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Útdráttur 

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla. Fjallað er um hvernig utanríkisstefna 

Kínverja byggist á realískri hagsmunagæslu þótt hún halli sér að stofnanahyggju 

líberalista. Út frá tveggja þátta leikjagreiningu Roberts Putnams er gerð grein fyrir 

því hvernig innanlandsþættir á borð við samfélagslegan stöðugleika, 

þjóðernishyggju, yfirráð Kommúnistaflokksins, atburðina á Tiananmen torgi og 

efnahagslegan vöxt, móta utanríkisstefnu landsins. Enn fremur er sýnt fram á 

hvernig hugmyndir kínverskra stjórnvalda um efnahags- og orkuöryggi landsins 

birtist í utanríkisstefnu landsins í Afríku og beitingu Kínverja á mjúku valdi. Að 

lokum er fjallað um það hvernig Afríkustefna Kína þróaðist frá byltingarkenndri 

stefnu Maós á tímum kalda stríðsins í það að vera ein helsta undirstaðan í 

efnahagsvexti Kína. 

Í ritgerðinni er stuðst við ítarlegar heimildir, greinar, rannsóknir, skýrslur og aðrar 

ritaðar heimildir eftir vestræna, afríska og kínverska fræðimenn í málefnum Kína 

og Afríku. Augljósir annmarkar á rannsókninni eru þeir að ekki er rætt við þá 

aðila innan kínverska stjórnkerfisins sem gætu veitt gagnlegar upplýsingar um 

efnisatriði greinarinnar. Auk þess er aðgangur að kínverskum upplýsingum 

verulega takmarkaður sem skekkir mögulega niðurstöður rannsóknarinnar. Í 

ritgerðinni er einungis fjallað um afmarkaðan hluta utanríkisstefnu Kína og veitir 

hún því aðeins vísbendingar um ytri hegðun Kína og ástæður þeirrar hegðunar. 
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Summary 

This research paper is divided into four main chapters. It shows how China’s 

foreign policy is grounded in realist ideology, although it leans towards 

institutional liberalism. Based on Robert Putnam’s ‘two-level game theory’, it is 

revealed how internal factors influence the Chinese foreign policy, such as 

sociological stability, nationalism, domination of the Chinese Communist party, 

the Tiananmen incident, and economic growth.. In addition, it will be pointed out 

how the Chinese Government’s conceptions about economic and energy security 

are reflected in its foreign policy in Africa and the employment of ’soft power’ by 

the Chinese Government. Lastly, the development of China’s Africa policy is 

particularised from Mao’s revolutionary policy in the Cold war, towards 

becoming one of the foundations in China’s economic growth. This research is 

based on comprehensive references, articles, studies, reports, and other written 

documents by well known Western, African and Chinese scholars in China’s and 

Africa’s studies. However, an obvious shortcoming of this research paper is the 

fact that no information is gathered by interviewing persons working inside the 

Chinese government. Another is the limited access to Chinese data, which can 

skew some of the findings in this paper. Only defined components of China’s 

foreign policy are examined in this paper and therefore it can only provide some 

indications on China’s outward behaviour and which ground it is based on.  
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1. Inngangur 

Eitt mikilvægasta umfjöllunarefni alþjóðasamskipta í dag eru sívaxandi völd 
Kína. Erfitt er að ákvarða umfang valda landsins og enn erfiðara að spá fyrir 
framtíðarvexti þess. Vestrænir fræðimenn, einkum þeir sem aðhyllast realíska 
hugmyndafræði, hafa tilhneigingu til að varpa fram mynd af Kína sem líklegri ógn 
í alþjóðakerfinu. Þeir telja enda að líkt og hjá öðrum ríkjum sé helsti hvati Kína að 
auka hlutfallsleg völd sín og því muni það lenda í öryggisvalþröng. Aðrir 
fræðimenn, þó sérstaklega kínverskir, hafa á móti bent á friðsamlega hegðun Kína 
á tíma vaxandi styrks þess og véfengt einfaldar ályktanir um fyriráætlanir landsins 
í alþjóðakerfinu. 

Frá lokum kalda stríðsins hafa rannsóknir á hegðun Kínverja á alþjóðavettvangi 
þróast mikið með breyttri aðferðafræði, öðrum sjónarhól og nýrri hugmyndafræði. 
Ekki er aðeins beint sjónum að hefðbundnum valdastjórnmálum og áherslum 
Kínverja á svæðisbundin yfirráð heldur er í auknum mæli fjallað um tengsl 
utanríkisstefnu við innanlandsþætti. Dæmi um hið síðarnefnda eru einkum 
stjórnmálaelítur, efnahagsþættir, hnattvæðing og aukin samþætting, alþjóðlegur 
þrýstingur og ytra taumhald og jákvæð ímyndaruppbygging Kína í alþjóðakerfinu. 

Hér verður varpað ljósi á hluta þessara þátta og leitað svara við þeirri spurningu 
hvað einkennir utanríkisstefnu Kína og hvort innanlandsþættir hafi afgerandi áhrif 
á stefnumótun hennar. Umfjöllunin greinist í fjóra hluta. Sá fyrsti fjallar um 
hefðbundnar kenningar realista og líberalista, mögulegt framlag þeirra til að skýra 
hegðun Kína og hvernig ákveðin fjölpólasýn Kína af heiminum endurspeglar 
skynjun þeirra á alþjóðakerfinu og þátttöku í því. Í framhaldi er greint frá 
kenningum um áhrif innanlandsþátta á utanríkisstefnu Kína og sérstaklega 
kenningu Robert Putnam um tveggja þátta leikjagreiningu sem sú greining sem 
hér fer fram mun að miklu leyti byggjast á, þ.e. áhrifum innanlandsþátta á 
utanríkisstefnu Kína. Mikilvægustu innanlandsþættir Kína eru taldir vera stöðugur 
og viðvarandi efnahagsvöxtur, samfélagslegur stöðugleiki, áframhaldandi völd 
Kommúnistaflokksins, þjóðernishyggja og friðsamlegur vöxtur og þátttaka í 
alþjóðakerfinu. Framangreindir þættir eru að miklu leyti taldir skilgreina þá 
valkosti sem eru tiltækir stefnumótendum í ytra og innra umhverfi ríkisins. Þá er 
fjallað um hvernig einstakur atburður á innanlandsvettvangi, mótmælin á Torgi 
hins himneska friðar, hefur haft gríðarleg áhrif á ytri samskipti Kína.  
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Í öðrum kafla er gerð grein fyrir efnahags- og orkuöryggi í stefnu Kínverja enda er 
það sérstaklega mikilvægt fyrir Kína, meðal annars vegna náinna tengsla þess við 
efnahagslegan vöxt og samfélagslegan stöðugleika. Líkt og með rannsóknir á 
áhrifum innanlandsþátta á utanríkismál eru kenningar um efnahags- og orkuöryggi 
ennþá í fæðingu og hugtökin tiltölulega ný smíði í kenningarheimi 
alþjóðasamskipta. Fjallað er um hvernig kínverskir fræðimenn og stjórnvöld 
tengja viðfangsefni efnahags- og orkuöryggis við ytri stefnu landsins, til að 
mynda varðandi hugmyndir þeirra um nauðsyn þess að tryggja aðgang Kínverja 
að erlendum orku- og náttúruauðlindum. 

Í þriðja hluta er fjallað um hugmyndir um mjúkt vald Kína og hvernig því er beitt 
til að ná markmiðum utanríkisstefnu landsins, þar sem hart vald, hernaður, 
þvingun og aðrar aðferðir eru taldar ófullnægjandi fyrir Kína til að ná markmiðum 
sínum. Fjallað er um þröngt afmarkaða skilgreiningu Joseph Nye á mjúku valdi en 
einnig um víðtækari skilgreiningu Joshua Kurlantzick. Sagt er frá því hvernig 
kínversk stjórnvöld beita mjúku valdi sem virðist stór þáttur í því sem Peking 
nefnir nútímavæðing með friðsamlegum hætti og þróunarbraut að friðsamlegum 
vexti. Loks er greint frá því hvernig Peking hefur reynt að sefa áhyggjur 
nágrannaríkja og í alþjóðakerfinu um að hernaðar- og efnahagsleg ógn stafi af 
Kína og hvernig stjórnvöld beitir sér fyrir menningarsamskiptum, 
ríkiserindrekstri, erlendri aðstoð og viðskiptum til að bæta ímynd landsins á 
alþjóðavettvangi. 

Í fjórða og síðasta kafla ritgerðarinnar er sagt frá utanríkisstefnu Kína í Afríku. 
Þar er greint frá því hvernig hugmyndafræði kínverskra stjórnvalda á tímum kalda 
stríðsins birtist í stefnu þeirra gagnvart ríkjum álfunnar, meðal annars með 
stuðningi við byltingar- og frelsishreyfingar og mótvægisaðgerðum gegn áhrifum 
Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Fjallað er um hvernig Kínverjar drógu úr 
samskiptum sínum við Afríkuríki á níunda áratug síðustu aldar vegna áherslu á 
nútímavæðingu Kína og  endurnýjaðan áhuga Kína eftir atburðina á Torgi hins 
himneska friðar 1989. Greint er frá sívaxandi tengslum Kína við Afríku frá tíunda 
áratugnum þar til í dag, viðskiptum  við álfuna og pólitískt mikilvægi 
samskiptanna. Í lokin er fjallað ítarlega um fjárfestingar Kína og árangur þeirra í 
Súdan og Angóla sem eru meðal stærstu viðskiptalanda Kína í álfunni. 
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2. Utanríkisstefna Kína 

2.1  Kenningarleg nálgun 

Í alþjóðasamskiptum, þar sem átök og samvinna í alþjóðakerfinu er helsta 

viðfangsefnið, skiptast helstu fræðimenn í meginatriðum í svokallaða realista og 

annars vegar neoliberalista (institutionalists). Segja má að átök hafi fylgt sögu 

mannsins frá upphafi og oftar en ekki er það afkoma manna sem er drifkraftur 

slíkra atburða.  

i. Realismi og neoliberalismi 

Í skrifum klassískra realista eins og Hans Morgenthau segir að alþjóðastjórnmál, 

líkt og öll stjórnmál, sé barátta um völd. Hvert sem endanlegt markmið kann að 

vera eru völd alltaf það mikilvægasta.1 Í grein Stephen Walt í Foreign Affairs, 

segir að realistar á borð við Morenthau og Reinhold Niebuhr hafi trúað því að ríki, 

líkt og fólk, hafi meðfædda þrá til að stjórna öðrum og að það leiði til stríðs.2 Af 

þessu má ráða að þeir Niebuhr og Morgenthau hafi haft fremur svartsýna sýn á 

mannlegt eðli og alþjóðakerfið. Aðrir realistar sem á eftir komu og kenndir eru 

við neorealista, þar er Kenneth N. Waltz  fór fremstur í flokki, litu framhjá 

mannlegu eðli og lögðu áherslu á áhrif alþjóðakerfisins. Stephen Walt segir um 

kenningu Waltz að alþjóðakerfið sé samansafn fjölda stórvelda sem sækist eftir að 

komast af og að hvert ríki þufi að tryggja afkomu sína sjálft vegna þess að kerfið 

sé stjórnlaust (e. anarchic).3 Þannig má ætla að valdamestu ríkin stjórni eðli 

alþjóðakerfisins.  

