaaklik kommoditeitsuitvoerstaat, byvoorbeeld landbouprodukte en minerale. Dit is egter ook waar dat Suid-Afrika wel vordering gemaak het in die produksie-segment van sy ekonomie, maar die mededingendheid van hierdie segment in die globale internasionale ekonomiese bestel moet nog vele uitdagings die hoof bied. Die redes waarom Suid-Afrika sukkel om voldoende binne die globale ekonomie in te skakel is legio, maar Suid-Afrika se politieke verlede, wat tot internasionale ekonomiese isolasie gelei het, die land se geografiese posisie en  interne arbeidswetgewing is enkele faktore wat effektiewe en spoedige internasionale ekonomiese inskakeling belemmer het (Mills, 2010: 14). 
	Sjina se industriële dominansie in sekere sektore is geleë in sy vermoë om hoë-volume goedkoop goedere vinnig te vervaardig. Daar word verwag dat hierdie industrie die dominante ekonomiese dryfveer in die Sjinese ekonomie sal bly vir die volgende 30 tot 50 jaar. Hierdie mark is veral toegespits op goedkoop klere, skoene en elektroniese toerusting. Sjina, soos die meeste ander Asiatiese lande, het hierdie ekonomiese ontwikkelingsmedium geïdentifiseer in sy strewe na industrialisasie. Hierdie proses van industrialisering deur middel van die vervaardiging van goedkoop produkte kan egter nie in die Suid-Afrikaanse ekonomie gekopieer word nie weens inherente agterstande in Suid-Afrika. Hierdie agterstande behels die gebrekkige beskikbaarhed van goedkoop arbeid, wisselvallige buitelandse investering, rigiede regeringsburokrasie en ontoereikende investeringsvriendelike nywerheidswetgewing. Vanuit ’n ontwikkelingsoogpunt is dit eerder belangrik vir Suid-Afrika om sy huidige goeie betrekkinge met Sjina te gebruik om sy potensiële ekonomiese sterk punte te ontwikkel, soos om effektiewe ontgunning van natuurlike hulpbronne na te jaag, ekonomiese landboukundige projekte uit te brei en die dienstesektore, soos bankwese en toerisme, te bevorder (Mills, 2010: 14). 
	Groter, gesofistikeerde artikels word egter ook suksesvol in Sjina vervaardig. Die Sjinese motorvervaardigingsnywerheid het daadwerklik gegroei en naas Japan beskik Sjina nou oor die wêreld se grootste voertuigmark. Gedurende 2012 is 14,68 miljoen voertuigeenhede in Sjina verkoop. Verder het Sjina ’n belangrike voertuiguitvoerstaat geword en word Sjinese voertuie ook aktief in Suid-Afrika verkoop (Forbes Magazine, 2013).
	Afrika is egter nie die enigste streek wat negatief geraak word deur goedkoop tekstielware vanaf Sjina nie; die tendens word internasionaal ervaar. Om Suid-Afrika se tekstielbedryf te beskerm, is kwotas op 1 Januarie 2007 ingestel op Sjinese tekstielinvoere, in samewerking met die Sjinese owerheid,  vir ’n tydperk van twee jaar. Hierdie maatreël is ingestel om die Suid-Afrikaanse tekstielbedryf die geleentheid te bied om homself te herposisioneer in die internasionale ekonomie. Min ander state het sodanige konsessies van die Sjinese regering ontvang. Daar is egter toenemende internasionale bewustheid dat daar sekere produksie-eenhede in die Sjinese ekonomie is waarteen daar nie internasionaal meegeding kan word nie. Die vervaardiging van tekstielware is een daarvan. Dit is dus belangrik dat die Suid-Afrikaanse ekonomie homself so moet posisioneer dat hy fokus op ander moontlike ekonomiese sterk punte ten einde direkte kompetisie met sekere sektore van die Sjinese ekonomie te voorkom (Inggs, 2007: 17). 
	Produksie in Sjina is nou verweef met finansiële beleggings, wat  in Sjina  egter nog riskant en moeilik is weens die vreemde mark, geografiese afstand en kommunikasiehindernisse. Kritici van investering in Sjina wys daarop dat die Sjinese ekonomie nog steeds sentraal beheer word en dat weens regeringsbeheer, finansiële syfers maklik gemanipuleer kan word om rooskleuringe ekonomiese en investeringsbestemmings te skep. Ekonomiese syfers wat ’n BBP-groeitempo van 9,2 persent vir 2011 in die Sjinese ekonomie stel, is byvoorbeeld internasionaal bevraagteken (Cary, 2013). 
	Verder waarsku verskeie ekonome dat Sjina, in die kort termyn, nie veel verder kan groei nie weens sy gebrek aan voldoende energiebronne soos elektrisiteit, wat produksie aansienlik kan beperk. Daar is ook alreeds tekens dat winsgrense in die laaste jare drasties gedaal het in die nywerheidsektor van Sjina, en in die algemeen verwag ekonome dat nog valutaregstelling tussen die Sjinese geldeenheid, die Yuan, en ander belangrike geldeenhede moet plaasvind, wat Sjina onmiddellik minder mededingend sal maak, wat weer ’n effek op produksie sal hê. Verder is daar geen regulerende liggaam in Sjina om investeerders se belange te beskerm nie, wat investeringsrisiko’s aansienlik hoër maak (Sauvant, 2013). 
	Nieteenstaande hierdie hindernisse en verwagtinge, het Suid-Afrikaanse maatskappye hul reeds gevestig in verskye produksiesektore in Sjina. SAB-Miller het gedurende Januarie 2007 VSA $320 miljoen spandeer om die minderheidsaandeel in Sichuan Brouerye uit te koop in die Sichuan-provinsie in Suidwestelike Sjina, om sodoende die belowende biermark in Sjina te betree. Anglo-American, Naspers, Khumba Resources, AngloGold Ashanti, Sasol, Eerste Nasionale Bank en Sappi is ook reeds belangrike maatskappye in Sjina (DIRCO, 2012a). 
	Sjinese belangstelling in Afrika, asook Suid-Afrika, plaas die fokus op Afrika, en meer Westerse lande besef nou Afrika se potensiaal, wat weer daartoe lei dat beleggings en investering nie alleenlik vanaf Sjina na Afrika gekanaliseer word nie, maar ook vanuit Westerse geledere. Verder poog verskeie Westerse lande om Sjina voor te spring waar daar produksiegeleenthede is wat nog nie opgeraap is nie. Hierdie toedrag van sake het reeds tot ekonomiese en diplomatieke wedywering tussen die Weste en Sjina gelei om hul invloed in Afrika uit te brei (Wasserman, 2007: 18). Sjina beplan om sy bydrae tot produksie in Suid-Afrika te lewer deur behulpsaam te wees met vaardigheidsopleiding, kapasiteitsontwikkeling en landbou-ontwikkelingsprogramme (Orr, 2007: 18). Die vervaardingingsektor in Suid-Afrika verteenwoordig 15 persent van die BNP (Dolan, 2013: 17).
	Afrika is vir Sjinese produksie van belang aangesien die kontinent met sy amper een miljard inwoners ’n nuwe mark vir goedkoop Sjinese produkte bied. In die Afrikakonteks is Suid-Afrika die welgesteldste staat, wat Suid-Afrika spesifiek ’n fokuspunt maak vir Sjinese produkte weens die vermoë van die staat en sy bevolking om hierdie produkte te koop. Die Sjinese regering se gevolglike investering in Suid-Afrika se ekonomie, spesifiek rakende produksie, is stadig maar seker besig om momentum te verkry. Reeds in 2012 het die China-Africa Development Fund en die Sjinese sementvervaardiger, Jidong Development Group, aangekondig dat hulle meer as VSA $200 miljoen in ’n sementaanleg in die Limpopo-provinsie gaan belê. In dieselfde jaar het die Sjinese motorvervaardiger, First Automobile Works, ook aangedui dat die maatskappy VSA $100 miljoen gaan belê in die oprigting van ’n motorvervaardigingsaanleg by Coega in die Oos-Kaap-provinsie (April, 2013). 
	Produksie in Sjina word egter ook gekenmerk deur die vervaardiging van nagemaakte artikels, miskenning van kopieregte en misbruik van internasionale vervaardigingsname op goedkoop produkte soos klere, skoene en horlosies. Die Sjinese is berug vir hul sogenaamde kopiëringsvervaardingingsektor. Die Sjinese vervaardigers kopieer ’n duursame Westerse produk sonder vervaardigingsregte en verkoop dan die artikel teen ’n baie laer prys. Produkte soos horlosies, selfone en fabriekmasjinerie word veral gekopieer en as eg verkoop. Hierdie industrieë rugsteun ook die produksiesektor aangesien daar geen navorsing, ontwikkeling en bemarking nodig is nie, want die produkte is reeds internasionaal bekend. Die kapitaaluitleg is dus baie goedkoop, en met lae arbeidskoste is dit moontlik om die produkte goedkoop te bemark. Die miskenning van kopieregte word verder waargeneem deur die onwettige kopiëring van kompakskywe met musiek of rolprentmateriaal. Verder vervaardig die tekstielindustrie gereeld substandaard klere en skoene waarop bekende handelsmerke aangebring word, en dan verkoop word as die oorspronklike produk, maar teen verlaagde pryse. Baie van hierdie produkte vind hul weg na Suid-Afrika en word oënskynlik sonder daadwerklike wetstoepassing in die informele sektor van die Suid-Afrikaanse ekonomie verkoop, tot nadeel van die Suid-Afrikaanse tekstielbedryf en internasionale handelsmerke. Hierdie toedrag van sake het die VSA-regering genoop om Sjina in Julie 2007 by die Wêreld-handelsorganisasie te verklaar weens die miskenning van produkregte en kopieregte, asook vervalsing. Sjina, as ’n lid van die Wêreld-handelsorganisie, sal aandag moet gee aan hierdie tipe produksie binne die wese van aanvaarbare internasionale handel (Crotty, 2007: 2).  
	Hierdie negatiewe ekonomiese aspekte van die Sjinese ekonomie word ook in die Suid-Afrikaanse ekonomie gereflekteer en lei tot negatiewe sentiment teenoor Sjinese ekonomiese invloed in Suid-Afrika. Volgens ’n opname van EtiekSA het slegs 22,4 persent Suid-Afrikaners ’n positiewe siening van die betrokkenheid van Sjinese maatskappye in Suid-Afrika, terwyl slegs 11 persent positief is oor Sjinese bedrywighede in Suid-Afrika (sien Diagram 1). Soortgelyke statistieke weerspieël ook negatiewe houdings teenoor Sjina in ander Afrikastate soos Nigerië (EtiekSA, 2014). 
	Suid-Afrika het egter gebaat by die goedkoop produksie van Sjinese produkte, aangesien hierdie produkte goedkoop aan die verbruiker in Suid-Afrika beskikbaar gestel is. Dit bly egter kommerwekkend dat baie van die produkte van laer kwaliteit is as waaraan die verbruikerspubliek gewoond was. Hierdie situasie kan Sjinese produkte se reputasie benadeel. Indien Sjina werklik in die internasionale politieke ekonomie ’n blywende ekonomiese rolspeler wil word, sal die land ook moet aandag gee aan kopieregte en intellektuele regte van produkte (Rotberg, 2008: 70). 
	Produksie in Suid-Afrika het egter nie baie voordeel getrek uit Suid-Afrika se handelsbetrekkinge met Sjina nie, aangesien Suid-Afrikaanse uitvoere na Sjina nog hoofsaaklik kommoditeitsgedrewe produkte is met min of geen vervaardigingsfase in Suid-Afrika nie. Wederkerige investering deur Suid-Afrika en Sjina in mekaar se markte het egter tog ’n positiewe effek op langtermynproduksie. Dit is egter belangrik dat die Suid-Afrikaanse ekonomie, betreffende produksie, die nodige verstellings moet maak om so te funksioneer dat die Suid-Afrikaanse ekonomie nie in kompetisie is met sterk vervaardigingsektore van Sjina nie, aangesien die Suid-Afrikaanse mark nie teen Sjina kan meeding in sekere sektore, soos tekstiel, nie. Dit is dus belangrik dat die Suid-Afrikaanse ekonomie en dié van Sjina mekaar moet komplementeer, eerder as om internasionaal mededingend te wees (Inggs, 2007:17). 
