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Bijlage behorende bij brief nr.
DIS/93/153/ro3 d.d. 11 februari 1993

CVIN-Biidrage van de Militaire Inlichtingendienst d.d. 18 februari 1993

Volksrepubliek China; Raket proliferatie
De VR China heeft onlangs aangegeven de richtlijnen zoals opgesteld door het
"missile technology control regime" (MTCR) te zullen volgen, zonder tot
ratificatie van het verdrag over te gaan. Het is echter tot op heden
onduidelijk hoe deze regels zullen worden uitgelegd. Tevens is ook niet bekend
wat voor invloed de naleving van deze regels zal hebben op de thans nog
levendige handel in "Surface-to-Surface Missiles (SSM's), onderdelen daarvan,
alsmede de bijbehorende technologie aan die landen waarmee de VR China reeds
lang goede banden heeft.

Met betrekking tot de Chinese verkoop en export van SSM wapensystemen zijn
drie factoren van belang:

De samenwerking van de VR China met de importerende landen, in het kader
van de verkoop van complete (sub)systemen, omvat de meest omvangrijke
overdracht van raket technologie in de gehele wereld.

De Chinese instelling om veelal, naast de systemen, uitgebreide technische
en produktie assistentie te verlenen, waarbij de betreffende staten op de
langere duur in staat worden gesteld de produktie van eigen SSM
ontwikkelingen ter hand te kunnen nemen.

De leverantie door de VR China van SSM systemen aan alle gegadigden. Met
name landen die in conflicten zijn gewikkeld, alsmede de landen gelegen
in zeer instabiele regio's, vormen de primaire Chinese markt.
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VR China - Saoedi-Arabië
Saoedi-Arabië heeft als enig land in het Midden-Oosten SSM's vanuit de VR
China ontvangen, en wel de CSS-2 met een bereik van 1400 km. Deze overeenkomst
omvatte naast de levering van ca. 30 missiles, de bouw van de lanceergebieden
en de technische opleiding van het Saoedische personeel.

VR China - Pakistan
Pakistan is sinds jaren gebruiker van verschillende Chinese wapensystemen,
waardoor de samenwerking op het gebied van SSM's voor de hand lag. De
samenwerking omvat assistentie in de ontwikkeling van de door Pakistan te
produceren HATF-2 SSM (bereik ca. 300 km) . Er is verder onderhandeld over de
levering van de Chinese M-9 of M-ll raketten.

VR China — Zuïd̂ "i6irJLfcaanse regio
Buiten Noord-Afrika en het Midden-Oosten hebben slechts weinig landen
contacten ondehouden met de VR China op het gebied van SSM of de daaraan
gerelateerde technologie. In het midden van de 80er jaren hebben contacten
bestaan tussen de VR China en Brazilië en tussen de VR China en Argentinië.
Deze contacten hebben echter niet tot enige vorm van innige militaire SSM
samenwerking geleid. Argentinië wilde geen Chinese invloed in het eigen
"Condor" project en Brazilië heeft zich beperkt tot een vorm van samenwerking
op commercieel gebied.

Chinese beweegredenen voor de verkoop van SSM's
Drie redenen tonen de bereidheid van de Chinezen aan om, ondanks alle
uitgeoefende druk, waarschijnlijk toch met de verkoop van SSM's en de daaraan
gerelateerde technologieën door te gaan. Deze redenen zijn:
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De verkoop van SSM's alsmede de daaraan verbonden technologie is een zeer
goede verzekering voor het verkrijgen van de zeer noodzakelijke "harde"
valuta. De grote teruggang van de door het Chinese leger te besteden
gelden voor de aankoop van wapens heeft de industrie eveneens genoodzaakt
tot het vinden van nieuwe afzetgebieden.

De verkoop van deze wapensystemen aan de genoemde landen kan ook als een
politiek signaal worden gezien, namelijk het "socialistische"
solidariteitsgevoel met het ontvangende land. Tevens wordt getracht via
de levering van SSM systemen de bestaande Amerikaanse- en Russische
invloeden op het gebied van de wapenverkoop terug te dringen. Dit mede
gezien de thans aanwezige terughoudendheid voor wat betreft de levering
van SSM systemen aan deze regio door zowel de VS als Rusland.

Het dienen van de eigen strategische belangen in een bepaald land of
regio. Met de afname van de Russische invloed in met name het Midden-
Oosten/Noord-Af rika tracht de VR China de eigen invloed in deze regio's
te vergroten door ondermeer de verkoop van een verscheidenheid aan
wapensystemen. Door de hierdoor ontstane afhankelijkheid van de
ontvangende natie is het mogelijk druk uit te oefenen om de eigen
strategische belangen te realiseren.

Conclusie
De huidige Chinese regering beschouwt de verkoop van SSMS alsmede de
bijbehorende technologie niet als de introduktie of uitbreiding van
destabiliserende factoren in een regio, maar beziet het als een correctie van
de vaak aanwezige militaire onbalans tussen naties, waardoor de mogelijkheid
van een conflict zal afnemen. Tevens is het een van de weinige mogelijkheden
de reeds gedane investeringen (deels) terug te verdienen. Mede hierdoor wordt
betwijfeld of deze Chinese verkopen in de nabije toekomst zullen afnemen.
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