Líkt og í klassískum realisma er valdajafnvægi grundvallaratriði neorealisma. En 

ólíkt fyrri realistum trúa neorealistar því að valdajafnvægi meðal ríkja ákvarðist af 

uppbyggingu kerfisins. Hvernig skilgreinir ríki hagsmuni sína samkvæmt realískri 

                                                        
1 Morgenthau, Hans. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. (1948, New 
York). Endurbirt í Essential Readings in World Politics, 2. útgáfa, ritstýrt af Karen A. Mingst og 
Jack L Snyder. W W Norton & Company, New York. Bls.51.  
2 Walt M. Stephen. ,,International Realtions: One World, Many Theories.“ (Foreign Policy, vor 
1998). Endurbirt í Essential Readings in World Politics, 2. útgáfa, ritstýrt af Karen A. Mingst og 
Jack L Snyder. W W Norton & Company, New York. Bls. 5.  
3 Walt. 1998. bls. 5. Til að mynda eru engar bindandi reglur sem hlutlaust yfirvald getur framfylgt 
og því er lögleysa einkenni milliríkjasamskipta. Anarkískt kerfi er sjálfshjálparkerfi, þar sem 
áhersla á öryggi setur efnahagslegan ábata við hlið pólitísks ávinnings. Bls. 107.  
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hefð og hvernig er þeim forgangsraðað? John Mearsheimer segir 

sjálfsbjargarviðleitni vera aðalmarkmið en bætir því við að ríki sækist eftir 

efnahagslegri velmegun til að auka velferð borgara sinna og þau reyni stundum að 

stuðla að ákveðinni hugmyndafræði erlendis, líkt og Sovétríkin og Bandaríkin 

gerðu í kalda stríðinu.4  

Fræðimenn á borð við Robert O. Keohane og Joseph Nye vefengdu ýmislegt í 

kenningum realista og spurðu hvers vegna ríki völdu að eiga samvinnu megnið af 

tímanum og jafnvel í stjórnlausu alþjóðakerfi.5 Áhersla Keohane og fleiri 

neolíberalista á samvinnu og alþjóðastofnanir hefur valdið hvað mestum deilum á 

milli hefðanna tveggja. Þannig heldur John Mearsheimer því fram að kenningar 

líberalista séu raunar fálátar fullyrðingar um áhrif alþjóðastofnana sem forðist 

málefni stríðs og friðar og beini sjónum að fremur metnaðarlitlum málum eins og 

útskýringum á efnahagssamvinnu. Stefnumótendur og fræðimenn laðist að 

kenningum neoliberalista vegna sambands þeirra við realisma og sérstaklega 

grundvallaratriði í pólitískri hugmyndafræði í Bandaríkjunum.6 Keohane segir að 

endurtekið, óháð því hvað neorealistar segi, þá geri kenningar neoliberalista ráð 

fyrir því að ríki séu aðalgerendur í alþjóðakerfinu og hegði sér á grundvelli þess 

sem þau telji þjóna eigin hagsmunum. Hlutfallsleg geta sé mikilvæg og ríki verði 

að treysta á sig sjálf til að tryggja sér ávinning samvinnu.7 Þannig heldur Keohane 

því fram að alþjóðastofnunum sé komið á fót af ríkjum til að ná markmiðum 

sínum. Joseph Grieco segir realista halda því fram að samvinna sé möguleg í 

stjórnlausu alþjóðakerfi en það sé erfiðara að koma henni á, mun erfiðara að 

viðhalda og mun háðara völdum ríkja heldur en neoliberalistar séu tilbúnir að 

viðurkenna.8  

                                                        
4 Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics. (Norton, New York, 2001). Endurbirt í 
Essential Readings In World Politics. Ritstýrt af Mingst, Karen A og Snyder, Jack L. W.W. 
Norton & Company, Inc. New York. Bls. 63. 
5 Baldwin, David A.  Neoliberalism and Neoliberalism: The Contemporary debate. í ritstjórn 
Baldwin, David. Columbia University Press, New York, 1993. Bls. 13. 
6 Mearsheimer, John J. ,,The False Promise of International Institutions.“  Essential Readings in 
World Politics. Í ritstj. Mingst, Karen A og Snyder, Jack L. 2. útgáfa W.W. Norton & Company, 
Inc. New York, 2004. Bls. 288. 
7 Keohane, Robert O. ,,Institutionalist Theory and the Realist Challenge after the Cold War.“ .  
Neoliberalism and Neoliberalism: The Contemporary debate. Í ritstjórn Baldwin, David. 
Columbia University Press, New York, 1993. Bls. 271. Einnig bætir hann því við að í aðstæðum 
þar sem litlir sameiginlegir hagsmunir eru, zero-sum aðstæður, séu kenningar neoliberalista í takt 
við realíska hefð. 
8 Grieco, Joseph M. ,,Understanding The Problem of International Cooperation: The Limits of 
Neoliberal Institutionalism and the Future of Realist Theory.“ Neoliberalism and Neoliberalism: 
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ii. Kenningaheimur Kína 

Því má halda fram að ákveðin fjölpólasýn Kína af heiminum endurspegli skynjun 

Kínverja á alþjóðasamskiptum í ljósi realpólitíkar eða realisma, þótt þeir kunni að 

hallast að stofnanahyggju líberalisma. Jiang Ye, við Shanghaí Normal University, 

segir að Kína líti á efnahagslega hnattvæðingu sem hlutlæga stefnu 

efnahagsþróunar. Þannig viðurkenni kínversk yfirvöld að frá byrjun árs 1990, eftir 

lok kalda stríðsins, hafi vísindi og tækni þróast ört og alþjóðleg fyrirtæki einatt 

aukið umsvif sín. Vegna þessarar sýnar hafi frjálslynd áhrif steypst inn í sýn Kína 

af fjölpólun sem í upphafi hafi einungis byggst á hefðbundnum forsendum 

realista.9  

Kína er fyrsta vaxandi veldið til að þróast innan alþjóðakerfis sem einkennist af 

því sem Marc Lanteigne nefnir mettun stjórnarfars (e. regime saturation). Frá 

árinu 1945 hefur alþjóðlegum stofnunum fjölgað stöðugt og á níunda áratugnum 

jók Kína skuldbindingar sínar í mörgum þessara stofnana. Að sögn Lanteigne 

getur þátttaka í alþjóðastofnunum haldið í skefjum mögulegri 

endurskoðunarstefnu af hálfu Kínverja, þar sem ríkið gengst við því að fylgja 

reglum og normum til njóta góðs af aðildinni. Þá hefur Kína fengið mikið af 

upplýsingum, vörum, fjármagni og vaxandi orðstír með aðild að 

alþjóðastofnunum, sem í ljósi kenninga dregur úr þörf Kína til að beita 

þvingunum til fá sínu framgengt.10 June Teufel Dreyer segir að ákveðinnar 

tortryggni gæti um fjölpólastefnu Kína, það sé ekki markmið þeirra heldur vilji að 

verða forysturíki (e. hegemon), fremstir meðal jafningja. Því til stuðnings er 

vitnað í orð Dengs Xiaoping, forsætisráðherra Kína, sem kallaði eftir því að bíða 

færis og hylja getu landsins og arftaka hans, Jiang Zemin, sem sagði nauðsynlegt 

að ,,dansa með úlfunum,” en efasemdarfólk túlkaði orð hans sem varnaðarorð 

realista.11  

Kenningar realista hafa nokkra veikleika. Einn þeirra felst í deilum þeirra um 

hvort einpóla, tvípóla, eða fjölpóla heimur sé líklegastur til að stuðla að stríði. 

                                                                                                                                                        
The Contemporary debate. Í ritstjórn Baldwin, David. Columbia University Press, New York, 
1993. Bls. 303. 
9 Ye, Jiang. ,,Humiliations, Realpolitik, Globalization and China's Taiwan Policy. Shanghai 
Normal University. Bls. 4. 
10 Lanteigne, Marc. Chinese Foreign Policy. Routledge, New York, 2009. Bls. 32. 
11 Dreyer, June Teufel. ,,Chinese Foreign Policy.” Foreign Policy Research Institute, febrúar, 
2007. 
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Sumir líta á fjölpólun sem áhættu, meðan aðrir trúa því að hvati Kína til að vera 

haldið í skefjum og forðast áhættu og árekstra muni styrkjast við aðstæður í Asíu 

þar sem nokkir miðpunktar valds eru. Aðrir fræðimenn hafa bent á að annan 

veikleika, að óljóst sé hvers vegna stuðningsmenn tvípólunar virðist líta á vaxandi 

völd Kína sem ógn við heimsfriðinn þar sem helsta rökfærsla þeirra byggist á því 

að tveir ríkjandi pólar í heiminum sé heppilegast fyrir alþjóðlegt öryggi.12 

Fræðimenn hafa þannig tilhneigingu að grípa til hefðbundinna stórveldiskenninga 

og sögulegra tilvísana í skrifum um utanríkisstefnu Kína. John Mearsheimer, 

andstæðingur líberalisma, gerir tilraun í The Tradegy of Great Power Politics til 

að smíða kenningu um sóknar (e. offensive) realisma, andstætt realisma 

manneðlis Morgenthau og varnartilbrigði Waltz. Mearsheimer segir þannig að 

ekkert markmið ríkis sé yfirsterkara því að ekki einungis viðhalda valdajafnvægi 

heldur fremur að hámarka völd sín með því endanlega takmarki að verða 

forysturíki. ,,Þessi staða,” segir Mearsheimer, ,,sem enginn vísvitandi hannaði eða 

ætlaði, er sannarlega dapurleg.”13 Út frá kenningu sinni segir Mearsheimer að í 

uppgangi og þar með auknum völdum Kína, sé það hlutskipti Kína og 

Bandaríkjanna að verða andstæðingar á tuttugustu og fyrstu öldinni. Í grein 

Mearsheimer frá árinu 2006 segist hann ekki trúa á friðsamlegan uppgang Kína og 

segir að haldi Kína áfram að vaxa á jafn tilkomumikinn hátt næstu áratugi muni 

Kína og Bandaríkin líklega takast á í ákafri öryggissamkeppni með umtalsverðum 

líkum á stríði. Þannig munu flest nágrannaríki Kína, þar á meðal Indland, Japan, 

Singapore, Suður-Kórea, Rússland og Víetnam ganga til liðs við Bandaríkin til að 

hemja Kína. Enn fremur munu Kínverjar þróa sína eigin útgáfu af Monroe-

kenningu með því að gera Asíu að sínu áhrifasvæði og draga úr áhrifum 

Bandaríkjanna í álfunni og jafnvel síðar ekki líða nein afskipti þeirra á sínu 

áhrifasvæði. Annað markmið ríkja sem hafa náð svæðisbundnum yfirráðum er að 

koma í veg fyrir að önnur landfræðileg svæði séu undir stjórn annars stjórveldis.14  

Skrif Mearsheimer eru keimlík því sem Waltz hélt fram fjörutíu árum fyrr en hann 

sagði að án yfirþjóðlegs valds séu ávallt líkur á að deilur verði leystar með 

                                                        
12 Menon, Rajan. Strategic Asia 2001-02: Power and Purpose: Expanded Executive Summary. 
Richard J. Ellings og Aaron Friedberg ritstýra. National Bureau of Asian Research, Washington, 
2001.  
13 Mearsheimer. (2001). Bls. 3.  
14 Mearsheimer, John.  ,,China's Unpeaceful Rise.” Current History, Vol. 105, apríl 2006. Bls. 
160-162.  
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átökum.15 Stórveldiskenningar, eins og þær sem vísað er í hér að ofan, þar sem 

alþjóðakerfið er stjórnlaust, ,,hrottafullt leiksvið þar sem ríki leita að tækifærum 

til að notfæra sér hvert annað,”16 eru nokkuð einkennandi í skrifum um 

utanríkisstefnu Kína. Aðrir fræðimenn sjá friðsamara og hófsamara Kína fyrir sér 

í framtíðinni. Þar á meðal er Zbigniew Brzezinski, sem heldur því fram að 

óhjákvæmilega muni koma upp ágreiningur á meðan svæðisbundið hlutverk Kína 

eykst og áhrifasvæði þess þróast. Að hans mati þurfa ríki á strategískum hernaði 

að halda en einnig að hafa getu til að ná pólitískum markmiðum sínum áður en 

tekið er þátt í takmörkuðu stríði. Erfitt sé að gera sér í hugarlund hvernig Kína 

næði markmiðum sínum þegar landið er berskjaldað fyrir herkví eða einangrun af 

hálfu Bandaríkjanna. Undir slíkum aðstæðum myndi olíuinnflutningur landsins 

stöðvast fljótt. Að lokum bendir Brzezinski á að kenningar, sérstaklega í 

alþjóðasamskiptum, séu í raun afturvirkar. Þegar eitthvað gerist sem passar ekki í 

kenninguna er hún endurbætt – sem hann grunar að samband Kína og 

Bandaríkjanna muni sanna.17 Brzezinski, sem átti þátt í að koma á eðlilegum 

samskiptum milli Bandaríkjanna og Kína á áttunda áratug 20. aldar, er þannig 

nokkuð vongóður um að vöxtur Kína verði friðsamlegur. Kínverskir fræðimenn 

hafa bent á að tilgangur og virkni kínverskrar utanríkisstefnu sé ekkert annað en 

viðbrögð við ástandi heimsins og svörun ytri heimsins við stefnu Kínverja. Í því 

tilliti eru yfirlýsingar stjórnar Kína um að hún muni ekki leita eftir yfirráðum (e. 

hegemony) eða ógna öðrum þjóðum taldar trúverðugar.18  

Þættir í öryggis- og utanríkisstefnu Kína hafa sterkar rætur í realisma þótt stjórnin 

í Peking hafi sýnt sjálfsstjórn og ákveðna þolinmæði gagnvart aðþrengdri stefnu 

annarra. Það endurspeglast kannski best í aðild Kína að alþjóðlegum samtökum 

og stofnunum. Þar sem alþjóðlegar stofnanir, samtök og samningar eru byggðir á 

reglum, er aðild Kína að þeim og eftirfylgni þeirra ótvírætt merki um að Kína geti 

sætt sig við að vera haldið í skefjum. 