	Suid-Afrika sal dus, met verwysing na die teorie van neoliberalisme, moet aanpas by die nuwe uitdagings van globalisasie en die werklikhede van vryehandelsgebiede en sy produksiesegment sodanig moet aanpas dat die land internasionaal ekonomies mededingend bly. In die nuwe werklikhede van globalisasie en vryehandelsgebiede beteken dit dat vervaardigde produkte baie makliker oor grense beweeg en sonder enige verbod meeding met ander produkte. State moet hierdie tendens aanvaar, aangesien die internasionale ekonomie toenemend geïntegreer raak en proteksionisme van plaaslik vervaardigde produkte toenemend problematies raak. Ten einde hierdie uitdagings die hoof te bied en aan te pas by die nuwe ekonomiese werklikhede, moet Suid-Afrika fokus op sy ekonomiese sterk punte, wat gevestig is in die mynbousektor, landbou en dienste. 
	4.2.3 Finansies 
	Wanneer daar na die finansiële struktuur gekyk word betreffende ekonomiese betrekkinge tussen Suid-Afrika en Sjina, is dit belangrik om te verstaan dat finansiële strukture gedefinieer kan word as die somtotaal van alle maatreëls wat die beskikbaarheid van krediet bepaal, asook al die faktore wat die voorwaardes waarvolgens geldeenhede verhandel word, bepaal (van Wyk, 2000: 70). 
	Sjina het ’n belangrike bron van finansiering in Afrika (en Suid-Afrika) geword, veral in die verlening van krediet. Afrika, en Suid-Afrika, verwelkom Sjinese lenings aan die kontinent omdat hierdie betrekkinge sonder politieke voorwaardes en streng vereistes geskied, anders as rigiede voorskrifte rakende politieke en ekonomiese hervorming wat dikwels Westerse lenings vergesel. Streng monetêre voorskrifte deur instansies soos die Wêreldbank en die IMF bemoeilik verder dikwels die diversifisering van ’n staat se ekonomie en baie Afrikastate ervaar hierdie voorwaardes negatief in die konteks van hul koloniale verlede en gepaardgaande beheer uit Europa voor die 1960’s. Hierdie onvoorwaardelike kredietverskaffing deur Sjina kan egter ook ondemokratiese en korrupte regerings in stand hou, nieteenstaande Westerse inisiatiewe om demokrasie en menseregte te bevorder en korrupsie te beperk. Sjina se kredietverlening aan Zimbabwe en Soedan het byvoorbeeld belangrike reddingsboeie gebied aan die state tydens strawwe Westerse finansiële beperkinge sedert 2000 (DesJardins, 2007: 16, 18). 
	Daar is egter toenemend aanduidings dat Sjina kredietverskaffing meer geformaliseerd wil toeken. Sjina poog toenemend om regeringsgesubsidieerde lenings aan ontwikkelingsinstellings en gesamentlike ondernemings te verskaf. Hierdeur verseker Sjina dat lenings aangewend word tot voordeel van sy ekonomiese belange, terwyl hy ook beheer kan uitoefen oor instansies en projekte waarin sy kapitaal belê is. In die proses skep Sjina ’n groter afsetgebied vir sy eie produkte (Le Pere, 2007a: 104). 
	Die belangrikste rede waarom Sjina geneë is om krediet geredelik aan Afrikastate, en Suid-Afrika, toe te staan, is die feit dat die land toegang tot strategiese grondstowwe en opkomende markte wil verseker. Die Suid-Afrikaanse regering is verder ontvanklik vir hierdie krediet, aangesien die krediet dikwels die FSAS-inisiatiewe finansier en sodoende die NEPAD-beginsels ondersteun. Weens die feit dat internasionale investering op die Afrikakontinent, en selfs in Suid-Afrika, beperk is, gee hierdie Sjinese krediet die nodige finansiële inspuiting wat die implementering van groot projekte moontlik maak. Gedurende 2012 het die Sjinese ekonomie alleen ongeveer VSA $3,2 miljard in die Suid-Afrikaanse ekonomie belê (Myburgh, 2014). Verder fokus kredietinvloei na Suid-Afrika vanaf Sjina hoofsaaklik op mynbou, infrastruktuur, transport, kommunikasie, energie en landbouprojekte. In 2011 het die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika en die China Development Bank ’n samewerkingsooreenkoms ten bedrae van VSA $2,5 miljard onderteken wat op bogenoemde projekte fokus (Grimm, 2014b: 16). 
	Sjina fokus dikwels in sy kredietverlening op infrastruktuurprojekte. Infrastruktuurontwikkeling is belangrik vir Sjina om toegang tot strategiese minerale te verseker, soos die bou van paaie en spoorlyne, terwyl kommunikasie-ontwikkeling ook aandag geniet. Die hoofverskaffers van krediet deur Sjinese instellings aan Suid-Afrika is China Merchant Bank, Chinese International Fund, China Development Bank en die Industrial and Construction Bank of China. Onlangse groot projekte in Suid-Afrika wat deur Sjinese kapitaal befonds is, is die sementonderneming, Jidong Development, ten bedrae van VSA $200 miljoen, en die totstandkoming van die tegnologiemaatskappy, Huawei. Verder het die Nywerheidsontwikkelingskorporasie van Suid-Afrika in 2011 toestemming aan die Sjinese staatsbeheerde maatskappy, China Africa Precious Metals, verleen om die Pamodzi-goudmyn in die Noordwes-provinsie aan te koop teen ’n bedrag van VSA $150 miljoen (Bendi, 2011; Alden, 2012). In 2011 het die China Development Bank ’n lening van VSA $303,6 miljoen aan die sellulêre kommunikasiemaatskappy, Cell C, toegestaan (April, 2013). 
	In 2007 het die Industrial and Commercial Bank of China VSA $5,46 miljard in Standard Bank van Suid-Afrika belê, wat Sjina se grootste finansiële belegging tot op hede is (South Africa Info, 2007). Ontleders beskou hierdie belegging as ’n aanduiding dat Sjina ’n dieper verhouding met Suid-Afrika wil kweek buiten sy tradisionele belang in grondstowwe (NORRAG, 2010). Sjina gebruik ook Suid-Afrikaanse finansiële instellings om infrastruktuurontwikkeling in die res van Afrika te finansier, en tans is die Suid-Afrikaanse bankgroep, First Rand Limited, in ’n vennootskap met Sjina se China Construction Bank, in hierdie verband. Die totstandkoming van die Sjinese motorvervaardigingsaanleg by Coega, First Automobile Works, ten bedrae van VSA $100 miljoen is ook deur die China Africa Development Fund moontlik gemaak (April, 2013). 
	Sjina se finansiële betrokkenheid in Afrika word verder weerspieël deur sy lidmaatskap van die Africa Development Bank. Sjina is ook die enigste nie-Afrika-lid van die Oos- en Suider-Afrikaanse Handels- en Ontwikkelingsbank, wat hoofsaaklik ontwikkelingslenings aan state in die Oos- en Suider-Afrikaanse streek verskaf en dus ook Suid-Afrika bevoordeel. Dit is egter belangrik om daarop te let dat kritici beweer dat weens Sjina se invloed op hierdie banke, lenings dikwels toegestaan word aan Sjinees-geaffilieerde maatskappye of konsortiums wat in Afrika meeding met ander Afrika-, Europese en Amerikaanse ontwikkelaars, wat weer daarop neerkom dat kapitaalvloei vanaf Sjina dikwels weer terugkeer na Sjina via hierdie ontwikkelingsmaatskappye (Tompson, 2011: 4).
	Die G-8-nywerheidslande se ministers van finansies het tydens hul beraad gedurende Mei 2007 gewaarsku dat lenings wat Sjina aan Afrika toestaan tot nuwe skuldkrisisse in Afrika kan lei, veral omdat Sjina hierdie lenings blindelings toestaan ten einde minerale- en energie-regte te bekom, sonder om die aanwending van die fondse, of die ontvangerstaat se vermoë om die skuld terug te betaal, te ontleed. Volgens die G-8 word die skuldsiklus in Afrika, wat die G-8 met sy skuldverlof-inisiatiewe probeer beredder, van nuuts af negatief gestimuleer deur die Sjinese lenings (SAPA, 2007: 13). 
	’n Belangrike fondament van die finansiële struktuur in die internasionale politieke ekonomie bly wisselkoerse. Alle state in die internasionale ekonomie word geraak deur wisselkoerse. Westerse ekonome beskuldig die Sjinese regering dikwels daarvan dat hy die Sjinese geldeenheid, die Yuan, kunsmatig beheer ten einde die Sjinese uitvoermark te stimuleer. Nieteenstaande die feit dat Sjina in 2005 ’n wisselkoerssisteem aanvaar het en die Yuan gedevalueer het teenoor die VSA dollar, bly ekonome internasionaal dit eens dat die Sjinese Yuan ondergewaardeer is en dat die geldeenheid baie sterker behoort te verhandel as die ongeveer 6,5 Yuan per VSA $1 (2011-wisselkoers). Hierdie tendens maak Sjinese goedere goedkoop vir invoere, ’n situasie wat veral Suid-Afrika se tekstielbedryf nadelig beïnvloed het. Hierdie kunsmatige beheer van die Yuan is egter op die lang termyn nadelig vir Sjina se ekonomie en wisselkoersregstellings met internasionale geldeenhede gaan genoodsaak word op ’n bepaalde punt in die Sjinese ekonomie in die toekoms (Castelazo, 2011).
	Sjina, net soos Suid-Afrika, is egter ook ’n ontwikkelende staat, wat bekombare krediet nodig het om sy ekonomie te laat groei. Ontwikkelende state vind dit egter dikwels moeilik om genoeg krediet te bekom vir groot projekte. Toegang tot IMF- en  Wêreldbank-fondse is dikwels ontoereikend weens streng monetêre en politieke voorwaardes en dominansie deur die VSA en Europese state (Wroughton, 2012: 15). 
	Suid-Afrika en Sjina is egter op die voorgrond in die aandrang om internasionale instellings, soos die IMF en die Wêreldbank, te hervorm sodat alle lidstate gelyke voordeel uit hierdie instellings kan trek. Gedurende die ANC se 2012-beleidskonferensie het die organisasie verklaar dat “the emergence of growing economic powers, especially China, India and Brazil, have a prespective that is informed by their struggles against colonialism, and therefore accustomed to acting multilaterally, thus share our commitment to rebuilding and transforming the institutions of global governance” (O’Riordan, 2014). Daar is dus ’n duidelike buitelandse beleidsdoelwit deur beide state volgens die teorie van neoliberalisme om  aandag aan hierdie aspek te gee, wat tot hegte samewerking op finansiële vlak lei en in pas is met die twee state se buitelandse beleidsrigtings (DIRCO, 2011: 26, 27; Nkoana-Mashabane, 2013: 19). Hierdie frustrasie met die IMF en die Wêreldbank het verder daartoe aanleiding gegee dat die BRISS-lande die moontlikheid ondersoek om ’n ontwikkelingsbank op die been te bring wat selfs VSA $180 miljard in fondse beskikbaar sal hê vir infrastruktuurprojekte in ontwikkelende state en om finansiële steun vir projekte te verseker in die BRISS-state (Wroughton, 2012: 15). 
	Op finansiële vlak dra Sjina ook by tot die NEPAD-doelwitte ten opsigte van Afrika-ontwikkeling. Sjina het in 2010 skuld deur Afrikastate wat VSA $1,38 miljard beloop het, gekanseleer, wat 31 Afrikastate bevoordeel het. In die SAOG het Malawi, Tanzanië, Angola en Mosambiek voordeel getrek uit hierdie verwikkelling, wat tot voordeel was van die hele SAOG-streek se ekonomie. Hierdie toegewing het Suid-Afrika ook inderek bevoordeel, aangesien die SAOG-streek Suid-Afrika se grootste handelsvennoot in Afrika is (Davies, 2010).