                                                        
15 Waltz, Kenneth. Man, the State, and War. Columbia University Press, New York, 1959. Bls. 
188.  
16 Mearsheimer, John. ,,The False Promise of International Institutions.” International Security, 
Vol. 19, No. 3, vetur 1994/1995. Bls. 10.  
17 Brzezinski, Zbigniew. ,,Clash of the Titans.” Foreign Policy, janúar/febrúar 2005. Hvernig 
stórveldi hegða sér telur hann að sé ekki ákvarðað fyrirfram. Hins vegar telur hann mögulegt að 
ef félags-pólitískar aðstæður eða félagslegur ójöfnuður verði óviðráðanlegur, gæti forystan nýtt 
sér ástríðu þjóðernishyggjunnar en segir slíkt ólíklegt enda sé Kína að samlagast alþjóðakerfinu. 
18 Youwei, Chen. ,,China's Foreign Policy Making as Seen Through Tiananmen.” Journal of 
Contemporary China, Vol. 12, No. 37, nóvember, 2003. Bls. 738. 
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Á sama tíma eru ýmsir innan kínverska Kommúnistaflokksins sem trúa því að 

vegna stærðar, mannfjölda, siðmenningar, sögu og nýlega vaxandi auðs, eigi Kína 

réttilega að vera talið stórveldi.19 Hin sterka trú á nytsemi valds og hvatar til að 

safna völdum tengir stefnu Kínverja við hugmyndir realista. Í grein eftir Tang 

Shiping segir að á meðan Kína kunni að verða voldugra sé ólíklegt að það muni 

nota nýlega fengið vald til að ógna öðrum ríkjum viljandi. Komi til skorts á 

valkostum  í öryggismálum milli Kína og annarra ríkja muni tvö ósvikin 

varnarrealismaríki finna leið til að gefa merki um góðlátleg markmið sín og leysa 

ágreiningsmál. Vegna þessa hafi Kína og heimurinn ástæðu til að fagna.20 Nánar 

verður fjallað um alþjóðasamvinnu Kína í næstu köflum. 

iii. Friðsamur nágranni í samfélagi þjóða? 

Á það hefur verið bent að Kína njóti meira öryggis í heiminum en áður en á sama 

tíma séu ráðamenn óánægðir með stöðu þess í alþjóðakerfinu. Þannig sé sókn 

Kína í að njóta lögmætis á alþjóðavettvangi og jákvæðrar ímyndar dregin í efa 

vegna stefnu stjórnvalda í að tryggja öryggishagsmuni sína.21 En þrátt fyrir 

ákveðinn velvilja innan alþjóðasamfélagsins gagnvart að því er virðist 

friðsamlegri stefnu í alþjóðasamvinnu kínverskra stjórnvalda, meðal annars innan 

Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Sameinuðu 

þjóðanna, gætir tortryggni gagnvart hinu rísandi veldi og endurspeglast það m.a. í 

hugmyndum Mearsheimer. Þannig hefur gætt ákveðinnar tilhneigingar meðal 

fræðimanna, einkum þeirra sem fjölluðu um strategískt samband Bandaríkjanna, 

Kína og fyrrum Sovétríkjanna, að líta einkum á breytur í alþjóðakerfinu til að 

útskýra stefnumótun við utanríkisstefnu Kína.22  

Aðrir fræðimenn bentu á áhrif hugmyndafræði kínverska Kommúnistaflokksins 

og pólitískra innanbúðaátaka hans á ytri hegðun Kína. Chen Jian segir að rekja 

megi upphafið til þess að Maó og félagar hans hafi aldrei litið á valdatöku 

                                                        
19 Chen, Mumin. ,,Going Global: The Chinese Elite's views of Security Strategy in the 1990s.” 
Asian Perspectives, Vol. 29, No. 2, 2005. Bls. 133-177. 
20 Shiping, Tang. ,,From Offensive Realism to Defensive Realism: A Social Evolutionary 
Interpretation of China's Security Strategy.” State of Security and International Studies, S. 
Rajartnam School of International Studies, Singapore. No.3, 2007. Bls. 33. 
21 Deng, Yong. Wang, Fei-Ling. China Rising; Power and Motivation in Chinese Foreign Policy. 
Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Maryland, 2005. Bls. vii. 
22 Ross, Robert S. Ellison, Herbert J. China, the United States and the Soviet Union. Ross, Robert 
S. (ritstýrir).  M.e, Sharpe, Inc. New York, 1993. Bls. 3.   
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Kommúnista í Kína árið 1949 sem endanlega niðurstöðu byltingarinnar. Fremur 

hafi Maó verið umhugað um að viðhalda og nýta meðbyrinn eftir stórsigur á 

landsvísu og það hafi stjórnað hugmyndafræði Maós við mótun 

Alþýðulýðveldisins og athafnir síðari hluta lífs hans. Þar af leiðandi hafi almenn 

stefna Kína í ytri samskiptum, þó einkum stefna Kína gagnvart Bandaríkjunum, 

verið undir áhrifum frá þróun byltingarinnar. Á öðrum stað bendir Jian á að þegar 

Maó og samstarfsmenn hans hafi metið „bandarísku ógnina,“ var sýn þeirra aldrei 

bundin við möguleikann á beinni hernaðaríhlutun Bandaríkjanna í Kína 

einvörðungu, heldur gerðu þeir ráð fyrir langtíma fjandskap af hálfu 

Bandaríkjanna gagnvart hinni ,,sigursælu kínversku byltingu,” sérstaklega 

heimsvaldasinnuðum tilraunum þeirra til að einangra byltinguna að utan og vinna 

skemmdarverk að innan.23 Shiping tekur undir orð Jian og bætir við að Kína, 

undir stjórn Maós, hafi viljað steypa af stóli heimsvaldasinnuðum og 

afturhaldssömum ríkisstjórnum í Asíu og heiminum öllum. Maó, ásamt 

Sovétríkjunum, hafi á virkan hátt stutt byltingar eða uppreisnir í fjölmörgum 

þróunarríkjum. Þannig trúði Maó því að átök í alþjóðastjórnmálum væru 

nauðsynleg og óhjákvæmileg. Til að koma á sósíalískum heim væri barátta, 

vopnuð þar á meðal, nauðsynleg gegn heimsvaldasinnum og umboðsríkjum.24 

Þegar Deng Xiaoping og aðrir félagar hans í kínverskra Kommúnistaflokknum 

hófu umfangsmiklar umbætur í Kína árið 1979 var lögð mikil áhersla á að 

Menningarbyltingunni væri lokið. Jafnvel þótt fræðimenn hafi ekki verið í vafa 

um þjóðernislega tryggð í hugmyndafræði Dengs, spurðu margir sig á sama tíma 

hvort Deng væri að leiða Kína í burtu frá sósíalisma. Hvort sem Deng hugðist 

draga dár að slagorði Menningarbyltingar Maós um að það væri ,,betra að vera 

fátækur undir sósíalisma heldur en ríkur undir kapítalisma” eða vildi einfaldlega 

skerpa á hugmyndafræðinni þegar Deng sagði fátækt ekki vera sósíalisma, er 

óvíst.25 Hins vegar var Deng Xiaoping ákveðinn í að opna landið en um leið reyna 

að láta lítið fyrir sér fara og hylja þannig mátt Kína og bíða betri tíma. Deng vildi 

beina athygli og auðlindum í efnahaginn og samkvæmt William Overtholt var 

                                                        
23 Jian, Chen. Origins of the Cold War. Leffler, Melvyn P. Painter, David S (ritstjórar). Routledge, 
New York, 1994. Bls. 285-86. Sjá einnig nánar í Jian, Chen. Chen, Jian. Mao's China and the Cold 
War. The University of North Carolina Press,  North Carolina, 2001.  
24 Shiping (2007). Bls. 16-17. 
25 CNN. Inside China-Profiles. ,,Reformer with an iron fist.” (Ódagsett).   
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Deng staðráðinn í að rækta fremur vinsamleg tengsl við Japan, Bandaríkin, Suður-

Kóreu, Taívan, Víetnam og Indland.26  

Nú í seinni tíð hefur hin hlédrægna stefna Dengs tekið breytingum og að vissu 

marki látið undan auknu frumkvæði, virkni og umsvifum í alþjóðakerfinu. Í dag er 

litið á Kína sem nýjan geópólitískan þátttakanda með eigin markmið utan sinna 

eigin landamæra. Þannig hafa umsvif þeirra í Afríku, hvort heldur sem er af 

pólitískum og/eða efnahagslegum toga, vakið hörð viðbrögð fræðimanna og 

stefnumótenda í alþjóðastjórnmálum. Líkt og síðar kemur fram verður að skoða 

ákafa orku- og auðlindastefnu Kína út frá gríðarlegri innanlandsþörf fyrir orku og 

öðrum auðlindum til að knýja áframhaldandi vöxt kínverska efnahagsins, sem 

skiptir sköpum fyrir pólitískan stöðugleika innanlands. En á meðan sósíalískur 

efnahagur landsins þróast yfir í rauðleitan markaðsbúskap fylgja fjölmörg óleyst 

félags- og efnahagsleg vandamál, meðal annars gríðarlegt atvinnuleysi, 

almannatryggingarkerfi í brotum og vaxandi mennta- og húsnæðiskostnaður. 

Neikvæð áhrif þessara vandamála yrðu líklega enn djúpstæðari ef þeim væri leyft 

að stigmagnast óhindrað. 

Kínverjar hafa sjálfir ýtt undir þá ímynd að landið vilji fá frið til að viðhalda 

hröðum efnahagsvexti og þróast í efnað samfélag fyrir gríðarlegan íbúafjölda 

landsins, sem er 1,3 milljarður og fjölgar enn. Þessari stefnu er fylgt kröftuglega 

eftir af kínverskum ráðamönnum. Þannig segir í grein eftir Zheng Bijian, 

háttsettan meðlim í kínverska Kommúnistaflokknum, að Kína leiti ekki eftir að 

verða ráðandi afl eða ná yfirráðum í heiminum.27 Á meðan hafa aðrir talsmenn 

lýst Kína sem vingjarnlegum fíl og sagt að Peking noti mjúkt vald til að bæta 

heiminn, fyrir sig og aðra og til að  hrekja ímynd af verðandi hernaðar- og 

efnahagslegum risa.28 

iv. Kenningar að baki núverandi utanríkisstefnu 

Ákvarðast utanríkisstefna Kína í dag, líkt og realistar halda fram, einkum af 

samkeppni við aðrar þjóðir um valdastöðu eða eru það innanlandsþættir sem ráða 
                                                        
26 Overholt, William H. ,,China after Deng.” Foreign Affairs, Vol. 75, Iss. 2, 1996. Bls. 66. 
27 Zheng, Bijian. ,,China's Peaceful Rise to Great-Power Status.” Foreign Affairs, Vol. 85, Iss.5, 
sep/okt 2005. Á fundi suðaustur Asíuríkja í mars 2004, lýsti Wen Jiabao Kína sem vingjarnlegum 
fíl. 
28 Dreyer, June Teufel. ,,China's Power and Will: The PRC's Military Strength and Grand 
Strategy.” Orbis, haust, 2007. Bls. 658. 
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mestu? Eftir lok kalda stríðsins hafa fræðimenn og stjórnmálamenn deilt um hvort 

afdrifaríkar breytingar á eðli alþjóðastjórnmála hafi átt sér stað. Hluti þeirrar 

umræðu snýr að hugmyndum um áhrif menningar, efnahagslífs og 

stjórnmálamanna á hegðun í stjórnleysi.  

Að tengja tengja saman innanlands- og utanríkisstefnu Kína býður upp á annan 

valkost en neórealistar benda á. Nálgast má efnið út frá mótunarhyggju (e. 

constructivism) sem gengur út á að ,,stjórnleysi sé hluti af ferli, ekki formgerð” og 

að einkenni stjórnleysis, sjálfshjálpar og valda séu ,,félagslegar smíðar 

stjórnleysis.”29 Kenningin getur stutt annars konar skilning á alþjóðasamskiptum 

þar sem unnt er að tengja hana við innanlandsstjórnmál. Með því skýtur Wendt á 

þrjár víddir Kenneths Waltz30 um pólitíska formgerð, sem Wendt telur að geti litlu 

spáð fyrir um hegðun ríkja þar sem hún segi ekki fyrir um það hvort ríki verði 

vinir eða óvinir, viðurkenni fullveldi hvort annars, verði afturhaldssinnað eða 

status quo ríki og svo framvegis. Þessir þættir, segir Wendt, sem eru í 

grundvallaratriðum huglægir, snerta öryggishagsmuni ríkja og því eðli samskipta 

þeirra í stjórnleysi. Án forsendna um uppbyggingu einkenna og hagsmuna í 

kerfinu getur Waltz ekki spáð fyrir um krafta stjórnleysis. Sjálfshjálp er ein slík 

breyta.31  

Aðrir fræðimenn, sem aðhyllast hugmyndir Wendts, segja menningu, skilgreinda 

sem kerfi tákna sem býr til merkingu innan félagshópa, ákvarða hvort hegðun í 

stjórnleysi sé árásargjörn eða friðsamleg. Ef fleiri jákvæðum hugmyndum og 

einkennum er dreift á áhrifaríkan máta um heiminn með breytingum á menningu 

og normatískum aðferðum, þá geti „er“ komið í stað „ætti,“ það er að kenningin 

verði að raunveruleika.32 Til að skilgreina þessa ákvarðandi innri þætti er meðal 

annars horft til stjórnmálahagfræðilegrar nálgunar, þ.e. tengsla milli efnahagsmála 

og stjórnmála, auk tengsla milli efnahags- og orkuöryggis ríkja sem verður skoðað 

nánar í næsta kafla. En með því að skoða áhrif innanlandsstjórnmála má draga úr 

mikilvægi realismans, sem segir að stjórnleysi sé meginforsendan í 

                                                        
29 Wendt, Alexander. ,,Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power 
Politics.” Der Derian, James (ritstýrir). International Theory: Critical Investigations, Macmillan, 
London, 1995. Bls. 132. 
30 Waltz. (1959). 
31 Wendt, Alexander. ,,Anarchy is what states make of it: the social construction of power 
politics.“ International Organizations, Vol. 46, vor 1992. Bls. 396-397. 
32 Finnemore, Martha. Sikkink, Kathryn. ,,International Norm Dynamics and Political Change.“ 
International Organization, Vol. 4, haust 1998. Bls. 52.  