	4.2.4 Kennis 
	Die kennisstruktuur bepaal die ontwikkeling van kennis, hoe dit geberg word en wie die kennis kommunikeer, deur watter medium en aan wie en onder watter voorwaardes. Sonder kennis kan ’n ekonomie nie groei nie, terwyl kennis ekonomiese mag verseker (van Wyk, 2000: 74). Die waarde van die kennisstruktuur lê in die feit dat kennis mag verseker deur dit beskikbaar te maak, of mag wegneem, deur kennis van ’n bepaalde groep te weerhou (May, 1996: 12). 
	Sedert 2003 het die Sjinese regering homself verbind tot die oordrag van kennis na Afrika (insluitend Suid-Afrika), soos uitgespel word in die FOCAC Addis Ababa Action Plan (2004 tot 2006) deur middel van die Technical and Vocational Education and Training Plan. Hierdie verbintenis spruit uit die FSAS-beginsel van bemagtiging vir Afrika deur onder andere kennisverplasing. Die Sjinese regering se program van kennisoordrag geskied deur deelname en samewerking met akademiese inisiatiewe, ontwikkelingsgeleenthede, handelsinisiatiewe, vredesoperasies, investering en die bevordering van toerisme tussen Sjina en ontwikkelende state. Sjinese ekonomiese sterk punte, soos infrastruktuurontwikkeling, landelike en stedelike ontwikkeling, besproeiingsprojekte en die bedryf van klein besigheidsvaardighede, is deur verskeie inisiatiewe en projekte tot die kennisvlak van die Suid-Afrikaanse ekonomie gevoeg (FOCAC, 2003). 
	Op die vlak van onderrig het Sjina sy beloftes van wedersydse uitruiling van kennis nagekom en is daar aktiewe deelname aan onderriggeleenthede wat gereguleer word deur die bilaterale ooreenkoms rakende die uitruil van onderwysers en leerders, soos geprioritiseer is tydens die derde sitting van die bilaterale kommissie tussen Suid-Afrika en Sjina in 2007 (DTI, 2013: 3). In Sjina is daar 3 000 universiteite wat oor ’n magdom kennis beskik wat van groot waarde vir die ontwikkelende wêreld is (Walters, 2014). 
	Wat onderwys betref, het ongeveer 300 Sjinese onderwysers hul in Suid-Afrika gevestig, hoofsaaklik met die doel om Mandaryns en Sjinese kulturele studie, toerisme, geologie en landboukunde in ’n verskeidenheid sekondêre en tersiêre instansies aan te bied. ’n Sentrum vir Sjinese Studies is te Stellenbosch Universiteit gestig, wat ook die Confucius Institution huisves. Confucius Institutions is intussen ook gevestig by die Tshwane Universiteit van Tegnologie, die Universiteit van Kaapstad en die Rhodes Universiteit (CCS, 2013). Suid-Afrika huisves die grootste aantal Confucius Institutions in Afrika (Xuejun, 2013: 10). Populêre studierigtings sluit in Sjinese taal en kultuuronderrig, landboukunde, geologiestudie en toerisme. Verder is daar tans ongeveer 3 000 Sjinese studente verbonde aan onderriginstellings in Suid-Afrika en ongeveer dieselfde getal Suid-Afrikaners by soortgelyke instellings in Sjina. Suid-Afrika is die populêrste bestemming in Afrika vir Sjinese studente wat in Afrika tersiêre onderrig ondergaan (Obamba, 2013). Hierdie instansies is van groot belang vir die Suid-Afrikaanse ekonomie, aangesien ekonomiese geleenthede met Sjina nie volledig benut kan word as Sjina, in geheel, nie begryp en verstaan word nie. Dis is belangrik dat Suid-Afrika se grootste handelsvennoot se funksionering verstaan word (CCS, 2013). 
	Verder het die ontwikkeling van goedkoop drukperse in Sjina daartoe gelei dat groot hoeveelhede akademiese boeke wat vir die Suid-Afrikaanse kurrikulum op sekondêre vlak nodig word, vanaf Sjina ingevoer word na Suid-Afrika vir onderrigdoeleindes teen baie bekostigbare tariewe. Sjina is ook ’n aktiewe borg van seminare en konferensies, veral waar Sjina en Suid-Afrika gemeenskaplike onderwerpe hanteer (Shushan, 2006: 2, 3). Verder, in ’n poging om kennis oor Sjina, sy doelwitte en interaksie met Suid-Afrika na die bevolking te neem, word die Sjinese koerant, China Daily, vanaf 14 Desember 2012 weekliks in Suid-Afrika gedruk en in die meeste winkels verkoop. Sjina hoop om groter begrip vir Sjinese betrokkenheid in Afrika deur die weeklikse publikasie te kweek en groter belangstelling in Sjina gaande te maak. Die koerant word deur die Sjinese regering beheer en geborg (China Daily, 2012).
	Gedurende 1999 is ’n wetenskap- en tegnologie-ooreenkoms tussen Suid-Afrika en Sjina onderteken, wat opgevolg is deur die Pretoria-deklarasie en die Binasionale Kommissie in 2004 wat, onder andere, onderrig en wetenskap- en tegnologiesamewerking bevorder. Samewerking in hierdie verband het alreeds plaasgevind op vakgebiede soos mynboukunde, metallurgiese prosesse, vervoerinfrastruktuur, biotegnologie, nanotegnologie, informasie- en kommunikasietegnologie en mediese wetenskappe (Luim, 2006: 2, 3).
	Suid-Afrikaanse universiteite huisves ook die grootste getal entrepreneursentrums om Afrika-uitdagings en geleenthede te evalueer. Hierdie sentrums steun swaar op Sjinese befondsing, steun en raad (Niu, 2011: 5). Sjina het homself alreeds in 2003 tydens die Addis Ababa-konferensie verbind tot die verplasing van kennis na die Afrikakontinent en het sedert 2004 ongeveer 30 000 Afrikane, insluitend Suid-Afrikaanse burgers, in tegniese rigtings opgelei. Weens Suid-Afrika se bevoordeelde posisie rakende tegnologiese ontwikkeling, sy sterk landbougrondslag, mynbouvaardighede, sy besondere ekonomiese posisie in Afrika en gevestigde infrastruktuur, kan Suid-Afrika besondere voordele trek uit die Sjinese inisiatief. Sjinese vaardighede, veral rakende infrastruktuurontwikkeling, stads- en streeksbeplanning, besproeiingsprojekte en die vervaardigingsbedryf, kan van groot waarde wees vir die Suid-Afrikaanse ekonomie, terwyl Suid-Afrika se kennis op mynbou- en tegnologiese vlak weer tot voordeel van die Sjinese ekonomie kan wees (Le Pere, 2007a: 113, 114). 
	Weens die landbou- en mynboukundige grondslag van die Suid-Afrikaanse ekonomie beskik Suid-Afrikaanse kundiges oor kennis wat in die ontluikende Sjinese mark baie waardevol is, en boonop nog bekostigbaar. Suid-Afrikaanse maatskappye is tans belangrike rolspelers in Sjina betreffende die ontwikkeling van ’n mynbouveiligheidsraamwerk, sateliettelevisie-infrastruktuur, asook moontlike steenkool-tot-brandstof-vatbaarheidstudies. Hierdie beleggings deur Suid-Afrika is massief, wat Suid-Afrika se investering in vergeleke met dié van Sjina in Suid-Afrika ver oortref (Orr, 2007: 18; Marais, 2011). Verder is Suid-Afrikaanse kennis van kernkragontwikkeling, satelliettegnologie en sellulêre kommunikasie van groot waarde vir die Sjinese ekonomie (Le Pere, 2007a: 34). 
	Suid-Afrika en Sjina het in baie opsigte ’n gemeenskaplike verlede, veral wat betref hul koloniale verlede, versetgeskiedenis, ekonomiese uitdagings, asook die gepaardgaande sosio-maatskaplike vraagstukke. Sjina het sedert die laat 1970’s stelselmatig sy ekonomie uitgebrei en sodoende aandag gegee aan sosio-maatskaplike aspekte. Daar is dus besondere kennis in Sjinese geledere wat in Suid-Afrika aangewend kan word om ook soos Sjina ’n daadwerklik uitnemende staat te word, en die produktiewe aanwending van hierdie oorgedraagde kennis kan ’n belangrike fondament word vir voortreflike ekonomiese groei in Suid-Afrika, asook op die res van die Afrikakontinent.
	4.2.5 Infrastruktuur 
	Infrastuktuur raak toenemend belangriker in die internasionale politieke ekonomie weens die groei van internasionale handel en die beweging van meer produkte oor groter afstande binne bepaalde tydskedules (van Wyk, 2000: 78). Die vestiging van infrastruktuur is een van die fondamente vir ekonomiese groei en word in besonder beklemtoon deur die beginsels van die NEPAD en die FSAS. 
	Sjina ondersteun die NEPAD-beginsel dat ekonomiese groei net kan plaasvind indien vrede bewerkstellig is en betroubare infrastruktuur gevestig is. Gevestigde infrastruktuur stimuleer ekonomiese groei, aangesien markte bereikbaar is en produksiemiddele beskikbaar is vir die vestiging van ’n ekonomiese struktuur. Sjina het baie ervaring in die bou van stede, vervoernetwerke en kommunikasiesisteme weens die ongekende verstedeliking wat in die land plaasgevind het sedert die middel-1970’s. Gepaardgaande met Sjina se FSAS-inisiatiewe en Sjina se verbintenis met Afrika, is infrastruktuurontwikkeling een van die fondamente van Sjinese betrokkenheid in Afrika en Suid-Afrika. In Suid-Afrika was Sjinese maatskappye intens betrokke by sekere konstruksie-aspekte van verskeie sokkerstadions voor die afskop van die 2010 FIFA Soccer World Cup (Wasserman, 2007: 18).  
	Die teenwoordigheid van ’n gevestigde en moderne infrastruktuur is van kardinale belang wanneer ekonomiese groei verlang word. Sjina beskik oor baie ervaring in die infrastruktuuromgewing. Sjina het reeds in November 2006 VSA $5 miljard opsy gesit om Sjinese maatskappye aan te moedig om in Suider-Afrika te belê. Sjina wil graag infrastruktuurprojekte in Afrika stimuleer en spesifiek fokus op die vervoer-, vervaardigings- en gesondheidsinfrastruktuur (Wasserman, 2007: 18). In Oktober 2012 het die Suid-Afrikaanse spoorvervoermaatskappy, Transnet, aangekondig dat die maatskappy 95 nuwe elektriese lokomotiewe vir sy uitgebreide spoornetwerk gaan aanskaf van CSR Zhuzhou Electric Locomotive in Sjina. Die transaksie is meer as VSA $340 miljoen werd. Hawehyskrane is ook in 2012 van die Sjinese vervaardiger, Shanghai Zhenhua Heavy Industries, aangeskaf deur Transnet vir die opgradering van die Durban-hawe, wat invoere en uitvoere vanaf Suid-Afrika en ander SAOG-state sal bevoordeel, aangesien Durban-hawe die besigste hawe in Afrika is en die belangrikste toegangsroete na en van SAOG-markte (Radebe, 2012: 15). 
	As uitgangspunt van die NEPAD, is infrastruktuurontwikkeling van kardinale belang vir ekonomiese ontwikkeling in Afrika. Vervolgens het al die lidstate van die SAOG ’n Regional Infrastructure Development Master Plan goedgekeur vir infrastruktuurontwikkeling in die streek ten einde ekonomiese ontwikkeling aan te help. Hierdie plan behels hoofsaaklik die verbinding van pad- en spoornetwerke van verskeie ekonomiese kernareas met mekaar. Eerstens is daar ’n Noord-Suid-korridor, wat Durban- en Richardsbaai-hawens via Gauteng met die Kongolese-Zambiese kopergordel verbind. Nog ’n projek is die Maputo-ontwikkelingskorridor, wat Gauteng met Maputo verbind. Derdens is daar die Tanzanië-Zambië-hoofweg en -spoorverbinding, wat by die Noord-Suid-korridor aansluit. Hierdie projekte word in ’n groot mate deur Sjinese korporasies en ingenieursfirmas gefinansier en uitgevoer, alhoewel Sjinese maatskappye nie die enigste deelnemers aan die projekte is nie (Scholvin, 2013: 3). 