19 
 

alþjóðasamskiptum. Á kraftmiklum vettvangi innanlandsstjórnmála eru hagsmunir 

skilgreindir út frá félagslegum aðstæðum og líkt og Wendt segir, geta breytingar á 

aðstæðum haft í för með sér endurskilgreiningu á meginhagsmunum og skynjun á 

sjálfsmynd leikara eða þjóða.33  

Þótt innanríkisstjórnmál séu að jafnaði álitin sjálfstæð og sérstök í hverju ríki hafa 

þau alltaf verið breyta í utanríkisstefnu landa. Ríki eiga það sameiginlegt að 

skilgreina þjóðarhagsmuni út frá þróun innanríkismála og markmiðum í 

efnahagslegum vexti en jafnframt út frá almennum völdum ríkis. Innanríkisstefna 

mótar og skilyrðir valkosti í utanríkisstefnu ríkja en gefur á sama tíma tækifæri 

fyrir sveigjanleika og kraft í ytri samskiptum. Í þessu samhengi bendir Richard 

Merrit á hagsmunahópa sem koma kröfum sínum á framfæri innan 

ákvörðunarkerfisins, auk þess sem fulltrúar viðskiptalífsins, starfsgreinasamtaka, 

þjóðfélagshópa, borgarasamtaka og fleiri hópa sem eru þeirrar skoðunar að 

utanríkisstefna ríkis hafi áhrif á þau, að láta í ljós óskir og áhyggjur sínar. Við 

aðrar, afmarkaðri aðstæður geti almenningur haft bein áhrif á stefnumótun 

utanríkismála, hvort sem er í gegnum kjörna fulltrúa eða aðra milligöngumenn.34  

Valerie Hudson býður upp á fremur nákvæmari greiningu á samfélagslegum 

áhrifavöldum í utanríkisstefnu ríkja, til að mynda framkvæmdavald ríkisstjórna, 

löggjafarvald, dómsvald, stjórnmálaflokka, viðskiptablokkir, pólitíska 

aðgerðahópa, innlenda hagsmunahópa, fjölmiðla, verkalýðsfélög, fylkisstjórnir og 

trúarhópa. Þá bendir Hudson á aðra utanaðkomandi aðila sem hafa áhrif á 

innanlandsmál ríkja, svo sem önnur þjóðríki, aðila að milliríkjasamningum, 

alþjóðafyrirtæki, frjáls félagasamtök á alþjóðavettvangi, milliríkjasamtök, erlenda 

fjölmiðla og alþjóðlega dómstóla.35  

Færa má rök fyrir því að innri og ytri þættir hafi aukið vægi sitt í 

innanlandsmálum ríkja á liðnum árum, einkum hinir ytri sökum hnattvæðingar. 

Ríki eru þannig berskjaldaðri gagnvart kröfum um yfirþjóðlega stjórn og reglur en 

frjálsari hagkerfi ríkja og hnattvæðing félagslegra og pólitískra átaka innan ríkja 

gerir þau móttækilegri fyrir nýbreytni í samskiptum við innri og ytri aðila. En þótt 

margir þættir séu taldir hafa bein eða óbein áhrif á stefnu ríkja í ytri samskiptum 

                                                        
33 Wendt (1995). Bls. 131. 
34 Merrit, Richard L. Foreign Policy Analysis. D.C. Heath and Company,, U.S.A. 1975. Bls. 2-3. 
35 Hudson, Valerie M. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc. Maryland, 2007. Bls. 127-128.  
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sínum, deila fræðimenn um virkni innri þátta og alþjóðlegra breyta við mótun ytri 

hegðunar ríkja. Helsta ástæðan fyrir því er mögulega samstöðuleysi þeirra er fjalla 

um samanburðarstjórnmál annars vegar og hins vegar alþjóðasamskipti. Lengi vel 

samanstóð megnið af greinum um tengslin milli innanlandsmála og alþjóðlegra 

þátta af óteljandi innanlandsáhrifum á utanríkisstefnu eða almennum ályktunum 

um tengsl þessara þátta. James Rosenau var fyrstur fræðimanna til að beina 

athygli að þessu sviði en framlag hans og ítarleg flokkunarfræði skiluðu helst 

niðurstöðum þar sem tengd var saman átakahegðun innan- og utanlands. Að vísu 

lýsti Rosenau yfir vöntun á tengslanálgun í rannsóknum sem sameinuðu áhrif 

takmarkana á alþjóðavettvangi og ákvarðandi þátta innanlands sem innlegg til að 

útskýra utanríkisstefnu ríkis.36  

Robert Putnam þróaði þessar hugmyndir enn frekar þegar hann gerði tilraun til að 

setja fram kenningu um orsakasamband á milli innanríkisstjórnmála og 

utanríkisstefnu. Kenningin, svonefnd tveggja þátta leikjagreining, líkir 

hreyfingum eða athöfnum þeirra aðila sem m.a. er fjallað um að ofan við leik sem 

á sér stað samtímis á tveimur samtengdum leikjaborðum; leikjaborði 

innanríkisstjórnmála og leikjaborði alþjóðastjórnmála. Það sem fer fram í 

alþjóðastjórnmálum getur ekki annað en haft áhrif á innanríkisstjórnmálin og 

öfugt. Putnam bendir á að skilin milli borðanna tveggja geti orðið ógreinileg í 

sumum málum. Samt sem áður hafi utanaðkomandi aðilar ekki völd til að taka 

stefnuákvarðanir fyrir neinar fullvalda ríkisstjórnir. Vegna þessa, í umræðum um 

samband innanríkismála og utanríkismála, eru fræðimenn einkum áhugasamir um 

innanríkisleikjaborðið vegna áhrifa þess á ákvarðanir ríkisstjórna á vettvangi 

utanríkisstefnunnar. En þegar skilningur hefur náðst vegna hreyfinga á vettvangi 

innanríkisstjórnmála, má ganga út frá áhrifum vegna hreyfinga á 

utanríkisborðinu.37  

Kenningu Putnams um tveggja þátta leikjagreiningu hefur lítið verið í beitt í 

greiningu á utanríkisstefnu Kína með beinum hætti heldur fremur á afmarkaða 

þætti hennar, til að mynda á Taívanstefnu Kína og samningaviðræður vegna 

landamæradeilna. Sú greining sem hér fer fram mun að miklu leyti byggjast á 
                                                        
36 Rosenau, James. ,,Toward the Study of National-International Linkages.” Linkage Politics: 
Essays on the Convergence of National and International Systems. Rosenau ritstýrir. Free Press, 
New York, 1969. 
37 Putnam, Robert D. ,,Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-level Games.” 
International Organization, No. 42, Iss. 3, sumar, 1988. Bls. 427-460. 
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kenningu Putnams, þ.e. áhrif innanlandsþátta á utanríkisstefnu Kína og síðar áhrif 

hugmynda um efnahags- og orkuöryggi Kína og samspil þessara þátta á 

Afríkustefnu Kína síðustu misseri. Eins og Narayanan bendir á í Strategic 

Analysis þá hefur orðið stórkostleg breyting frá Maótímanum, þegar áherslan 

beindist einkum að þjóðaröryggi og pólitískar hugmyndir ráðamanna í Peking 

stjórnuðu stefnumótun utanríkisstefnu. Í opinni stefnu Kína í dag, er gerð krafa 

um að utanríkisstefnan þjóni meginhagsmunum þjóðarinnar, efnahagslegri þróun. 

Á sama tíma hefur dregið úr beinum áhrifum stjórnvalda á efnahaginn og orðið 

færsla á valdi frá ríkisstofnunum til fyrirtækja, sem hefur áhrif á alla stefnumótun 

utanríkisstefnu.38 

Í dag standa stjórnvöld í Peking frammi fyrir fjölmörgum vandamálum innanlands 

sem þarf að leysa úr til að halda þróunarstigi landsins stöðugu og vaxandi. Draga 

þarf meðal annars úr fátækt innanlands, bæta stjórnarhætti og réttarfarskerfi 

landsins, takast á við samfélagslegt öryggi, umhverfisvandamál og vinna á 

spillingu innan stjórnkerfisins. Eins og kemur fram hér að neðan geta vandamálin 

vaxið og valdið Kommúnistaflokknum, landinu og efnahagsvexti þess miklum 

skaða. Þrátt fyrir að valdboðssinnað ríkið sé á hefðbundinn hátt minna ábyrgt 

gagnvart íbúum landsins í ákvörðunum utanríkisstefnu en önnur, hefur fjölbreytni 

þeirra þátta sem ákvarða utanríkisstefnu landsins aukist og vitneskja er vaxandi 

meðal kínversks almennings um atburði í alþjóðakerfinu. Af því leiðir að 

stefnumótendur þurfa að taka tillit til fleiri þátta þegar ákvarðanir um 

utanríkisstefnu eru teknar. Líkt og Lanteigne bendir á eru stjórnvöld í Peking 

meðvituð um það að röng utanríkisstefna, einkum þegar landið tengist 

alþjóðakerfinu sífellt meira og tekur aukinn þátt í hnattvæðingu, getur leitt til innri 

upplausnar, atburðarásar sem bæði flokkurinn og stjórnvöld vilja forðast.39 

2.2 Innri þættir Kína 

i. Stöðugleiki 

Ýmsar ritstýrðar bækur hafa fjallað um þessi mál frá ýmsum sjónarhornum og má 

þar helstar nefna The Making of Chinese Foreign and Security policy in the Era of 
                                                        
38 Narayanan, Raviprasad. ,,Foreign Economic Policy-Making in China.” Strategic Analysis, Vol. 
29, No. 3, 2005. Bls. 463. 
39 Lanteigne. (2009). Bls. 33. 
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Reform, ritstýrð af David Lampton, og Chinese Foreign Policy eftir Robinson og 

Shambaugh. Í ritsafni Lamptons eru greinar eftir áhrifamikla fræðimenn á borð 

við Bates Gill, Michael Swain og Lampton sjálfan en í henni er ítarlega fjallað um 

bæði innanlandsþætti og alþjóðlega áhrifaþætti í utanríkisstefnu Kína. Niðurstaða 

ritstjóra og annarra höfunda í bókunum er nokkuð skýr: Kínversk utanríkisstefna 

ákvarðast af forgangsatriðum innanlandsmála og þá einkum efnahagsþróun, 

félagslegum og pólitískum stöðugleika og af vilja stjórnmálamanna til að varpa 

fram ímynd lands sem ber virðingu fyrir alþjóðalögum, þótt leiðtogar kínverska 

Kommúnistaflokksins taki ákvarðanir sem að þeirra mati tengjast þjóðaröyggi 

landsins hverju sinni.40 Enginn vafi leikur á því að utanríkisstefna Kínverja hafi 

verið rekin til að ná efnahagsmarkmiðum þeirra, sem talin eru nauðsynleg fyrir 

frekari stöðugleika landsins. Deng og Wang benda hins vegar á að kínverskir 

leiðtogar telji innra öryggi mikilvægasta þáttinn í þjóðaröryggi landsins, sem felist 

ekki einungis í að halda röð og reglu innan landamæra Kína, heldur einnig í að 

viðhalda völdum kínverska Kommúnistaflokksins í landinu. Hvítbók Kínverja frá 

árinu 2002 um þjóðaröryggi landsins skilgreinir þjóðarhagsmuni þannig að þeir 

felist einkum í að verja fullveldi landsins, þjóðareiningu, landfræðilegt réttmæti 

og öryggi, stöðugri aukningu í völdum landsins með áframhaldandi 

efnahagsþróun, viðhalda og bæta hið sósíalíska kerfi, viðhalda og efla 

samfélagslegan stöðugleika og einingu og loks vinna að langtíma friðsamlegu 

umhverfi og hagstæðu ytra umhverfi.41 

Stöðugleiki kínverska ríkisins skiptir sköpum við núverandi umbætur á sama tíma 

og kínversk stjórnvöld standa frammi fyrir töluverðri óánægju meðal íbúa 

sveitanna og í þéttbýlum iðnaðarsvæðum. Ganga sumir svo langt að segja að án 

stöðugs ríkis séu ekki umbæturnar í hættu, heldur sjálf tilvera ríkisins.42  

Pólitískur og samfélagslegur óstöðugleiki innanlands getur líka haft afdrifarík 

áhrif á utanríkisstefnu Kína. Vestrænir fræðimenn benda á að pólitískur veikleiki 

leiðtoga heima fyrir, einkum á krísutímum, geti leitt til þess að þeir taki upp 

                                                        
40 Lampton, David M. The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform. 
Standford University Press, Standford, 2001. Robinson, Thomas og Shambaugh, David. Chinese 
Foreign Policy: Theory and Practice. Oxford University Press, Oxford, 1994.  
41 White Paper on China's National Defense in 2002. PRC Information Office of State Council, 9. 
desember, 2002. Aðgengilegt á www.china.org.cn/e-white.  
42 Zhou, Jianming. Wang, Hailiang. ,,On the Development of Equality.” SASS Papers (9), 
Shanghaí Academy of Social Sciences, 2003. Bls. 26-42.  
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árásargjarnari og beinlínis hættulegri utanríkisstefnu sem leitt gæti til 

hernaðarátaka við Bandaríkin og bandamenn þeirra.43 Í svipuðum dúr hafa aðrir 

fræðimenn bent á að kínverska valdaelítan byggi lögmæti sitt á viðvarandi 

efnahagsvexti og velmegun og því sé Kínastjórn líkleg til að reka ágenga ytri 

efnahagsstefnu til að tryggja erlenda markaði og framboð á ólíkum auðlindum. 

Þannig byggist hin raunverulega ógn Kína á möguleikanum á að Kína muni valda 

óstöðugleika á heimsmörkuðum vegna efnahagslegrar þjóðernishyggju.44 En 

þörfin fyrir efnahagsþróun innanlands til að koma í veg fyrir óróa almennings og 

til að koma stöðugu alþjóðlegu og svæðisbundnu umhverfi til leiðar hefur ótvírætt 

komið fram í mörgum af mikilvægustu pólitískum skjölum Kína. Eitt þeirra er frá 

15. þingi kínverska Kommúnistaflokksins árið 1997, þegar æðstu leiðtogar Kína 

minntu á það að landið væri ennþá á upphafsstigi sósíalisma sem einkenndist af 

lágri framleiðni, mismun milli svæða, vanþróuðu menntakerfi og tækni. Þeir 

ítrekuðu að efnahagsþróun þyrfti að njóta forgangs í fyrirsjáanlegri framtíð. 

Pólitísk skýrsla þingsins lagði því áherslu á að góð nágrannastefna skyldi vera 

langtíma markmið Kína, með áherslu á að umdeild mál milli Kína og 

nágrannaríkja yrðu leyst með friðsamlegum hætti. Í skjalinu er einnig írekuð sú 

afstaða að þau mál sem erfitt sé að leysa skuli lögð til hliðar tímabundið.45  

Fræðimönnum hefur reynst erfitt að afla traustra gagna um hversu stöðugt 

kínverskt samfélag er í raun og veru, meðal annars vegna afstöðu stjórnvalda til 

upplýsingaskyldu þrátt fyrir að miklar umræður fari fram meðal stjórnarinnar í 

Peking um að leita lausna við þeim vanda sem vaxandi samfélagslegur 

óstöðugleiki er. Sumir öryggisfræðingar hafa varfærnislega haldið því fram að 

hefji Kína ekki verulegar stofnanaumbætur geti hvorki valdbeiting né hraður 

efnahagsvöxtur nægt til að halda aftur af óánægju.46 Kínverskir leiðtogar hafa 

hingað til beitt öryggissveitum (og valdbeitingu) til að halda aftur af 

mótmælendum og kröfum almennings í þeim tilgangi að veita ríkinu ákveðinn 

gálgafrest til að ráðast í pólitískar umbætur. En í grein Murray Scot Tanner um 

málið segir að frá embættistöku hans sem aðalritari kínverska 

Kommúnistaflokksins árið 2002, hafi Hu Jintao ekki útfært skýra stefnu um 

                                                        
43 Shirk, Susan L. China: Fragile Superpower. Oxfored University Press, New York, 2007. 
44 Samuelson, Robert J. ,,The Real China Threat.” The Washington Post, 20. ágúst, 2008.  
45 Zemin, Jiang. ,,Jiang Zemin's Report at the 15th National Congress Of the Communist Party of 
China.” 12. september, 1997. Aðgengilegt á http://www.fas.org/news/china/1997/970912-prc.htm.  
46 Jianrong, Yu. ,,Social Conflict in Rural China.” China Security, Vol. 2, No. 2. 2007. Bls. 2-17. 
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endurbætur eða innra öryggi ríkisins. Þá hafi Jintao, fyrir embættistöku sína, stutt 

íhaldssama afstöðu forvera sinna, Dengs og Jiangs Zemin um að stöðugleiki sé 

helsta forgangsatriði ríkisins, þótt stöku sinnum hafi hann lýst yfir mikilvægi 

,,nýrrar hugsunar.”47  

Kínverskum leiðtogum og fræðimönnum er endalok Sovétríkjanna ofarlega í 

huga. Mikhail Gorbachev tókst ekki að koma í veg fyrir þau þrátt fyrir endurbætur 

með perestroika og glasnost á miðjum 9. áratugnum, sem gengu út á að tryggja 

opnari stjórnsýslu, gagnsæi sovéskra stofnana, upplýsingaskyldu og draga úr 

spillingu embættismanna og Miðstjórnar sovéska Kommúnistaflokksins. Þótt 

Peking hræðist slíkar umbætur, meðal annars vegna falls kommúnismans í 

Austur-Evrópu á næstum sama tíma og atburðirnir á Torgi hins himneska friðar 

(Tiananmen) áttu sér stað og síðar að Sovétríkin skyldu liðast endanlega í sundur. 

Þannig þurfa kínversk stjórnvöld að taka tillit til beggja þátta, annars vegar 

óánægju almennings og viðbrögð við henni og hins vegar að koma í veg fyrir hrun 

hins eins flokks ríkis. 

Í nýlegri grein eftir Li Cheng í Foreign Policy segir að stefna stjórnvalda þar muni 

að einhverju leyti miða að því að milda stefnuna um hámarks efnahagsvöxt 

landsins og í staðinn verði í auknum mæli tekið tillit til skilvirkni efnahagsins og 

félagslegs réttlætis. Nú þegar hafi yfirstandandi fjármálakreppa knúið forystuna til 

að breyta áherslum sínum frá efnahagsvexti byggðum á útflutningi í að hvetja til 

eftirspurnar innanlands, sem meðal annars mætir kröfum dreifbýlisins.48 En 

margir sérfræðingar í málefnum Kína halda því fram að átta prósenta hagvöxtur sé 

það stig sem haldi atvinnustigi uppi og möguleikanum á félagslegum óstöðugleika 

niðri, þ.e. nauðsynlegur vöxtur til að skapa ný störf fyrir verkafólk sem sagt er 

upp störfum hjá ríkisfyrirtækjum og þá sem fara á vinnumarkaðinn eftir nám.49 

Núverandi fjármálakreppa getur haft áhrif á þennan stöðugleika, sérstaklega ef fer 

sem horfir og hún verður langvarandi. Í nýjustu skýrslu Alþjóðabankans um 

ástand kínverska efnahagsins segir að minni hagvöxtur á fyrsta ársfjórðungi 2009 

eða nálægt 6,1 prósent muni leiða til veikari fjárfestinga, minni fjölgunar starfa, 

minni búferlaflutninga og verðlækkana. Sagt er að samfélagslegur óstöðugleiki 

                                                        
47 Tanner, Murray Scot. ,,China Rethinks Unrest.” The Washington Quarterly, Vol. 27, Iss. 3, 
2004. Bls. 149-150. 
48 Li, Cheng. ,,China's Team of Rivals.” Foreign Policy, Iss. 171, mars/apríl 2009. Bls. 88-93. 
49 Thompson, Drew. ,,Beijing's GDP Numerology.” Foreign Policy – Web Exclusive, mars, 2009.  
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vegna hægari efnahagsvaxtar sé ólíklegur á meðan ríkisstjórnin tryggi sterkt 

öryggisnet auk þess sem gjaldeyrisvarasjóður landsins stóð í 1.950 milljörðum 

dollara í síðastliðnum mars.50 Á sama tíma má sjá nokkuð jákvæða þróun eiga sér 

stað undir þessum kringumstæðum, þar sem efnahagskerfið leitar jafnvægis inn á 

við, þ.e. að auka söluna heima fyrir enda erlendir markaðir oft mun veikari en þeir 

innlendu. 

ii. Þjóðernishyggja og friðsamlegur vöxtur 

Uppgangi Kína sem pólitísks, efnahags-, og hernaðarlegs veldis hefur verið fylgt 

eftir með vaxandi þjóðernishyggju meðal Kínverja. Í gegnum tíðina hefur 

kínversk þjóðernishyggja verið túlkuð með ólíkum hætti. Þar á meðal er 

hugmyndin um pragmatíska þjóðernishyggju, sem byggir á tiltekinni túlkun á 

sögunni sem er reglulega breytt til að falla betur að þörfum leiðtoga og 

stefnumótenda hverju sinni.51 Þessi tegund þjóðernishyggju byggir síður á 

hugmyndafræði og meira á hollustu við ríkið og þörfina á stöðugleika til að efla 

velmegun og áframhaldandi þróun. Kínverski Kommúnistaflokkurinn hefur 

þannig lagt að veði áframhaldandi lögmæti sitt, ekki aðeins möguleika hans á að 

vinna að hagsbótum á innanlandsstiginu heldur einnig að tryggja að kínverskum 

hagsmunum sé best borgið á alþjóðvettvangi. Ólík hugtök og módel eru fengin að 

láni hjá öðrum ríkjum og lítillega löguð að kínverskum raunveruleika, eins og 

frjálslynd efnahagsstefna sem hefur verið lýst sem markaðssósíalisma. 

Christopher R. Huges hjá London School of Economics, segir að kínverskir 

fræðimenn hafi bent á að afbrigði þessarar hugmyndar megi finna í tækni-

þjóðernishyggju, sem rekja má til þess að bakgrunnur núverandi leiðtoga Kína, 

sem er vísindalegur og verkfræðilegur, ýti undir tilhneigingu þeirra til að nálgast 

bæði innanlands- og utanríkisstefnu landsins með vísindalegum hætti.52  

Söguleg skírskotun leiðtoga og þjóðernissinnaðra Kínverja nýtur vinsælda og 

hugmyndin um endurreisn Kína til fyrri stórfengleika keisaratímabilsins hefur 

birst á ólíkan hátt, meðal annars í miklum hátíðarhöldum í kjölfar þess að 

                                                        
50 ABC News. ,,World Bank slashes China's growth forecast.” 18. mars, 2009.  Sjá einnig The New 
York Times. ,,China's Economic Growth Slows in First Quarter.” 16. apríl, 2009.  
51 Sjá nánar í Marks, Stephen. ,,Understanding China's Strategy: Beyond ´Non-Interference’.” 
Global Policy Forum, 5. nóvember, 2008.  
52 Hughes, Christopher R. Chinese Nationalism In The Global Era. 2006. Routhledge, New York, 
2006. Bls. 8.  
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Kínverjar urðu hlutskarpastir í vali á gestgjöfum Sumarólympíuleikanna 2008, 

World Expo sýningarinnar í Shanghaí árið 2010 og aðgangur Kínverja að 

Alþjóðaviðskiptastofnuninni árið 2001. Þannig var litið á þessa stórviðburði, sér í 

lagi Ólympíuleikana, sem vott um virðingu, trúnað og velvilja 

alþjóðasamfélagsins í garð Kína. Lýsti  hin opinbera fréttastofna Xinhua 

ákvörðuninni sem tímamótum í rísandi alþjóðlegri stöðu landsins og sögulegum 

atburðri í endurreisn kínversku þjóðarinnar.53 

Harðari mál virðast falla í grýttari jarðveg hjá kínverskum þjóðernissinnum. 

Kínversk stjórnvöld hafa alla tíð verið meðvituð um pólitísk áhrif þjóðernistals, 

sem endurspeglast m.a. í stefnu þeirra gagnvart Taívan, Japan og Bandaríkjunum. 