	Die rede waarom infrastruktuurontwikkeling vir Sjina so ’n groot FSAS-prioriteit is, is  die land se strewe om maklike toegang na bronne van grondstof te vestig, sodat hierdie minerale geredelik na sy ekonomie uitgevoer kan word. Die Sjinese ekonomie steun swaar op toegang tot grondstowwe uit Afrika, en in ’n groot mate is die strategiese grondstowwe beskikbaar in Suid-Afrika. Verder verseker gevestigde infrastruktuur, soos hawens, paaie en spoorverbindings, geredelike toegang vir Sjinese goedere (Scholvin, 2013: 6). Suid-Afrika is Sjina se grootste handelsvennoot en Sjinese produkte word deur Suid-Afrikaanse infrastruktuur na die Suid-Afrikaanse en die SAOG-ekonomieë versprei (Wasserman, 2007: 18; Scholvin, 2013: 6).
	Dit is egter kommerwekkend dat Sjinese infrastruktuurprojekte gepaard gaan met die invoer van groot getalle Sjinese arbeiders om aan hierdie inisitatiewe te werk in Afrika, en in Suid-Afrika, in plaas daarvan om plaaslike arbeid en kennis te benut. Die negatiewe aspek van hierdie werkswyse deur Sjinese maatskappye lê daarin dat Sjinese infrastruktuurinvestering nie daadwerklik tot werkloosheidsverligting en kennisverplasing aanleiding gee nie en daar dus slegs ’n beperkte kapitaalinspuiting in die plaaslike gemeenskap plaasvind. Sjina bly egter ’n baie belangrike infrastruktuurverskaffer en beskik oor genoegsame kennis om van groot hulp vir Suid-Afrika te wees. Sjinese infrastruktuur in die grootste stede is van wêreldstandaard en gesog internasionaal, veral weens die vinnige groei van stede wêreldwyd weens verstedeliking. Sjina is besonder aktief betrokke by pad- en spoorinfrastruktuurprojekte in Afrika en sulke projekte word in samewerking met Suid-Afrikaanse ingenieursfirmas ook reeds in verskeie Suid-Afrikaanse provinsies beplan vir die verbetering van vervoerinfrastruktuur. Hierdie kennis en die skep van sodanige infrastruktuur kan van besondere waarde wees in Suid-Afrika se groot stede, wat as gevolg van die ekonomiese welvaart en verstedeliking ernstige vervoerinfrastruktuurvraagstukke en -uitdagings moet oplos (Alden, 2006: 161).
	4.2.6 Handel
	Handel is een van die oudste vorms van internasionale verhoudinge en het in die globale ekonomiese bestel vinnig gegroei, maar ook disproporsioneel, wat beteken dat handel in seker streke vinniger gegroei het as in ander. Die tipe produkte wat verhandel word, het ook verander soos tegnologie gevorder het. Sjina is in groot mate verantwoordelik vir van hierdie veranderinge weens sy vinnig groeiende ekonomie, wat deur die vervaardigingsektor gekenmerk word. Hierdie handelsverandering internasionaal raak alle state, insluitend Suid-Afrika. Handel met Sjina in die huidige internasionale politieke ekonomie is baie belangrik vir die groei van Suid-Afrika se nasionale ekonomie en ondersteun Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwitte. 
	Handel en investering is die belangrikste magstruktuur tussen Suid-Afrika en Sjina betreffende politieke ekonomie. Die uitbou van alle ander magstrukture is direk gekoppel aan handelsgroei tussen die twee state. Groeiende handel verstewig toenemend die hegte verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina. Suid-Afrika en Sjina se samewerking in dié verband is intensief en word deur die Joint Economic and Trade Committee (JETC) behartig. Die JETC is ’n uitvloeisel van die Suid-Afrikaanse-Sjinese Bilaterale Kommissie wat op presidensiële vlak gevestig is in 2002 (DTI, 2013: 4).
	Die fokus-areas van die JETC is:
	a. Bevordering van ekonomiese groei en ontwikkeling tussen Suid-Afrika en Sjina.
	b. Aanmoediging van Suid-Afrikaanse en Sjinese ondernemings om gemeenskaplike kommersiële geleenthede in beide state te ondersoek.
	c. Die identifisering van gesamentlike projekte wat finansiële steun nodig het.
	d. Samewerking rakende menslikehulpbron-ontwikkelilng.
	e. Gekoördineerde samewerking tussen die NEPAD en die FSAS (DTI, 2013: 4). 
	In 2006 het Suid-Afrika en Sjina ’n ooreenkoms aangegaan rakende die bevordering van bilaterale handel en ekonomiese samewerking. Die ooreenkoms maak voorsiening vir spesiale ondersteuning aan Suid-Afrika rakende opleiding, kennis-uitruiling en spesifieke vaardigheidsopleiding in die tekstielbedryf (DTI, 2013: 5). 
	Totale handel tussen Suid-Afrika en Sjina het ’n groeikurwe getoon van 1998 tot 2012, van VSA $1,6 miljard af na VSA $26 miljard (Xuejun, 2013: 10; Grimm, 2014a: 17). Ongelukkig bevoordeel die handelsbalans vir Sjina, maar die Sjinese owerhede poog deurgaans om hierdie negatiewe handelsbalans reg te stel deur Sjinese belangstelling in ekonomiese aktiwiteite in Suid-Afrika te bevorder (Tapula, 2013: 2). Vanaf 2001 tot 2008 het die handelsbalanssurplus in Sjina se guns getel en het die surplus bly groei, maar sedert 2009 het hierdie surplus ’n afplatting begin toon, wat ’n aanduiding is dat Sjinese maatreëls om die negatiewe handelsbalans te beperk, vrugte begin afwerp. Die afplatting van die internasionale ekonomie het egter ook gehelp om beter handelsbalanssyfers vir Suid-Afrika te skep (DTI, 2013: 5).
	Teen die einde van 2011 het Sjina Suid-Afrika se grootste uitvoervennoot geword, gevolg deur die VSA, Japan, Duitsland en Brittanje. Sjina is ook Suid-Afrika se grootste handelsvennoot in die Asiatiese streek. Terselfdetyd het Sjina ook Suid-Afrika se grootste invoervennoot geword, gevolg deur Duitsland. Dit beteken dus dat die meeste enkele uitvoere uit Suid-Afrika bestem is vir Sjina, terwyl die meeste enkele invoere na Suid-Afrika afkomstig is vanaf die Sjinese ekonomie. Ongeveer 14 persent van alle invoere na Suid-Afrika is afkomstig van Sjina, terwyl ongeveer 12 persent van alle uitvoere uit Suid-Afrika Sjina bereik (DTI, 2013: 5). 
	Van Sjina se totale uitvoere na Afrika is Suid-Afrika (30%) sy grootste mark, gevolg deur Angola (19%), Nigerië (5%), Egipte (5%) en Libië (4%). Alhoewel Suid-Afrika Sjina se grootste handelsvennoot in Afrika is, verteenwoordig handel met Suid-Afrika slegs een persent van Sjina se totale internasionale handel (ISS, 2012). Gedurende 2012 was Suid-Afrika, Angola, Libië en Nigerië die Afrikalande waarvandaan die meeste uitvoere na Sjina geskied het (TRALAC, 2013: 2). 
	Grondstowwe, veral ystererts, platinum, staal en diamante, en landbouprodukte, is die belangrikste Suid-Afrikaanse uitvoerprodukte na Sjina, terwyl hoëkoste-produkte en tekstielware weer die belangrikste invoerprodukte vanuit Sjina na Suid-Afrika is. Suid-Afrika voer ’n wye verskeidenheid produkte in van Sjina, wat wissel van klere, rekenaars, drukperse, voertuie, elektriese ware en kommunikasietoerusting. Basiese metale en mineraalprodukte maak ongeveer 87 persent van uitvoere uit Suid-Afrika na Sjina uit. Grondstowwe is baie belangrik vir die Sjinese ekonomie en daarom investeer Sjina aktief in die mynbousektor in Afrika. Die belangrikste state wat mynbou-investering in Afrika ontvang van Sjina is Suid-Afrika en die DRK (Metorex, 2012; DTI, 2013: 6). 
	Naas minerale produkte is landbouprodukte die grootste uitvoerproduk uit Suid-Afrika na Sjina. Sjina sien Afrika as ’n potensiële voedselverskaffer vir sy groeiende bevolking. Om hierdie rede is handelsbetrekkinge in die landbousektor ook, naas grondstowwe, belangrik wanneer ekonomiese verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina geëvalueer word. Die grootste persentasie Suid-Afrikaanse uitvoere op die gebied van landbou, bosbou en visprodukte is inderdaad bestem vir die Sjinese mark (Joemat-Pettersson, 2013). Daar is egter nog heelwat ekonomiese sektore in Suid-Afrika wat ontwikkel kan word om handel met Sjina te stimuleer, soos die wynboubedryf (DTI, 2013: 6).
	Dit bly egter voor die hand liggend dat basiese metale en minerale die belangrikste uitvoerprodukte van Suid-Afrika af na Sjina sal bly. Die jaarlikse groei in die uitvoer van basiese metale na Sjina is ongeveer 30 persent (Delonno, 2012: 14). Alhoewel hierdie groei indrukwekkend is, verloor Suid-Afrika eintlik op hierdie vlak markaandeel as die vinnige groei van die Sjinese vraag in ag geneem word. Suid-Afrika moes dus eintlik ’n groter persentasie van die produkte na Sjina uitgevoer het. Mededingers in hierdie mark is veral Australië en Brasilië. Die Suid-Afrikaanse sektor kon egter nie teen dieselfde pas as die Sjinese vraag groei nie weens lae produktiwiteit, administratiewe hindernisse, infrastruktuurgebreke en vervoeruitdagings. Hierdie toedrag van sake het daartoe gelei dat Sjinese invoerders alternatiewe markte, soos dié in Suid-Amerika en Australasië, beproef. Suid-Afrika moet egter die bevoordeelde buitelandse beleid van Sjina ten opsigte van Suid-Afrika aangryp en alles in die stryd werp om sy markaandeel te behou alvorens mededingende state meer betroubare verskaffers word. Suid-Afrika se metaal- en mineraalprodukuitvoere na Sjina hoort dus ten minste proporsioneel te bly groei in verhouding met die groei van die Sjinese ekonomie. Verder belemmer arbeidsonrus in die mynbousektor groei, veral in die platinumsektor (Weimar, 2013). 
	Die Sjinese vervaardigingsektor het bepaalde voordele bo ontwikkelde lande, wat dit tans ’n besondere voorsprong gee op die terrein van internasionale handel. Die twee belangrikste elemente wat Sjinese vervaardigers bevoordeel, is hul hoë produktiwiteit en hul lae uurlikse besoldiging. Hierdie toedrag van sake raak verskeie sektore in Suid-Afrika negatief. Die tekstielbedryf het die grootste druk ervaar. Die sektor het nie alleen gesukkel met kompetisie van goedkoop Sjinees-vervaardigde klere nie, maar ook weens die Sjinese toetrede tot ander internasionale markte met goedkoop Sjinese klere, wat Suid-Afrikaanse klere-uitvoerders onwelkome internasionale kompetisie besorg het. Tans is Sjinees-vervaardigde klere verantwoordelik vir die grootste segment van klereverkope in die internasionale mark en word alle tekstielvervaardigers internasionaal negatief geraak weens die beskikbaarheid van goedkoop Sjinese klere. In die VSA het 1 300 tekstielfabrieke reeds tussen 2004 en 2006 gesluit weens goedkoop Sjinese tekstielinvoere (Lui, 2004: 62). Alhoewel hierdie toedrag van sake in der waarheid die tekstielbedryf in Suid-Afrika vernietig het, het die invoer van goedkoop klere wel die mindergegoede segment van die Suid-Afrikaanse bevolking bevoordeel omdat hulle, weens goedkoop Sjinese klere, minder hoef te spandeer aan hierdie primêre uitgawe (Mafu, 2007: 17). 
	Ten einde handel tussen Suid-Afrika en Sjina te bevorder, het die twee state gedurende 2005 ooreenkomste aangegaan om dubbele belastingheffings op ingevoerde goedere te voorkom en ontwikkelingsinisiatiewe in hul onderskeie state te beskerm. Nieteenstaande die groei in handelsbetrekkinge met Sjina, beperk gebrekkige kennis van die Sjinese mark, gebrekkige kennis van geleenthede in Sjina, persepsies van ekonomiese risiko’s verbonde aan Sjina en gebrekkige kennis van die taal en kultuur versnelde handelsbetrekkinge tussen die twee state. Sjina is egter tans gretig om met ontwikkelende state handel te dryf. Hierdie bereidwilligheid moet as ’n geleentheid beskou word wat nie noodwendig onbepaald bevoorregte toegang tot die Sjinese mark sal bied nie, en om hierdie rede is dit belangrik dat handelsgeleenthede en handelsverhoudinge spoedig gesmee en uitgebrei moet word (Botha, 2008).
	Die goeie verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina het ook die Suid-Afrikaanse toerismebedryf voordelig geraak. ’n Gunstige beeld van Suid-Afrika in Sjina, makliker toegang tot Suid-Afrika via nuwe vlugroetes sedert 2011 (Beijing-Johannesburg) en Suid-Afrika se bekostigbaarheid het daartoe gelei dat 132 000 Sjinese burgers Suid-Afrika gedurende 2012 besoek het. In 2011 was die Sjinese toerismegetal na Suid-Afrika 84 000 (South Africa Info, 2013). Tans is Suid-Afrika die mees gesogte bestemming vir Sjinese toeriste na Afrika. Dit is dus duidelik dat die Sjinese toerismemark in Suid-Afrika astronomies groei, met die finansiële inspuiting wat daarmee gepaard gaan. Aangesien een werksgeleentheid uit elke 12 toeriste geskep word in Suid-Afrika, het die toename in toerisme vanaf Sjina ’n groot bydra gelewer tot die uitbreiding van die mark. Hierdie is egter ’n groot mark wat nog baie beter ontgin kan word, aangesien daar in 2012 ongeveer 70 miljoen Sjinese na internasionale toerismebestemmings gereis het. Die groeiende getal Sjinese toeriste wys ook op die hegte Suid-Afrikaanse verhouding met Sjina en die positiewe persepsies van Suid-Afrika in Sjina (Jones, 2014).
	4.2.7 Energie 
	In enige ontwikkelde staat is energie van kardinale belang vir die handhawing en uitbou van produksie (van Wyk, 2000: 79). Sjina is nie in staat om intern in sy eie energiebehoeftes te voorsien nie en moet groot volumes energie invoer om sy groeiende ekonomie te bly stimuleer. Sjina is besonder geïnteresseerd in Afrika as ’n belangrike energieverskaffer om sy groeiende ekonomie te rugsteun. Afrika voorsien reeds 25 persent van Sjina se olievoorraad. Suid-Afrika beskik ongelukkig oor geen oliebronne nie en slegs beperkte natuurlike gasvolumes. Sjina is egter baie betrokke by die olie-industrieë van Angola, Nigerië, Gaboen en Soedan. Suid-Afrika beskik egter oor tegnologiese kennis om brandstof uit steenkool te vervaardig en die Sjinense steenkoolmaatskappy, Shenhua, in samewerking met Sasol, ondersoek moontlike steenkool-tot-pretroleumsamewerking (Le Pere, 2007b: 21, 142; April, 2013).
	Sjina het ’n benadering tot energie wat berus op ’n “vind dit, koop dit en gebruik dit”-beginsel, wat beteken dat Sjina min ag slaan op verskafferstate se interne politieke aangeleenthede. Swak regerings, twyfelagtige menseregterekords en internasionale veroordeling van sommige verskafferstate beperk nie Sjinese investering in sodanige state nie. In hierdie verband het Sjinese maatskappye soms maklike toegang tot sekere state se energie- en minerale bronne, aangesien daar ’n interne afwesigheid van opposisiegroeperings in Sjina is wat sodanige inverstering teenstaan, gebrek aan kompetisie teenwoordig is in die teikenstaat weens die afwesigheid van Westerse maatskappye (weens sanksies) en beperkte investeringsmaatreëls geld weens sulke lande se isolasie (Tompson, 2011: 5). In hierdie verband word spesifiek verwys na Sjina se investering in state met beduidende reserwes olie en natuurlike gas. 
	Sjinese belangstelling in Sasol se steenkool-tot-pretroleum-inisiatief het ook internasionale belangstelling aangewakker, veral in die lig van die hoë olieprys sedert 2011. Die VSA, Kanada, Indië, Uzbekistan en Katar oorweeg soortgelyke vatbaarheidstudies deur Sasol in hul lande wat, indien die projekte geïmplementeer word, van groot ekonomiese waarde vir Suid-Afrika kan wees (Marais, 2011; Xinhua 2013b).
	Rakende alternatiewe energieverskaffing, beskik Suid-Afrika oor van die gevorderdste akademici wat kernenergie bestudeer. Suid-Afrikaanse ingieneurs is hoog aangeskrewe by die ontwikkeling van die sogenaamde Pebble Bed Modular Reactor-kernkraginisiatief, wat intussen deur die Suid-Afrikaanse regering gestaak is. Hierdie kerninisiatief was gemik op laekoste-kernenergie, wat veilig en effektief internasionaal aangewend kan word. Suid-Afrika, as ’n Koue Oorlog-kernwapenstaat, het ook ’n lang geskiedenis van kernenergie wat in elektrisiteit omskep word. Die kernkragstasie, Koeberg, buite Kaapstad, verskaf ongeveer 6 persent van Suid-Afrika se elektrisiteit sedert 1984 (Eskom, 2013). In Augustus 2010 het die China National Nuclear Corporation onderhandelinge aangeknoop met die Suid-Afrikaanse regering ten einde kernsamewerking op die vlak van energie te formaliseer. Sjina is hoofsaaklik geinteresseerd in die kerntegnologie waaroor Suid-Afrika beskik. Sjina, wat ook oor kernwapens beskik, bedryf tans 17 kernenergiefasiliteite, terwyl nog 28 onder konstruksie is. Sjina is egter baie geïnteresseerd in die kennis wat Suid-Afrika reeds opgedoen het oor modulêre kernmoontlikhede (Zhang, 2010; WNA, 2011; De Bruin, 2013). 
	Suid-Afrika beleef egter ook energie-uitdagings wat sy ekonomiese groeipotensiaal belemmer. Alhoewel Suid-Afrika oor enorme volumes steenkool beskik wat gebruik kan word vir elektrisiteitsopwekking, is hierdie grondstofbenutting nie volhoubaar nie en is daar ook omgewingsuitdagings soos lugbesoedeling verbonde aan steenkoolkragsentrales. Suid-Afrika ondersoek dus deurgaans alternatiewe metodes van energie-opwekking wat omgewingsvriendelik is. Die China Longyuan Power Group het in 2011 die grootste private vennootskap-ooreenkoms gesluit met die Mulilo Renewable Engergy-groep van Suid-Afrika om skoon energie-geleenthede in Suid-Afrika te ondersoek betreffende windenergie. Verder het Suntech, Sjina se grootste vervaardiger van sonpanele, ook in 2011 aangedui dat hy ’n aanleg ter waarde van VSA $100 miljoen in Suid-Afrika wil vestig omdat Suid-Afrika ’n uitstekende mark is vir die aanwending van sonpanele weens die hoë voorkoms van sonure per jaar (Cassell, 2012: 5). Dit is dus duidelik dat daar op die vlak van energie baie wederkerige samewerkingsmoontlikhede bestaan tussen Suid-Afrika en Sjina. 
	4.2.8 Hulpverlening
	Hulpverlening (welsyn) is die samevattende term wat voordele en geleenthede omvat wat gegenereer word deur die funksionering van ’n mark, asook die voordele wat bewerkstellig word deur politieke optrede deur state of ander hoër gesag. Hulpverlening is dus nie in die internasionale politieke dinamika slegs buitelandse hulppakkette nie, maar sluit onder meer ook kennisoordrag, omgewingsbewustheid, menseregte en dienste in (van Wyk, 2000: 79). 
	Sjina is reeds vir baie jare ’n belangrike verskaffer van hulppakkette aan ontwikkelende state en fokus veral op Afrika. Die toestaan van hulppakkette aan spesifieke state word hoofsaaklik gemotiveer om verhoudinge te bevorder en ondersteuning te verseker, spesifiek in internasionale organisasies soos die VN, asook om toegang te verkry tot natuurlike hulpbronne. Reeds in die 1960’s was Sjina se hulppakkette aan Afrika suid van die Sahara ongeveer 20 persent van die totale hulppakkette wat Afrika ontvang het. Gedurende die 1970’s het hierdie hulp reeds vermeerder tot ongeveer 40 persent (Metrowich, 1975: 82). 
	Suid-Afrika het egter nooit gedeel in hierdie Sjinese benadering tot Afrika nie, weens sy interne politieke bestel en amptelike erkenning van Taiwan. Hierdie hulppakkette manifesteer dikwels in die vorm van skenkings of laerente-lenings. Hulppakkette word ook aangebied in die vorm van kennis wat verplaas word na ontvangerstate deur middel van tegniese hulp, onderrig en ontwikkelingsraad. Sjina fokus egter hoofsaaklik op lae-ontwikkelingstate in Afrika in dié verband, maar die tendens sluit Suid-Afrika nie outomaties as ontvanger uit nie (Tompson, 2011: 2). 
	Sjina se huidige sosio-ekonomiese uitdagings vergelyk in baie opsigte met dié van Suid-Afrika en ander Afrikalande. Hierdie gemeenskaplike posisie op die sosio-ekonomiese vlak maak interaksie rakende hierdie uitdagings makliker en daar kan daadwerklike lesse geleer word by Sjina rakende die oplossing van sosio-maatskaplike vraagstukke. Sjinese belangstelling in Afrika het verder internasionale belangstelling in Afrika se probleme ook gestimuleer. Afrika het gevolglik tot VSA $50 miljard ontvang in internasionale hulp, hetsy humanitêre hulp of ontwikkelingshulp, sedert 1990 (Mills, 2010: 14). 
	Bou van skole, hospitale en ander basiese infrastruktuur om die sosio-maatskaplike vraagstukke in Suid-Afrika te verbeter het met Sjinese hulp in Suid-Afrika geskied na beloftes deur die voormalige Sjinese president, Mnr Hu Jintau, tydens sy besoek aan Suid-Afrika gedurende 2007. Investering en werkskepping bly egter die belangrikste hulpmedium wat Sjina Suid-Afrika kan bied. Die voormalige Sjinese ambassadeur in Suid-Afrika, Mnr Liu Guijin, het reeds tydens ’n samewerkingseminaar tussen Suid-Afrika en Sjina in Kaapstad op 15 Februarie 2005 daarop bewys dat maatskaplike vraagstukke in Suid-Afrika en Sjina slegs volhoubaar opgelos kan word deur wederkerige uitruiling van kennis en kundigheid, wederkerige investering en die daarstelling van ’n vrye-handelsooreenkoms tussen Sjina en die SADU of die SAOG. Skenkings en finansiële hulppakkette is slegs korttermyn-oplossings vir sosio-maatskaplike uitdagings, en hoort aangespreek te word deur daadwerklike ekonomiese ontwikkeling, wat deur regionale interaksie bewerkstellig kan word. Sjina sien dus sy benadering tot hulp binne die raamwerk van die teorie van neorealisme, wat beteken dat Sjina multilateraal met die hele streek wil saamwerk (Guijin, 2005: 2).