Allar götur síðan frá árinu 1949, þegar kínverska borgarastríðinu lauk með sigri 

Kommúnista og hinn sigraði Guomindang flúði til Taívan, hefur kínverskum 

nemendum verið kennt að öld niðurlægingar muni aðeins ljúka þegar Taívan verði 

sameinað á ný við meginlandið, Japanir biðjast einlægt afsökunar á 

grimmdarverkum sínum á tímum stríðsins og Bandaríkin komi fram við Kína sem 

jafningja. Farsæl innlimun Hong Kong 1997 og Macao 1999 í Kína hefur líka eflt 

áhuga Kínverja á endursameiningu við Taívan. Árið 2005 staðfesti kínverska 

þingið ný lög um bann gegn úrsögn, sem með formlegum hætti staðfesti rétt Kína 

til að beita hernaðaraðgerðum gegn sjálfstæðishreyfingu Taívans, skyldi eyjan 

lýsa yfir sjálfstæði. Jafnframt kemur skýrt fram í lögunum að það sé heilög skylda 

allrar kínversku þjóðarinnar, auk ,,taívanskra samlanda” hennar, að vinna að 

endursameiningu fósturjarðarinnar.54  

Þjóðernisleg lagasetning sem skilgreinir markmið landsins á erlendum vettvangi 

er ekki eina leiðin sem kínverskir stjórnmálamenn nota til vinsældaraukningar. 

Einkum í seinni tíð hefur verið aukin áhersla á námskeið í skólum sem hvetja til 

þjóðernislegrar hollustu nemenda. Í umfjöllun um þjóðernishyggju í kínversku 

samfélagi segir á einum stað að Jiang Zemin, fyrrum forseti Kína, og 

samstarfsmenn hans hafi í kjölfar óvinsælda kínverska Kommúnistaflokksins eftir 

óeirðirnar á Torgi hins himneska friðar árið 1989 reynt að tengja almenning betur 

við flokkinn með beitingu þjóðernishyggju, sérstaklega þar sem hugmyndafræði 

                                                        
53 Xinhua News. ,,A Historical Event for the Chinese Nation.” 13. júlí, 2001. Aðgengilegt á 
www.xinhuanet.com/english/.  
54 Anti-Secession Law – Adopted at the Third Session of the Tenth National People´s Congress. 
14. mars, 2005. Aðgengilegt á http://www.china.org.cn/english/2005lh/122724.htm. 
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kommúnismans virtist njóta dvínandi stuðnings almennings. Hafa sumir 

fræðimenn gengið svo langt að skilgreina þjóðernishyggju sem ríkistrú Kína í 

kjölfar atburðanna 1989 ásamt því sem efnahagsþróun tók við sem helsta 

forgangsatriði landsins.55  

En þjóðernishyggjan spratt ekki upp að áeggjan stjórnvalda einni og sér, bendir 

Edward Friedman á og bætir því við að fyrir fjölmarga Kínverja sé 

þjóðernishyggja heilbrigð tjáning sjálfsins og að kínverskir þjóðernissinnar upplifi 

sig ekki sem fórnarlömb sem láti stjórnast af pólitískum hagsmunum ríkisins 

heldur sem sanna föðurlandsvini sem ,,viti sannleikann og munu ekki láta 

blekkjast.” Kínverjarnir sem fleygðu múrsteinum að bandaríska sendiráðinu í 

Peking, eftir að sendiráð þeirra í Belgrad varð fyrir bandarískri sprengjuárás í maí 

1999, gerðu það af einlægri reiði að eigin sögn en voru ekki, líkt og vestrænir 

blaða- og fræðimenn héldu fram, ,,leikbrúður í höndum kommúnískra 

brúðumeistara.”56 Hu Jintao, sem þá var varaforseti, áhyggjufullur yfir 

mögulegum skaða á þjóðhagsmunum landsins, kom fram í sjónvarpinu tveimur 

dögum eftir sprengingarnar þar sem hann áréttaði stuðning stjórnvalda við 

föðurlandsást mótmælenda en varaði við öfgafullri hegðun sem gæti valdið 

óstöðugleika.57 

En á meðan sumir fræðimenn hafa farið varlega í að skoða markmið og ákvarða 

ástæður þjóðernishyggjunnar, hafa aðrir gagnrýnt uppgang þjóðernishyggju í Kína 

fyrir að vera ófyrirleitin löngun í stöðu stórveldis. Bernstein og Munro vöruðu eitt 

sinn við því í grein í Foreign Affairs að Kína, drifið áfram af þjóðernislegum 

viðhorfum, þráði að endurheimta æruna eftir niðurlægingu fortíðarinnar, væri 

sólgið í alþjóðleg völd og sæktist eftir stöðu Bandaríkjanna sem ríkjandi veldi í 

Asíu.58  

                                                        
55 Yan, Qiang. ,,Realism, Nationalism and China's Foreign Policy Making (since 1979).” Paper 
presented at the annual meeting of the International Studies Association, San Diego California, 
BNA, 22. Mars, 2006.  Yardley, Jim. ,,Chinese Nationalism Fuels Tibet Crackdown.” New 
York Times, 31. mars, 2008.  
56 Friedman, Edward. National Identity and Democratic Prospects in Socialist China. M.E. 
Sharpe, New York, 1995.  
57 Zhao, Suisheng. ,,The Olympics and Chinese Nationalism.” China Security, Vol. 4, No. 3, 
sumar 2008. Bls. 55. 
58 Bernstein, Richard & Munro, Ross H. ,,The Coming Conflict With America.” Foreign Affairs, 
No. 2, Iss. 76, mars/apríl 1997. Bls. 19. 
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Í nýlegri greinum, einkum eftir kínverska fræðimenn, ber minna á umfjöllun um 

hina vaxandi Kínaógn heldur er oft kafað dýpra eftir skilningi á drifkrafti 

þjóðernishyggju Kínverja. Einn þeirra, Suisheng Zhao, segir að þótt kínversk 

stjórnvöld séu varla yfir það hafin að nýta þjóðernislegar kenndir þegar slíkt fellur 

að markmiðum þeirra, hafi Peking iðkað pragmatíska þjóðernishyggju tempraða 

af diplómatískri skynsemi. Það sé verkfæri sem kínverski Kommúnistaflokkurinn 

notar til að efla tiltrú almennings á löskuðu stjórnmálakerfi og halda þjóðinni 

saman á tíma hraðra og ofsafenginna umbreytinga á kínversku samfélagi eftir 

kommúnisma.59 Michael Yahuda heldur því reyndar fram að upphaflegt loforð um 

að koma á nýju Kína, þar sem eining næðist með innblæstri úr siðferðislegum 

grundvelli sósíalisma, sé löngu horfið og þjóðernishyggja hafi rutt sér til rúms 

sem eina hugmyndafræði sameiningartákns kínverskrar alþýðu. Alla tíð frá því að 

Deng breytti um stefnu hafi kínverskir kommúnistaleiðtogar reynt að sveipa 

kínverska Kommúnistaflokkinn í fána föðurlandsástar. Vandinn sé hins vegar sá 

að slíkur málflutningur getur gert stefnu flokksins ósveigjanlegri í málefnum sem 

snerta þjóðarhagsmuni, sérstaklega ef það tengist fullveldi ríkisins. Hins vegar 

geti stjórnvöld einbeitt sér að markmiðum sínum án þess að hafa of miklar 

áhyggjur af heimskommúnismanum.60 

Þrátt fyrir að kínversk stjórnvöld beiti þjóðernislegum áróðri til að styrkja yfirráð 

og lögmæti kínverska Kommúnistaflokksins eru stjórnmálamenn meðvitaðir um 

þá áhættu sem því fylgir enda er stöðug hætta á að þjóðernislegar tilfinningar 

almennings brjótist fram í mótmælum. Við ákveðnar aðstæður er hætta á að 

stjórnvöld missi stjórn á ástandinu. Hinar þjóðernislegu tilfinningar almennings 

geta breyst í gagnrýni á utanríkisstefnu landsins, flokkinn eða samfélagsástand og 

jafnvel endað með upplausn ríkisins.  

Aðstæður í dag, þar sem fjármálakreppan í heiminum bitnar mun harkalegar á 

ríkjum sem háð eru útflutningstekjum, þar á meðal Kína, bætir ekki hið viðkvæma 

ástand efnahagsmála sem fyrir var í landinu. Kínverjar rekja ekki aðeins orsök 

alþjóðalegu fjármálakreppunnar til bandarísks kapítalisma, heldur eru 

forystumenn landsins, eins og Wen Jiabao, farnir að þrýsta á Bandaríkin að 
                                                        
59 Zhao, Suisheng. ,,China's Pragmatic Nationalism: Is It Manageable?” The Washington 
Quarterly, Vol. 29, Iss.1, vetur 2006. Bls. 132. 
60 Yahuda, Michael. ,,How much has China learned about interdependence?” China Rising: 
Nationalism and Interdependence. David S.G. Goodman og Gerald Segal ritstýra. Routhledge, 
New York, 1997. Bls. 16. 
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tryggja öryggi bandarískra ríkisskuldabréfa í eigu Kínverja að verðmæti 1.000 

milljarða dollara og vilja algjöra endurskoðun á fjárfestingarstefnu Kína í 

Bandaríkjunum.61 Zhou Xiaochuan seðlabankastjóri Kína hefur kallað eftir því að 

skipta út dollara fyrir nýjum gjaldmiðli sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur yfir 

að ráða, sem án efa myndi hafa í för með sér langtíma hnignun dollarsins. Harðari 

yfirlýsingar koma frá ört vaxandi hópi þjóðernissinnaðra menntamanna í Kína. 

Fremstur í flokki er Wang Xiaodong, sem segir hugmyndir Xiaochuan of 

hagstæðar Bandaríkjunum, þar sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sé einnig undir 

stjórn Bandaríkjanna. Sömuleiðis segir hann Kínverjar eiga að hætta að kaupa 

bandarísk ríkisskuldabréf og setja meira fjármagn inn í innviði landsins, varnir og 

almannatryggingar – sem gæti fljótlega snúið samdrátti Bandaríkjanna í kreppu.62  

Þótt hluti kínversks almennings hafi kallað eftir harðri afstöðu gegn því sem 

kallað er ögrun frá Bandaríkjunum og Japan í málefnum á borð við Taívan og 

viðskiptum, vita kínverskir leiðtogar að efnahagsleg velgengni byggir að miklu 

leyti á samþættingu á alþjóðavettvangi, einkum samvinnuþýðum samskiptum við 

Vesturlönd. Robert Suettinger segir það m.a. birtast í því að leiðtogar landsins hafi 

í umræðum um vöxt Kína viljað undirstrika í málflutningi sínum friðsamlega 

sambúð, afstöðu, völd og þróun. Í ræðu í New York í desember 2003 vísaði Wen 

Jiabao, forsætisráðherra Kína, í hugtakið ,,friðsamlegur vöxtur Kína” til að leggja 

áherslu á það að Kína hygðist ekki taka harðgerða afstöðu gegn Bandaríkjunum. 

Síðar, áhyggjufullir yfir að orðið ,,vöxtur“ gæti haft neikvæð áhrif í Washington 

og meðal nágranna Kína, notaði Hu Jintao, forseti Kína, hugtakið friðsamlega 

þróun í ræðu sinni á Boao ráðstefnunni í Hainan árið 2004.63  

Hugmyndin um friðsamlegan vöxt Kína var upphaflega kynnt í nóvember 2003 af 

Zheng Bijian, nánum samstarfsmanni Jintao sem síðar skýrði frá því að Kína hefði 

valið þá stefnu að þróast með því að nýta sér friðsamlegt alþjóðaumhverfi og á 

sama tíma að viðhalda heimsfriði í gegnum þróun sína. Jafnframt væri þetta stefna 

sem byggði á friðsamlegum vexti, það er að segja, væri stefna friðsamlegrar 

                                                        
61 The Guardian. ,,China pins blame for financial crisis on America.” 28. janúar, 2009. Einnig 
Wall Street Journal. ,,Chinese Premier Blames Recession on U.S. Actions.” 29. janúar, 2009. The 
New York Times. ,,China Losing Taste for Debt From U.S.” 7. janúar, 2009.  
62 Reuters. ,,China best-seller lashes ‘Mafia don’ America.” 26. mars, 2009.  
63 Suettinger, Robert L. ,,The Rise and Descent of ‘Peaceful Rise’.” China Leadership Monitor, 
No. 12, haust 2004. Suettinger var í Asíudeild Þjóðaröryggisráðs Bandaríkjanna í stjórnartíð Bills 
Clinton. 
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þróunar.64 Á tíunda Þjóðþingi Alþýðunnar í Kína (e. National People's Congress) 

2003, sagði Wen Jibao að vöxtur Kína fæli ekki í sér ógn heldur fremur tækifæri 

fyrir önnur ríki. Hann setti að auki fram fimm grundvallaratriði friðsamlegs vaxtar 