	Handelsontwikkeling tussen Afrika en Asië het sedert 2002 ongeveer VSA $120 miljard beloop. Sjina verskaf ook voorkeurlenings aan Afrikastate en minder demokratiese state, soos Zimbabwe en Soedan, is ook van sy kliënte. Sjina se hulp aan Afrika teen 2009 het reeds VSA $5 miljard beloop. Baie Westerse regerings is egter bekommerd oor hierdie toedrag van sake, aangesien Sjina nie die demokratiese hervorming wat die Weste aanmoedig, bevorder nie, terwyl Sjina se groter finansiële teenwoordigheid in Afrika outokratiese regerings met swak bestuurs- en menseregterekords in stand kan hou (SAPA, 2007: 13). 
	Sjinese belegging in Afrika (en Suid-Afrika) het egter soms ook negatiewe gevolge op maatskaplike vlak. Sjinese investering in Afrika word gereeld gekenmerk deur die uitbuiting van arbeiders. Lang werksure en swak lone, ongesonde en gevaarlike werksomgewings en gebrek aan omgewingsvriendelike nywerhede word dikwels vereenselwig met Sjinese ondernemings. Investering van Sjina in Suid-Afrika kan dus daadwerklik help om Suid-Afrika se sosio-maatskaplike situasie te verbeter, maar wetgewende instansies soos die Departemente van Gesondheid, Handel en Nywerheid en Omgewingsake en Toerisme moet verseker dat hierdie investering nie ten koste van mannekrag, gesondheid en die omgewing geskied nie (Alden, 2006: 160).
	Baie ontleders voel dat Sjina se noue betrokkenheid by Suid-Afrika negatief is vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Sommige gaan so ver as om hierdie betrokkenheid te klassifiseer as neo-kolonialisme. Kritici dui aan dat Sjina se hegte verhouding met Suid-Afrika daarop geskoei is om toegang te verseker tot strategiese minerale, terwyl Suid-Afrika ’n winsgewende mark is vir goedkoop Sjinese produkte. Die waarheid is egter dat Sjina se ekonomiese verhouding met Suid-Afrika weinig verskil van dié van Europa, die VSA en Japan, naamlik om toegang te verkry tot minerale. Die enigste verskil is dat Sjina nou eers tot die Suid-Afrikaanse mark toegetree het, en dat Europa, die VSA en Japan al vir dekades ekonomiese verhoudinge met Suid-Afrika koester om toegang tot minerale te verseker en hul produkte aan die Suid-Afrikaanse mark verkoop. Daar is dus geen sprake van neo-kolonialisme nie, maar eerder ’n geval van addisionele kompetisie wat die tradisionele ontvangers van Suid-Afrikaanse minerale ontstig. Die groot verskil in ekonomiese verhoudinge tussen Sjina en die Westerse wêreld is dat Sjina min of geen voorwaardes stel vir handelsverhoudinge nie, terwyl die Weste dikwels aspekte soos demokrasie, menseregte en ekonomiese hervorming as voorwaardes vir handelsuitbreiding stel (ISS, 2012).
	4.3.1 Kritiek op die Ekonomiese Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina
	Suid-Afrika, en baie ander Afrikastate, staar hulle blind teen die ekonomiese groei wat in Sjina plaasgevind het sedert die laat 1970’s. Volgens die Sjinese regering kan hierdie ekonomiese suksesverhaal toegeskryf word aan die fondamente wat geleë is in die sogenaamde Sjinese Model. Die Sjinese Model is gebaseer op die beginsels van sterk staatsbeheer en befondsing van infrastruktuurinisiatiewe, wisselkoerse, sleutelinstellings soos banke en die vervaardigingsektor (The Economist, 2010). State soos Suid-Afrika glo dat hierdie weg na ekonomiese sukses Suid-Afrika ook beskore kan wees as die sogenaamde Sjinese Model in Suid-Afrika gekopieer word. Hierdie model is egter nie geskik vir Suid-Afrika nie, aangesien Suid-Afrika se ekonomiese sterk punte geleë is in sy ryk neerslag van grondstowwe en landbou, terwyl die vervaardigingsektor, wat die kruks van die Sjinese sukses verteenwoordig, in Suid-Afrika swak meeding op internasionale vlak. Verder is verskeie verskuilde gevare in die Sjinese Model waarneembaar, soos die Sjinese outokratiese regeringstelsel, gebrekkige menseregte, afwesigheid van vakbonde, ontoereikende persvryheid, omgewingsvraagstukke en regeringsinmenging in die ekonomie (Akintayo, 2011). 
	Suid-Afrika het sterk bilaterale verhoudinge met Sjina, en poog om maksimale voordeel daaruit te trek. Die versoeking om die Sjinese Model in die Suid-Afrikaanse ekonomie te kopieer sal dus groot wees. Volgens die teorie van realisme moet daar egter beklemtoon word dat state bilaterale verhoudinge met mekaar aanknoop vir hul eie maksimale voordeel en dus moet die verhouding nie negatief inwerk op die ander staat nie.  Sjina word ook daarvan beskuldig dat hy hegte verhoudinge met Suid-Afrika koester omdat die relatief sterk Suid-Afrikaanse ekonomie as ’n bloeiende en winsgewende mark dien vir sy goedkoop, maar dikwels substandaard, vervaardigde artikels. Die afskaffing van tariewe om Suid-Afrikaanse produksie teen goedkoop buitelandse produkte te beskerm in 1994, het ’n oop mark in Suid-Afrika geskep waar Suid-Afrikaanse produkte dikwels nie teen goedkoop Sjinese produkte kan meeding nie. Mnr Moeletsi Mbeki wys daarop dat hierdie afskaffing van beskermende tariewe ’n politieke besluit was tot nadeel van die vervaardingingsektor in Suid-Afrika, aangesien Suid-Afrika politieke verhoudinge met Sjina wou verseël as politieke standpunt teen Westerse invloed (Barron, 2012: 11). Suid-Afrika het egter ook besef dat sy ekonomie binne die verwagtinge van globalisasie en vryehandelsgebiede moet funksioneer (soos beklemtoon word in die teorie van neoliberalisme), en inskakeling in die internasionale ekonomie het hierdie beleidstappe vereis. Daar word ook daarop gewys dat Sjina Suid-Afrika eintlik nodig het, aangesien Suid-Afrika se gevestigde handelsroetes en aansluitende infrastruktuur met die SAOG ’n noodsaaklike afspringplek is vir Sjinese ekonomiese invloed in Suider-Afrika. Suid-Afrika moet dus hierdie geografiese voordeel en gevorderde infrastruktuur as meganisme aanwend om groter politieke en ekonomiese toegewings met Sjina te bemiddel. Suid-Afrika het egter nie hierdie hefboom gebruik om ’n beter en meer gelyke verhouding met Sjina te bewerkstellig nie, wat tot gevolg het dat potensiële ekonomiese geleenthede verlore gegaan het (Barron, 2012: 11). Suid-Afrika het sterk bilaterale en multilaterale verhoudinge met SAOG lande, wat invloed insluit. Hier funksioneer Suid-Afrika binne die teorie van neorealisme, met sterk bilaterale en multilaterale ekonomiese verhoudinge met die SAOG en Sjina. Hierdie invloed en voordeel wat in Suid-Afrika se guns tel, kon baie beter aangewend word in die bilaterale en multilaterale verhouding met Sjina en die SAOG-lande. 
	Die Wêreldbank beskuldig Sjina ook daarvan dat hy Sjinese immigrasie na Afrika ongesteurd toelaat om sy eie bevolkingsdruk te verlig. In Suid-Afrika woon daar na skatting reeds 500 000 Sjinese, waarvan die meeste arbeidsposisies beklee wat deur Suid-Afrikaners gevul kon word. Sjina dra dus by tot werkloosheid en deur ’n eie arbeidsmag na Suid-Afrika in te voer, voorkom die land kennisoordrag. Sjina maak homself skuldig aan die invoer van groot getalle Sjinese om sy belegging  in Suid-Afrika te steun en die Suid-Afrikaanse regering blyk onbeholpe te wees om hierdie gedrag te bekamp (Xinhua, 2013b). Die beweging van arbeid is ’n realiteit in die globale internasionale gemeenskap en volgens die teorie van neoliberalisme ’n ekonomiese werklikheid in die globale internasionale gemeenskap. Beperkinge op die beweging van arbeiders, spesifiek Sjinese arbeiders, sal nie strook met Suid-Afrika se buitelandse beleidsdoelwitte van hegte Suid-Suid-samewerking en groeiende verhoudinge met Sjina en ander ontwikkelende state nie. Suid-Afrika sien sy funksionering as volgens die teorie van neoliberalisme, waar die werklikhede van globalisasie, vryehandelsgebiede en beweging van menslike kapitaal en kennis oor grense ’n aanvaarde beginsel van die nuwe internasionale ekonomiese uitdagings is. Daar word ook dikwels daarop gewys dat Suid-Afrika se hegte verhouding met Sjina Suid-Afrika se tradisionele ekonomiese bondgenote in Europa en Amerika vervreem. Historiese bande, kulturele verhoudinge, intellektuele verbintenisse en gemeenskaplike doelwitte met Westerse state word verwaarloos, wat op die lange duur nadelig gaan wees vir Suid-Afrika se politieke en ekonomiese posisie in die globale internasionale politieke arena, volgens die teorie van neoliberalisme. Europese en Amerikaanse markte bly groot ekonomiese bronne wat nie verwaarloos moet word nie, aangesien die Suid-Afrikaanse ekonomie op hierdie ekonomiese fondamente rus (Barron, 2012: 11). Die VSA en Europese state het in 2010 byvoorbeeld slegs VSA $90 miljard  in Suid-Afrika belê deur direkte buitelandse investering, teenoor die VSA $4 miljard wat Sjina belê het (Sandrey, 2010: 3). 
	Kritiek op Sjinese betrokkenheid in die Suid-Afrikaanse ekonomie berus ook dikwels op die beginsels dat Sjinese maatskappye omgewingsfaktore negeer, menseregte misken, aanvaarbare arbeidspraktyke ignoreer en belastingwetgewing omseil, wat op die lang duur hul sakepraktyke bevoordeel en winsgewend maak (EtiekSA, 2014). Suid-Afrika beskik egter oor ’n hoogaangeskrewe grondwet, arbeidswette en omgewingsregulasies, en die effektiewe toepassing van hierdie maatreëls en regulasies hoort enige vergrype en oortredings effektief aan te spreek. 
	Die ekonomiese verhouding met Sjina toon ’n oneweredige handelsbalanstendens, wat daarop dui dat Sjina nie die bilaterale ekonomiese verhouding met Suid-Afrika so hoog ag as wat Suid-Afrikaanse politici wil voorgee nie. Daar moet egter in ag geneem word dat die ekonomiese fondamente van die twee state se ekonomieë daadwerklik verskil en dat die Sjinese regering, veral sedert 2008, pogings aanwend om hierdie wanbalans reg te stel. 
	4.3.2 Die Voordeligheid vir Suid-Afrika van die Ekonomiese Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina
	Sekuriteit is ’n belangrike aspek vir enige staat. Sonder sekuriteit kan ’n staat nie optimaal ekonomies funksioneer nie. Sekuriteit skep ook vertroue by investeerders in ’n land se ekonomie, aangesien beleggers hul belange in ’n land veilig wil sien. Suid-Afrika het die vermoë om hierdie sekuriteit aan sy ekonomie te waarborg. Suid-Afrika se hegte bilaterale ekonomiese verhouding met Sjina bied egter verder aan die tweede grootste internasionale ekonomie ’n winsgewende mark en platform vir ekonomiese bedrywighede in Suid-Afrika. Suid-Afrika se multilaterale verhouding met die res van die SAOG brei hierdie sekuriteit uit na Afrikastate verder noord van Suid-Afrika, wat ekonomiese aktiwiteite in hierdie state ook moontlik maak, onder andere vir Sjina. Hierdie sekuriteit word gewaarborg deur die infrastruktuur na die SAOG-lande en Suid-Afrika se gevestigde sekuriteitsmeganismes. Suid-Afrika is dus belangrik vir Sjina in sy ambisie in Afrika. Suid-Afrika se hegte bilaterale verhouding met Sjina verskaf ook aan Suid-Afrika groter sekuriteit, aangesien hegte samewerking met ’n grootmoondheid sekuriteit bevorder. 
	Suid-Afrika, as ’n ontwikkelende staat met ’n klein ekonomie, het direkte buitelandse investering nodig om die ekonomie te laat groei. Merkbare investering en finansiering deur Sjina in die Suid-Afrikaanse ekonomie sedert 1998 het juis Suid-Afrika se ekonomie bevoordeel. Vanaf 1998 tot 2010 het direkte Sjinese investering in die Suid-Afrikaanse ekonomie ongeveer VSA $10 miljard  beloop. Daar is veral merkbare groei in Sjinese investering bemerk vanaf 2008. Europese state, veral Duitsland, Brittanje en Nederland, bly egter nog state met ’n groter investeringsportefeulje in Suid-Afrika as Sjina, maar Sjinese investering toon ’n konstante opwaartse kurwe (Sandrey, 2010: 3). Suid-Afrika bly dus verbind tot ’n multilaterale benadering in sy ekonomiese ambisies, waardeur alle state toegang tot deelname aan die Suid-Afrikaanse ekonomie kan verkry volgens die teorie van neoliberalisme. In die nuwe uitdagings van die post-Koue Oorlog-era, globalisasie en vryehandelsgebiede, moet Sjina eerder gesien word as ’n addisionele rolspeler in die raamwerk van neoliberalisme betreffende ekonomiese verhoudinge in die Suid-Afrikaanse ekonomie. 
	Suid-Afrika se strategiese waarde vir Sjina, veral rakende strategiese grondstowwe, toegang tot die SAOG en die strategiese handelsroete om die Kaap, maak van Suid-Afrika ’n belangrike ekonomiese vennoot vir Sjina. Verder is Suid-Afrika ’n belangrike afsetgebied vir Sjinese goedere. Hierdie ekonomiese belangrikheid van Suid-Afrika vir Sjina stimuleer hegte bilaterale bande tot voordeel van beide state volgens die teorie van realisme. Suid-Afrika bied dus aan Sjina sekuriteit, ’n mark, handelsware en ’n vennootskap gebou op Suid-Suid-samewerking binne die uitdagings van politieke-ekonomiese werklikhede in die raamwerk van neoliberalisme. 
	Suid-Afrika, as ’n ontwikkelende land, beskik nie oor dieselfde finansiële vermoëns as die meeste Westerse state nie. Volgens die syfers van die Wêreldbank was die BBP per kapita van Suid-Afrikaners in 2012 ongeveer VSA $6 600 (Trading Economics, 2012). Sjina voer groot hoeveelhede handelsware uit na Suid-Afrika teen goedkoop pryse. Hierdie tendens het daartoe gelei dat baie verbruikersartikels teen baie goedkoper pryse op die Suid-Afrikaanse mark verkrygbaar geword het wat die deursnee-individu in Suid-Afrika kan bekostig. Hierdie artikels sluit in tekstielware, elektroniese toerusting, motors, fabriekmasjinerie en kommunikasiemiddele. Ekonomiese verhoudinge met Sjina het dus tot gevolg gehad dat groot hoeveelhede verbruikersartikels bekostigbaar geword het vir die deursnee-Suid-Afrikaner. Soos die teorie van neoliberalisme uitspel, is grense nie meer ’n belangrike struikelblok vir internasionale handel nie en moet markgerigte beginsels in ’n vryehandelsgebied die ekonomie rig om langtermyn-ekonomiese sekerheid en vooruitgang te verseker. 
	Weens die hegte verhouding wat op politieke en ekonomiese vlak tussen Suid-Afrika en Sjina ontwikkel het, het Suid-Afrika groter prominensie in Sjina ontvang, wat groot belangstelling in die Sjinese toerismemark tot gevolg gehad het. Groot getalle Sjinese besoek Suid-Afrika jaarliks, met ’n gevolglike ekonomiese inspuiting in die Suid-Afrikaanse ekonomie (Jones, 2014). Mense beweeg makliker oor grense, met minder administratiewe vereistes en groter ekonomiese inpak, soos toeriste wat sekere sektore van die ekonomie stimuleer deur die spandering van kapitaal. 
	Suid-Afrika was tradisioneel verbind tot die Weste, spesifiek Europa en die VSA. Hierdie verbintenis het ook tot sterk verhoudinge met akademiese instellings en opleidingsinstansies gelei. Suid-Afrika se hegte bande met Sjina het egter nou ook daartoe gelei dat soortgelyke bande met instansies in Sjina gekweek word, wat algemene kennisoordrag in Suid-Afrika bevorder en groter diversiteit in kennisoorgawe bewerkstellig. Kennisoordrag lei  mettertyd tot ekonomiese geleenthede, ontwikkeling en vooruitgang, tot voordeel van ’n staat se ekonomie. Gebrekkige kennisoordrag raak state se ekonomiese groei negatief, soos waargeneem word by geïsoleerde state. Die koms van globalisasie en vinnige en effektiewe kommunikasie het kennisoordrag bevorder, asook die voorkoms van beweging van mense met kennis oor grense heen. 
	Suid-Afrika se hegte bande met Sjina, asook Sjina se klem op die Sjinese Model, het die belangrikheid van infrastruktuurontwikkeling vir ekonomiese groei bevestig. Hierdie beginsel het tot die fokus op infrastruktuurontwikkeling in Suid-Afrika (spoorweë en verbindingsroetes) gelei, maar is ook die grondslag van die NEPAD se visie vir ekonomiese ontwikkeling in Afrika. Die Suid-Afrikaanse regering is oortuig dat die bewerkstelliging van vrede opgevolg moet word deur infrastruktuurontwikkeling, wat op sy beurt weer tot volhoubare ekonomiese groei aanleiding gee. In hierdie verband speel Sjina ’n belangrike rol as vennoot in die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika, die SAOG en die res van Afrika met die NEPAD en die FSAS as gemeenskaplike voertuie. 
	Ten einde die belangrikheid van sekuriteit te bevestig in die twee state se bilaterale verhoudinge, is ’n verdedigingskommissie tussen Suid-Afrika en Sjina op 11 Desember 2001 gevestig, wat aan Suid-Afrika besondere aansien verskaf, aangesien so ’n ooreenkoms deur Sjina slegs met 22 ander state aangegaan is (Information Office of the State Council PRC, 2010: 11; DIRCO, 2012b). Hierdie verdedigingskommissie vestig dan  amptelike militêre verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina Die ooreenkoms spreek hoofsaaklik die volgende aspekte aan:
	a. Verdedigingsamewerking.
	b. Samewerking op die vlak van tegnologie, wetenskap en verdedigingsindustrie.
	c. Finansiële bepalings.
	d. Beskerming van geklassifiseerde inligting.
	e. Intellektuele eiendomsreg.
	f. Skikking van dispute (Department of Defence, 2001). 
	Intussen het beide state verdedigingsattachés in hul onderskeie ambassades gevestig. Daar is ook ooreengekom dat internasionale terrorisme ’n verdedigingsuitdaging is en dat hierdie bedreiging in samewerking met die VN aangepak moet word deur gekoördineerde optrede en inligtingsuitruiling. Gevolglik het die eerste vergadering van die Sjina-Suid-Afrika Verdedigingskomitee in 2003 in Suid-Afrika plaasgevind as uitvloeisel van die verdedigingsooreenkoms, waarna ’n Suid-Afrikaanse afvaardiging Sjina weer besoek het in 2005. Daar is gevolglik op die vergadering besluit dat daar gereelde uitruil van informasie tussen die twee magte moet geskied, wat tot gevolg gehad het dat die militêre ooreenkoms tussen die twee state verdere momentum ontwikkel het. Suid-Afrika is die enigste Afrikastaat waarmee Sjina gereelde strategiese veiligheidskonsultasies voer. Hierdie hegte samewerking tussen die SANW en die Sjinese weermag het ook tot gereelde inligtingsuitruilkonferensies tussen die twee magte se inligtingskompartemente ontwikkel (Rotberg, 2008: 154). 
	5.6.1 Kritiek op die Militêre Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina
	Die SANW se fondamente is geleë in die militêre tradisie van die Britse weermag. Om hierdie rede is die SANW se doktrine en slagorde dit wat tradisioneel in weermagte van Westerse lande gevind word. Hierdie doktrine en slagorde bepaal hoe die weermag in ’n oorlogsituasie optree en sy konvensionele mag opstel teen ’n vyand. Die aanwending van grondmagte, maritieme vermoëns en lugstelsels in ’n konfliksituasie vind op ’n geoefende en geformuleerde wyse plaas. Die Westerse militêre doktrine verskil wesenlik van dié van die voormalige Oosbloklande. Oosbloklande is lande wat tydens die Koue Oorlog nou verbonde was aan die voormalige Sowjet-unie en die ideologie van kommunisme. Oosbloklande het verder ’n eiesoortige doktrine ontwikkel. Sjina se militêre organisasie en slagorde is ook gerig ooreenkomstig die Oosbloklande se verdedigingsamestelling. Samewerking op militêre vlak tussen die SANW en die Sjinese weermag op operasionele vlak sal dus moeilik geskied in ’n konfliksituasie of oorlog, weens die verskil in die twee state se weermagte se doktrines en slagordes. Kommunikasie-uitdagings, verskillende aanwending van weermagafdelings en ongekoördineerde optrede tydens ’n veldslag sal dus tot ’n militêre fiasko lei. Kritici is dus van mening dat om hegte militêre verhoudinge met die Sjinese weermag aan te gaan, geen doel dien nie, aangesien gesamentlike militêre operasies op die slagveld nie ’n realiteit is nie. Dit maak meer sin om hegter samewerking met Westerse weermagte aan te knoop wat op dieselfde doktrinale grondslag as die SANW georganiseer is (Williams, 1999). 
	Soos in die geval van doktrine en slagordes, verskil die aanwending van wapentuig tussen Westerse weermagte en voormalige Oosbloklande. Waarop dit neerkom is dat die meeste wapentuig in Westerse lande gebruik maak van ammunisiespesifikasies en wapenkalibers wat eie is aan voorskrifte van NAVO. Die SANW se wapentuig en ammunisie volg ook die spesifikasies van NAVO weens die SANW se fondamente in die Westerse weermagdoktrine. Die rede vir hierdie spesifikasies deur die NAVO is om te verseker dat wanneer geallieerde state gesamentlik in ’n konflik optree, hulle mekaar se ammunisie en wapentuig kan gebruik. Sjina, daarenteen, se wapentuig en ammunisie voldoen nie aan die NAVO-voorskrifte nie, maar aan die Warskou-verdragspesifikasies.  Dit beteken dus dat gesamentlike militêre operasies tussen die SANW en die Sjinese weermag, nieteenstaande die doktrinale verskille, nog verder belemmer sal word weens die verskille in wapentuigspesifikasies en ammunisietipes. 
	Hegte samewerking tussen die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie en die Sjinese krygstuigindustrie sal nadelig wees vir die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie. Hierdie kritiek kom weens die feit dat die Sjinese vervaardigingsbedryf bekend is daarvoor dat dit dikwels produkte vervaardig sonder die nodige kopiereg of patentereg, en ook skuldig is aan sogenaamde ‘reverse engineering’. Mnr Andrei Chang (2009) bevestig dat die Sjinese krygstuigindustrie reeds Suid-Afrikaanse militêre toerusting soos lug-tot-lugmissieltegnologie gekopieer het. Verder verwys Mnr Chang ook na ’n poging van die Sjinese weermag in 1996 om ’n enkele Rooivalk-aanvalshelikopter van Denel aan te koop met die uitsluitlike doel om die helikopter te dupliseer sonder die nodige patenteregte. Mnr Chang is van mening dat die Sjinese weermag slegs belang stel in Suid-Afrikaanse krygstuigtegnologie, en dat hierdie verhouding tot nadeel sal wees van die industrie, aangesien Sjina oor die vermoë beskik om Suid-Afrikaanse militêre wapentuig goedkoper te vervaardig (Chang, 2009). Verder toon ’n ontleding van krygstuighandel dat Sjina hoofsaaklik Suid-Afrikaanse krygstuigtegnologie uit Suid-Afrika invoer, terwyl invoere uit Sjina na Suid-Afrika, wat wapenhandel betref, onbeduidend is. Hierdie statistiek is ’n duidelike aanduiding dat die Sjinese militêre krygstuigmark min bied aan die SANW wat nie deur die Suid-Afrikaanse krygstuigindustrie of tradisionele Westerse verskaffers verkry kan word nie (SIPRI, 2014).