Kína. Í fyrsta lagi að nýta heimsfrið til að styðja þróun Kína og einnig tryggja 

heimsfrið með þróun Kína. Í öðru lagi að vöxtur Kína byggist á eigin styrk Kína 

og sjálfstæðum dugnaði og í þriðja lagi náist hann ekki án áframhaldandi 

opnunarstefnu og virkra tækja alþjóðasamskipta og efnahagsskipta. Í fjórða og 

fimmta lagi, þá tekur hann nokkrar kynslóðir og mun ekki standa í vegi fyrir né 

ógna öðrum þjóðum, né nást á kostnað annarra landa.65 

Hugmyndin um friðsamlegan vöxt mætti andstöðu innan Kína, meðal annars 

vegna áherslu á frið þar sem Kína kynni að virðast veikburða á meðan aðrir sögðu 

hugmyndina of einfalda í flóknum heimi. Önnur gagnrýni var að hugmynd Zheng 

væri barnaleg, þar sem Bandaríkin og önnur ríki myndu ekki leyfa vöxt Kína, 

hvað þá friðsamlegan.66 En hugmyndin snýr augljóslega ekki aðeins að Kína 

heldur gerir hún óbeint kröfu um að Kína sé veitt hjálparhönd af öðrum þjóðum til 

að skapa alþjóðlegt umhverfi þar sem vöxtur geti átt sér stað. Auk þess er gert ráð 

fyrir að Kína takist fljótlega á við þau innri vandamál sem friðsamlegur vöxtur 

Kína stendur fyrir þrifum, til að mynda skort á auðlindum, mengun, spillingu, 

pólitískum stöðugleika og ójafnri samfélags- og efnahagsþróun. 

iii. Torg hins himneska friðar og utanríkisstefna Kína 

Í bók Robert L. Suettinger, The Lingering Legacy of Tiananmen, er fjallað ítarlega 

um bjagað samband Bandaríkjanna og Kína í stjórnartíð George H. W. Bush og 

Bills Clinton, og mikil áhersla lögð á áhrif innanlandsstjórnmála á stefnumótun, 

bæði í Kína og Bandaríkjunum. Segir Suettinger að mikilfenglegar eða nákvæmir 

útreikningar á þjóðarhagsmunum útskýri sjaldan stefnur landanna hvort gagnvart 

öðru. Segir enn fremur að útbreiddar hugmyndir Kínverja um að Kínastefna 

Bandaríkjanna sé beinlínis knúin áfram af strategískum forsendum séu 

stórkostlega ónákvæmar, rétt eins og skeytingarleysi Bandaríkjanna gagnvart 

                                                        
64 Bijian, Zheng. ,,China's Peaceful Rise and New Role of China.” China Forum, haust 2005. Bls. 
3.  
65 Suettinger (2004). Bls. 4.  
66 Thornton, John L. China´s Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian 1997-2004, Brookings 
Institute, júní 2005. Bls. vi. 
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innanlandsþáttum í hinu eins flokks ríki leiðir til ámóta skekktrar niðurstöðu um 

kínverska stefnumótun.67 Niðurstaða Suettinger sýnir glöggt mikilvægi þess að 

skoða innanlandsþætti Kína þegar mótun utanríkisstefnu landsins er gerð skil.  

Sýnt hefur verið fram á að umskipti í ríki á þróunarbraut hafi haft djúpstæð áhrif á 

utanríkisstefnu Kína líkt og fjallað er um að ofan, þ.e. að félagslegur og pólitískur 

raunveruleiki innanlands og þær kröfur sem gerðar voru til ríkisins hafi valdið 

breytingum á stefnunni. Deng Xiaoping, Jiang Zemin og Hu Jintao höfðu ekkert 

val um annað en að greiða fyrir friðsamlegu ytra umhverfi. Þörfin var sjaldan 

meiri en í kjölfar óeirðanna á Tiananmen torgi 1989, þegar Rauða hernum var 

beint gegn mótmælendum, sem meðal annars gagnrýndu spillingu og mikla 

verðbólgu (20%). Atburðurinn, sem þegar hefur verið minnst á og verður áberandi 

í næstu köflum, hafði fremur óvæntar afleiðingar í för með sér enda urðu fljótlega 

miklar breytingar á utanríkisstefnu Kínverja og líkt og Suettinger bendir á voru 

áhrifin stórlega vanmetin af bandarískum stjórnvöldum. Vesturlönd gagnrýndu 

viðbrögð kínverskra stjórnvalda harkalega á opinberum vettvangi. Georg H. W. 

Bush, forseti Bandaríkjanna hætti við sölu á vopnum til Kína, Japan dró til baka 

öll lán til landsins sem og Alþjóðabankinn. Á meðan voru þróunarríki treg til að 

gagnrýna framferði Kínverja og jafnvel voru sum ríki, hugmyndafræðilegir 

samherjar á borð við Austur-Þýskaland, Norður-Kóreu, Kúbu og Pakistan, 

reiðubúin til að lýsa opinberlega yfir stuðningi við kínversk stjórnvöld. Sáu 

Kínverjar fram á diplómatíska einangrun og umfangsmiklar refsiaðgerðir af hálfu 

Vesturlanda og hófu þegar í stað diplómatíska herferð um heiminn til að varna 

slíkum örlögum. Fyrir utan það afrek að koma á ríkjasambandi við fáein asísk ríki 

á borð við Suður-Kóreu, Indónesíu og Singapúr, var sambandið við Afríku 

endurnýjað eftir að dregið hafði úr mikilvægi álfunnar á níunda áratugnum, í 

kjölfar þess að ákveðin þíða var komin í samskipti stórveldanna og nútímavæðing 

Kína krafðist erlendrar fjárfestingar og tækniaðstoðar. Afleiðingar atburðarins 

voru þær að ,,samstöðufáni þriðja heimsins” var reistur og dregið var úr 

alþjóðlegri fordæmingu og einangrun Kína, með stuðningi afrískra ríkja innan 

Sameinuðu þjóðanna. Í annað sinn var stuðningur Afríkuríkja innan 

fjölþjóðastofnana (í fyrra skiptið var þegar Peking tók sæti Taípei innan S.þ.) 
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orðinn mikilvægur ef ekki nauðsynlegur til að ná markmiðum Peking. Hér á eftir 

er reglulega vísað í þá atburði sem urðu 1989 og helstu afleiðingar þess skoðaðar, 

afstaða Kínverja til íhlutunarstefnu í innanríkismálum annarra ríkja, hugmyndir 

um þróun auk þess sem í fjórða kafla er samskiptum Kína og Afríku gerð ítarlegri 

skil. 

iv. Efnahagsleg hnattvæðing 

Eins og fram hefur komið eru einkum tveir kenningarskólar sem fjalla um  

hvernig koma megi í veg fyrir að Kína, sem vaxandi veldi, orsaki óstöðugleika 

innan alþjóðakerfisins. Í báðum kenningum er viðurkennt að vegna gríðarlegrar 

stærðar sinnar geti Kína valdið óstöðugleika í Kyrrahafshluta Asíu haldist ekki 

röð og regla heima fyrir eða með því að beita mikilli vigt sinni og virða að vettugi 

sáttmála og norm alþjóðasamfélagsins. Til að varna því að slíkar aðstæður komi 

upp leggur annar kenningarskólinn, líberalismi, áherslu á að best sé sannfæra Kína 

um að fylgja núverandi normum alþjóðasamfélagsins með því að flækja það í 

flókinn vef samþættingar og sækjast eftir öryggi í gegnum samvinnu. Seinni 

kenningarskólinn vefengir möguleika þeirrar nálgunar vegna stærðar landsins og 

einkenna stjórnmálakerfis þess. Í staðinn er realískari nálgun beitt sem myndi 

leggja áherslu á að einhver aðili eða heild hafi nægilegt vald til að mæta Kína og 

koma í veg fyrir að Kína hegði sér líkt og Þýskaland og Japan gerðu eitt sinn. 

Á nærri tveimur áratugum, sem Kína hefur tekið þátt í efnahagslegri samþættingu 

heimsins, hafa leiðtogar landsins lært mikið en ekki endilega eins og margir hefðu 

gert ráð fyrir. Michael Yahuda segir að fyrst um sinn hafi samþætting verið álitin 

blessun, þrátt fyrir blendin viðbrögð við því sem Deng Xiaoping kallaði flugurnar 

og skordýrin (þ.e. áhrif kapítalista og Vesturlanda) sem myndu óhjákvæmilega 

komast í gegn í kjölfar opnunarstefnu landsins.68 Og þótt hugtakið hnattvæðing 

hafi ekki verið notað opinberlega af kínverskum embættismönnum fyrr en árið 

1996, voru leiðtogar landsins reiðubúnir allan tíunda áratuginn að viðurkenna að 

efnahagsmál spiluðu vaxandi hlutverk í alþjóðasamskiptum eftir lok kalda 

stríðsins. Fjármálakreppan í suðaustur Asíu árin 1997 til ’98 sýndi hversu þunn 

lína væri á milli jákvæðra þátta hnattvæðingar og eyðileggjandi krafta hennar. 

Þótt Kína hafi sloppið nokkuð óskaddað frá krísunni sýndu erfiðleikar 
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nágrannaríkjanna hvernig hnattrænir efnahagskraftar gátu ógnað efnahagslegu 

þjóðaröryggi ríkja.69 Þrátt fyrir ógnarkrafta hnattvæðingar ákváðu Kínverjar að 

standa af sér storminn.  

Margir ólíkir þættir hafa stuðlað að aukinni þátttöku Kína í alþjóðakerfinu, sumir 

sem þegar hafa verið nefndir og aðrir sem hér á eftir verða nefndir. Peter H. Gries, 

sem hefur byggt rannsóknir sínar á kínverskri utanríkisstefnu út frá félagslegri 

mótunarhyggju, segir Kínverja hafa upplifað meiriháttar breytingar á eigin 

sjálfsmynd á síðustu misserum. Í bók sinni China‘s New Nationalism frá 1994 

segir Gries að á meðan Kínverjar hafi lögmæta ástæðu fyrir gremju sinni gagnvart 

Vesturlöndum sé þjóðernisleg tilfinningasemi knúin áfram af 

fórnarlambafrásögnum sem séu byrjaðar að hafa áhrif á stefnumótun kínverskrar 

utanríkisstefnu. Rúmum tíu árum síðar segir Gries í annarri bók, New Directions 

in the Study of China's Foreign Policy, að Kína hafi smám saman horfið frá fyrri 

sjálfsímynd um að vera fórnarlamb stórvelda og það skilgreini sig nú sjálft sem 

stórveldi.70 Samhliða breyttri sjálfsmynd Kína innan alþjóðakerfisins má segja að 

ríkið skilgreini sig ekki lengur sem byltingarríki eða helsta áskoranda 

alþjóðakerfisins sem sést t.a.m. í viðbrögðum þess við hnattvæðingu (þótt síðar 

verði fjallað um að í orðræðu Kínverja innan þróunarheimsins felist töluverð 

ögrun gagnvart uppbyggingu alþjóðakerfisins). Opinberlega vísa stjórnvöld í 

Peking gjarnan til þess að Kína leitist við vera ábyrgt veldi í heiminum og 

fylgjandi friðsamlegum vexti.  

Farvin Taylor bendir á að þrátt fyrir vaxandi hernaðar- og efnahagsstyrk Kína hafi 

það ekki leitt til svæðisbundinnar endurskoðunarstefnu enda hafi Kína ekki sett 

fram nýjar kröfur um tilkall til yfirráða yfir svæðum sem Kína deilir með 

nágrannaríkjum sínum (fyrir utan Spratlys og Senkakus). Hluti skýringarinnar á 

því að Kína leiti sátta í deilum og eyði tvíræðni um staðsetningu landamæra sinna, 

að mati Taylor, er vilji Kínverja til að sannfæra nágrannaríki og heiminn um 

friðsamlegan vöxt og draga úr öryggisvalþröng. Í lokin bendir Taylor á að 
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hlutverk þjóðernishyggju í utanríkisstefnu Kína sé óvissuþáttur sem geti þrengt að 

framtíðarmöguleikum kínverskra leiðtoga til að leita eftir málamiðlun í deilum.71  

Aðrar líklegar skýringar á hófsamari nálgun í deilum í ytri samskiptum Kína og er 

sennilega hluti af ímyndarherferð kínverskra stjórnvalda er svonefnd Kínaógn (e. 