	Volgens die internasionale menseregteorganisasie, Human Rights Watch, is Sjina ’n outokratiese staat wat ’n eenparty- kommunistiese regeringstelsel in stand hou. Hierdie Sjinese regering maak hom skuldig aan onderdrukkende optrede, dikwels gepaardgaande met geweld, in die provinsies van Tibet, Xinjiang en Inner Mongolia, wat hoofsaaklik bewoon word deur etniese minderhede. Verder onderdruk die Sjinese regering vryheid van spraak, assosiasie, geloof, menseregteorganisasies en die regstelsel. Hierdie onderdrukking vind dikwels plaas deur gebruik te maak van die Sjinese weermag. Die Sjinese weermag bedreig ook Taiwan, terwyl Sjinese maritieme platforms gereeld burgerlike vaartuie in die Suid- en Oos-Sjinese See terroriseer en intimideer (Human Rights Watch, 2013). Vir ’n staat soos Suid-Afrika, wat roem op sy menseregtegrondslag en vreedsame naasbestaan in Afrika probeer bevorder, behoort verhoudinge met die Sjinese weermag vermy te word weens hul menseregtevergrype wat loodreg indring teen Suid-Afrika se buitelandse beleid en internasionale postuur. Wapenverkope aan die Sjinese weermag plaas verder tegnologie in die hande van die Sjinese weermag wat hierdie toerusting teen onskuldige mense kan aanwend. 
	Een van die fondamente van samewerking tussen die SANW en die Sjinese weermag is die Sjinese weermag se betrokkenheid in vredesoperasies in Afrika. Hierdie deelname van die Sjinese weermag ondersteun Suid-Afrikaanse buitelandse beleid, die NEPAD en die AU-doelwitte in Afrika. Daar is egter kritici wat van mening is dat die Sjinese weermag se militêre betrokkenheid in Afrika nie deursigtig is nie en dat hierdie weermag ’n destabiliserende rol agter die skerms speel. Die Sjinese weermag het byvoorbeeld militêre magte in Afrika ondersteun wat hul skuldig maak aan menseregtevergrype, soos die Forces Armées de la République Démocratique du Congo in die ooste van die DRK, asook die Commandos in Guineë. Verder maak Sjina homself skuldig aan die verskaffing van wapens aan konflikgebiede in Afrika, terwyl regerings met twyfelagtige menseregterekords ook van wapens voorsien word, soos Zimbabwe (Cordano, 2014). 
	Suid-Afrika se hegte militêre verhouding met Sjina vind ook uiting in die VN Veiligheidsraad, veral wanneer veiligheidsaspekte in Afrika onder die raad se aandag kom. Suid-Afrika het ’n tendens getoon om Sjina blindelings na te volg in besluite van die VN Veiligheidsraad. Sommige ontleders sien hierdie optrede van Suid-Afrika as ’n teken van Suid-Afrikaanse onderwerping aan Sjina, ten koste van Suid-Afrika se statuur, wat menseregte en internasionale geregtigheid hoog ag. Suid-Afrika se optrede in die VN Veiligheidsraad het skade aan Suid-Afrika se internasionale beeld by Westerse state tot gevolg gehad. Suid-Afrika is deel van die internasionale gemeenskap, asook die verskillende strukture, soos die VN, en tree interaktrief op in die internasionale strukture, ooreenkomstig die teorie van neoliberalisme, maar Suid-Afrika se optrede blyk dikwels ondeurdag te wees  (Mabera, 2011; Kornegay, 2011: 1; UN News Centre, 2012).
	Daar word ook dikwels daarop gewys dat Suid-Afrika se groeiende militêre verhouding met Sjina Suid-Afrika se tradisionele militêre bondgenote in die Weste vervreem. Suid-Afrika skep dikwels die indruk dat die land Sjina blindelings volg, nieteenstaande die internasionale gevolge en dat hierdie gedrag die eens voordelige militêre verhouding met die Weste belemmer. Militêre bande, krygstuighandel en gemeenskaplike veiligheidsdoelwitte met Westerse state word verwaarloos, wat op die lange duur nadelig gaan wees vir Suid-Afrika se politieke posisie in die globale internasionale politieke arena, wat dus daarop neerkom dat Suid-Afrika nie sy eie belange najaag soos wat volgens die teorieë van realisme en neorealisme verwag word nie en weereens vraagtekens laat oor die Suid-Afrikaanse regering se vermoë om die ware dimensies van bilateralisme en multilateralisme te begryp (Barron, 2012: 11). 
	5.6.2 Die Voordeligheid van die Militêre Verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina
	Suid-Afrika is nou betrokke by alle AU-strukture en inisiatiewe, terwyl Suid-Afrika, in samewerking met sleutel-Afrikastate, die NEPAD-inisiatief najaag vir volhoubare sosio-ekonomiese ontwikkeling op die Afrikakontinent. Ten einde ontwikkeling op die Afrikakontinent te bevorder, het Suid-Afrika homself verbind tot die leierskapsrol in konflikvoorkoming, vredesbewaring en post-konflikheropbou in baie dele van Afrika soos die DRK, Suid-Soedan, Soedan en Burundi. Hierdie rol kom spesifiek na vore in Suid-Afrika se pogings as bemiddelaar en die beskikbaarstelling van soldate en toerusting vir vredesinisiatiewe (Sidiropoulos, 2007: 4, Niu, 2011). Wat betref vredesoperasies in Afrika, wat Suid-Afrika se fokus is, is die belangrikste grootmoondheidbetrokkenheid dié van Sjina. Sjina is die grootste troepeverskaffer van die vyf permanente lede van die VN Veiligheidsraad (The Economist, 2012a). Vrede en veiligheid op die Afrikakontinent is vir Sjina ook van belang sodat hy toegang tot grondstowwe kan verseker, markte skep en invloed uitbou. Hierdie toewyding van Sjina tot vredesinisiatiewe in Afrika korreleer met Suid-Afrika se buitelandse beleid, en Sjinese weermagontplooiings in konflikgebiede in Afrika ondersteun Suid-Afrikaanse inisiatiewe soos dié van die NEPAD. Verder het Sjina se betrokkenheid by teen-seerowery-operasies teen die ooskus van Afrika bygedra tot die bekamping en voorkoming van seerowery-insidente verder suid as Somalië, wat op sigself groter veiligheid aan die belangrike seeroete om die Kaap verskaf (National Defence Report, 2013: 56). 
	Hegte militêre samewerking met een van die grootste internasionale weermagte, naamlik die Sjinese weermag, bied op strategiese vlak aan Suid-Afrika bepaalde status. Suid-Afrika is die enigste Afrikastaat met wie die Sjinese regering gereelde strategiese veiligheidskonsultasies voer (Hanauer, 2014:94). Dit is ’n aanduiding van die agting wat die Sjinese weermag vir die SANW het. Die SANW se militêre beskouings oor konflikgebiede is dus van besondere waarde vir die Sjinese weermag. Hierdie hegte militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina vind ook uiting in samewerking in die VN Veiligheidsraad (Jihua, 2011). Suid-Afrika, wat graag ’n groter internasionale rol wil speel, se hegte militêre verhouding met die Sjinese weermag gee op strategiese vlak aan Suid-Afrika en die SANW bepaalde internasionale invloed en agting. 
	Inligtingsuitruil-ooreenkomste met die Sjinese weermag gee aan die SANW ’n alternatiewe persepsie, anders as dit wat deur die Westerse weermagte voorgehou word, op internasionale en kontinentale konfliksituasies. Die Sjinese weermag, en sy wye ontplooiing in konflikgebiede in Afrika, gee ook aan die SANW ’n alternatiewe bron van inligting wat help om SANW-ontplooiings in Afrika te beskerm en te ondersteun. Verder is Suid-Afrika se enigste militêre vennoot in die Verre Ooste die Sjinese weermag (Department of Defence, 2012). Sonder hierdie hegte samewerking op die gebied van inligtingsuitruil sou die SANW op ander, minder betroubare bronne moes vertrou om die regionale veiligheidsituasie in die Stille Oseaan te analiseer. Sjina, weens sy internasionale statuur, het ook groter en wyer verteenwoordiging op diplomatieke en militêre vlak internasionaal, wat hom dus in staat stel om inligting oor internasionale veiligheidsuitdagings in ’n beter konteks aan die SANW voor te hou. Verder fokus die Sjinese weermag toenemend op die bedreiging van internasionale terrorisme. Die voorkoms van terrorisme in Afrika, veral in Noord-Afrika, is vir die SANW en Suid-Afrikaanse regering ook van belang weens Suid-Afrika se buitelandse beleid oor Afrika, vredesoperasies en inisiatiewe soos die NEPAD. Gemeenskaplike inligtingsuitruil oor terrorisme tussen Suid-Afrika en Sjina is dus baie belangrik vir Suid-Afrika en die SANW. 
	Suid-Afrika is ’n ontwikkelende staat. Militêre uitgawes vir militêre wapentuig vorm ’n groot persentasie van die SANW se jaarlikse begroting, wat slegs 1,2 persent van die Suid-Afrikaanse BBP beslaan (Department of Defence, 2012). Nieteenstaande die feit dat daar beperkte handel in krygstuig tussen die twee state bestaan, bly dit moontlik dat die SANW in die toekoms wel Sjinese krygstuig as wapens in sy arsenaal kan opneem. Verder hou die hegte militêre verhouding op krygstuigvlak groot moontlikhede vir gesamentlike militêre krygstuigontwikkeling in, aangesien Suid-Afrika dikwels oor die tegnologie beskik, terwyl die Sjinese industrie oor die vermoë beskik om wapentuig goedkoop te vervaardig. Min state is internasionaal bereid om op militêre vlak saam te werk rakende verdedigingstegnologie. Suid-Afrika se hegte militêre verhouding met Sjina maak egter hierdie moontlikheid ’n werklikheid, aangesien Denel al by meer as een geleentheid tegnologie aan die Sjinese krygstuigindustrie verskaf het (Chang, 2009). 
	5.7 Slotsom
	Om ’n logiese en georganiseerde benadering tot die bestudering van die militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina te bewerkstellig, is die grondslae van die verhouding tussen die twee state se militêre afdelings ondersoek. Dit het daartoe gelei dat die fokus van die bestudering op die gesamentlike verdedigingskomitee, inlingtingsuitruil, gesamentlike vredesoperasies en humanitêre hulpverlening en verdedigingstegnologie en wapenhandel geplaas is. 
	Wanneer die militêre verhouding tussen Suid-Afrika en Sjina bespreek word, val die klem hoofsaaklik op hulle bilaterale verhouding. Hul gesamentlike betrokkenheid by vredesoperasies en teen-seerowery-inisiatiewe in Afrika en langs die Afrika-ooskus het egter ook ’n multilaterale dimensie na vore gebring, weens die rol van die AU en VN, asook die teenwoordigheid van ander vredesbewaringsmagte en maritieme platforms betrokke in vredesinisiatiewe. Militêre verhoudinge tussen Suid-Afrika en Sjina het nie bestaan voor 1998 nie, en eers na Suid-Afrika Sjina diplomaties erken het, is militêre verhoudinge gevestig. Die Pretoria-deklarasie in 2000 was eintlik die ware beginpunt van militêre samewerking en het gelei tot die vestiging van ’n verdedigingskomitee wat militêre samewerking sou koördineer. Van hierdie punt af het militêre samewerking in verskeie fasette na vore getree, maar het hoofsaaklik gemanifesteer as strategiese samewerking en beperkte kontak op die krygshandelvlak. 