China threat). Unnt er að lýsa Kínaógninni sem ákveðinni tegund hræðslu sem 

þróast hefur síðustu áratugi um að ríkjum gæti stafað ógn af voldugu Kína og 

Kína geti því valdið skaða á heimsskipaninni. Í grein eftir Simon Rabinovitch er 

fjallað um ímyndarvanda Kínverja erlendis og tilraunir þeirra til að varpa fram 

þeirri ímynd að vöxtur landsins sé ekki ógn við ríkjandi skipulag. Embættismenn 

hafi þannig reynt að koma á framfæri á alþjóðavettvangi meira aðlaðandi orðum 

og athöfnum, á borð við friðsamlegur vöxtur og friðsamleg þróun. Aðrir hafa bent 

á að jákvæðari viðhorf Kínverja til samnings um takmörkun á útbreiðslu 

kjarnavopna og vopnaeftirlits á síðustu tuttugu árum megi að miklu leyti rekja til 

þeirrar diplómatískrar sóknar Peking eftir atburðina á Torgi hins himneska friðar 

1989.72  

Enn fremur hefur verið bent á að aðkoma Kínverja að kjarnorkudeilunni við 

Norður-Kóreu í kringum 2003 hafi táknað algjört fráhvarf frá meira en áratugar 

hlutleysi í deilunni. Í víðara samhengi sé það aðeins einn liður í stefnu Kína að 

taka mildari afstöðu og fágaðri, öruggari og á tímum uppbyggilegri nálgun í 

svæðisbundnum og alþjóðlegum deilum. Á sama tíma og hagsmunir Kínverja í 

alþjóðasamfélaginu aukast og landið tengist stórveldahagsmunum verður Kína 

hæfara til að beita utanríkisstefnu og utanríkissamskiptum til að þjóna kínverskum 

hagsmunum. Samt sem áður er talið að Kína muni á næstu tveimur áratugum 

einbeita sér að mestu að innanlandsþáttum.73  

Kínverskir fræðimenn hafa bent á að áhyggjur um að Kína muni breyta 

alþjóðakerfinu á skaðlegan hátt, líkt og hegðun þeirra í Afríku, byggi á 

misskilningi á stefnu Kínaverja. He Wenping segir til að mynda að þótt ólík 
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83. 
72 Rabinovitch, Simon. ,,The Rise of an Image-Conscious China.” China Security, Vol.4, No.3, 
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viðhorf séu fyrir hendi um eðli pólitískra stofnana í Kína, komi fram í stjórnarskrá 

landsins að grunnstoðir landsins byggist á sósíalisma, þrátt fyrir að sósíalismi sé 

skilgreindur eftir sérstökum aðstæðum Kína. Á meðan megin hugmyndafræðin 

ráði ríkjum í Kína, hafi leiðtogar landsins leyft veruleika efnahagslegrar 

hnattvæðingar að breyta samskiptum Kína við önnur ríki frá hugmyndafræðilegri 

nálgun í skynsamari stefnu, þar sem efnahagslegir þjóðarhagsmunir njóta 

forgangs.74 

Algengt er að ríki skilgreini þjóðarhagsmuni sína út frá þróunar- og 

vaxtarmarkmiðum innanlands, auk hugmynda um heildarvöld ríkis. Stefna ríkja 

innanlands getur einnig mótað og skilyrt þá ytri möguleika sem eru á færi ríkja og 

á sama tíma opnað möguleika fyrir sveigjanleika og kraft í ytri samskiptum. Áhrif 

hnattvæðingar ásamt frjálslyndari efnahagsstefnu geta skapað ný tækifæri til þess 

að ná markmiðum innanlandsstjórnmála. Vöxtur Kína á sér stað á tímum 

hnattvæðingar og hefur ríkisstjórnin í Peking að ákveðnu leyti fagnað þeim 

ávinningi sem henni fylgir en á sama tíma reynt að draga úr neikvæðum þáttum 

hennar. Í greinum um viðhorf stjórnvalda segir meðal annars að stjórnmálaelíta 

landsins sé meðvituð um að efnahagsleg hnattvæðing sé tvíeggjað sverð fyrir 

Kína. Jafnvel þótt hnattvæðing sé að mati sumra gangverk efnahagslegs vaxtar 

getur kraftur breytinga auðveldlega sett Kína út af sporinu í sókn sinni í stöðu 

stórveldis, sé hún  ranglega meðhöndluð. Til að mynda segir á einum stað að 

reynsla og skynjun Peking af hnattvæðingu sýni að hún hafi auðveldað status quo 

afstöðu þeirra þrátt fyrir forystu Bandaríkjanna. Sama ferli hafi í staðinn leitt til 

alþjóðlegra viðbragða við vexti Kína, sem almennt einkennast af afmarkaðri 

valdajafnvægisbaráttu.75 Madhu Bhalla bendir á að hlutverk innanlandsstjórnmála 

felist í að notfæra tækifærin sem hnattvæðingin hafi upp á að bjóða. En breiður 

stuðningur innanlands við þátttöku í efnahagskerfi heimsins og svæðisbundnum 

efnahagsstofnunum hefur neytt Kína til að breyta lagaumgjörð og stofnanaferla til 

að tryggja aukið gagnsæi og skynsamlegri stjórnunarhætti. En vandamálið við að 

tryggja áframhaldandi vöxt hafi neytt Kína til að endurskoða efnahagsstefnu sína 

erlendis en jafnframt hafi mikilvægi hnattvæðingar kallað eftir aukinni samvinnu 

                                                        
74 Wenping, He. ,,The Balancing Act of China's Africa Policy.” China Security, Vol. 3, No. 3, 
sumar 2007. Bls. 32. 
75 Deng, Yong & Moore, Thomas G. ,,China Views Globalization: Toward a New Great-Power 
Politics?” The Washington Quarterly, Vol. 27, No.3, sumar 2004. Bls. 134. 
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til að tryggja aðgang að auðlindum.76 Samfara því að hnattvæðing setji aukinn 

þrýsting á að Kína standi við alþjóðlegar skuldbindingar og skapi opnari 

efnahagskerfi sem sé nauðsynlegt vexti Kína, býður hnattvæddur heimur upp á 

tækifæri fyrir Kína til að láta í ljós óánægju sína, grípa til ráðstafana til að verja 

efnahagslega hagsmuni sína og sækjast eftir áberandi hlutverki í alþjóðakerfinu, 

jafnvel án þess að valda ótta um að Peking ali með sér afturhaldssöm eða 

byltingarkennd markmið.  

2.3 Niðurstöður 

Ekki ætti að koma á óvart að utanríkisstefna Kína hefur einkenni ólíkra 

kenningaskóla í alþjóðasamskiptum. Kína, eins og Lanteigne bendir á, er fyrsta 

vaxandi veldið til að þróast innan alþjóðakerfis sem einkennist af mettun 

stjórnarfars, þ.e. að alþjóðastofnunum fjölgar óðum og að því er virðist þátttaka 

Kínverja í þeim. Aðild að þessum stofnunum virðist, að mati sumra, halda aftur af 

Kína en út frá kenningum líberalisma dregur aðildin úr þörf Kína fyrir beitingu 

þvingana eða að valda óstöðugleika í alþjóðakerfinu. Andstætt þessari 

stofnanahyggju stendur Mearsheimer sem telur það hlutskipti Kína og 

Bandaríkjanna að verða andstæðingar á tuttugustu og fyrstu öldinni og í realískum 

anda Waltz og Mearsheimers eru ávallt líkur á að slíkar deilur verði leystar með 

átökum án yfirþjóðlegs valds. Kínverjar hafa hinsvegar sjálfir viljað varpa fram 

þeirri ímynd að landið sækist einungis eftir frið til að viðhalda hröðum 

efnahagsvexti og þróast í efnað samfélag og þeirri orðræðu er hart fylgt eftir af 

embættis- og ráðamönnum þjóðarinnar.  

Hverjar sem raunverulegar áætlanir Kínverja eru þá hafa stjórnvöld í Peking beitt 

mjúku valdi til að bæta ímynd sína á alþjóðavettvangi og líkt og segir frá í næstu 

köflum hefur það verið í nærumhverfi Kína í Suðaustur-Asíu og innan 

þróunarheimsins. En það eru einnig aðrir kraftar að baki utanríkisstefnu Kínverja 

sem snúast ekki um samkeppni við aðrar þjóðir um valdastöðu, en það eru  

innanlandsþættir. 

Víst er að utanríkisstefna ríkis mótast bæði af aðstæðum í alþjóðakerfinu og 

fjölmörgum innanlandsþáttum sem sumir hverjir hafa verið nefndir að ofan. Þótt 
                                                        
76 Bhalla, Madhu. ,,Domestic Roots of China's Foreign and Security Policy.” International Studies, 
Vol. 42, 2005. Bls. 213-14. 



37 
 

rannsókn á þessum samverkandi þáttum gæti veitt dýpri skilning á utanríkisstefnu 

Kína er það meðvituð ákvörðun höfundar að beina athyglinni að 

innanlandsþáttum enda er það að vissu leyti vanþróað svið innan 

alþjóðasamskipta, sérstaklega í rannsóknum í áhrifum þess á ytri samskiptum 

stórveldis á borð við Kína. Með því er ekki dregið úr mikilvægi þekktari kenninga 

innan alþjóðasamskipta, því að rétt eins og kemur fram hér að ofan hafa ýmsir 

þættir í utanríkisstefnu landsins realískt yfirbragð en samspil innri þátta hefur 

fengið aukið vægi á tímum efnahagslegs vaxtar Kína, sem svo tryggir 

samfélagslegan stöðugleika innanlands og styrkir um leið lögmæti stjórnvalda.  

Út frá kenningum mótunarhyggju og tveggja þátta leikjagreiningu Putnams eru 

þessir innri þættir greindir og möguleg áhrif þeirra á stefnumótun stjórnvalda í 

Peking á utanríkisstefnu Kína. Slík nálgun virðist njóta vaxandi athygli meðal 

fræðimanna í alþjóðastjórnmálum, sérstaklega í ljósi þess að dregið hefur úr 

beinum áhrifum stjórnvalda á efnahagskerfi landsins með færslu valds frá 

ríkisstofnunum til fyrirtækja auk rýmra einstaklingsfrelsis í kínversku samfélagi. 

En stjórnmálamenning innan Kína, sem leggur áherslu á pólítískan og 

samfélagslegan stöðugleika byggðan á efnahagsvexti og hagsæld, skilgreinir þá 

valkosti sem eru tiltækir stefnumótendum í ytra og innra umhverfi ríkisins. 

Kínversk stjórnvöld standa frammi fyrir risavöxnum vandamálum í atvinnumálum 

landsins, ójöfnuði milli fólks og landsvæða og breytingum á stjórnmála- og 

efnahagsskipulagi landsins. Allt eru þetta krefjandi verkefni í eins flokks ríki en 

tilvera þess virðist vera háð samfélagslegum og pólitískum stöðugleika. Óvíst er 

hvort kínversk stjórnvöld sjái framtíðar stöðugleika felast í nauðsynlegum 

umbótum á innviðum stjórnkerfisins enda byggist þjóðaröryggi landsins á innra 

öryggi þess. Ýmis teikn eru þó á lofti um að stjórnvöld hyggist reyna að takast á 

við þessi samfélagslegu mál þótt sumir telji slíkt ekki mögulegt án þess að hluta af 

efnahagslegum vexti landsins sé fórnað. 

Á sama tíma og kínversk stjórnvöld hafa unnið að því að njóta jákvæðrar ímyndar 

á erlendum vettvangi hefur orðið breyting á sjálfsímynd Kínverja. Þannig hafa 

þeir fjarlægst fyrri sjálfsímynd sem byggist á fórnarlambastöðu landsins vegna 

atburða í fortíðinni og líta í auknum mæli til fornaraldarfrægðar keisaratímans. 

Erfitt er hins vegar erfitt að meta áhrif þjóðernishyggju í kínverskum stjórnmálum 

með nákvæmum hætti. Þó er það ekkert launungamál að kínversk stjórnvöld hafa 
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spilað á tilfinningastrengi þjóðernissinnaðra landsmanna, einkum eftir atburðina á 

Torgi hins himneska friðar árið 1989. Fram að þessu virðast stjórnvöld ekki hafa 

lent í stórvægilegum uppákomum vegna þjóðernistals en eins og fram kemur þá 

virðist fremur grunnt á efnahagslegri þjóðernishyggju meðal almennings og 

kínverskum menntamönnum, en í framtíðinni getur það endurspeglast í harkalegri 

utanríkisstefnu stjórnvalda, líkt og þó nokkrir fræðimenn óttast nú þegar. En með 

slíkri stefnu gætu stjórnvöld teflt frekari efnahagsvexti í tvísýnu þótt ólíklegt verði 

að teljast að svo óvenjulegar aðstæður komi upp að grundvallarforsendu 

kínversku stjórnarinnar sé fórnað fyrir skammvinnan stuðning þjóðernissinna. 
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3. Efnahags- og orkuöryggi  

3.1 Inngangur 

Vinsældir hugtaksins efnahagsöryggi hafa aukist á síðustu árum meðal 

fræðimanna í alþjóðastjórnmálum. En þrátt fyrir að mikilvægi sambands 

efnahagsmála og öryggis verður vart ofmetið má fullyrða að greina- og bókaskrif 

um efnið sé ennþá í frumbernsku sinni og hafi náð litlum þroska. Ástæðu þess má 

rekja til þess að hugtakið er tiltölulega ný af nálinni í kenningarheimi 

alþjóðasamskipta og ekki eru allir reiðubúnir að færa öryggisrannsóknir inn á það 

þrönga svið sem efnhagsöryggi ríkja, ásamt orkuöryggi, matvælaöryggi og 

félagslegu öryggi, byggist á.  

Hér verður gerð grein fyrir helstu skilgreiningum á efnahagsöryggi, auk þess sem 

tengslum efnahags- og orkuöryggis verða gerð skil út frá þeim kenningum sem til 

staðar eru. Að auki verður fjallað um samband kenningarhugtakanna tveggja og 

stefnu Kínverja í þeim málum. Efnahagsöryggi er sérstaklega mikilvægt fyrir 

Kína, m.a. út frá efnahagsvexti landsins og samfélagslegum stöðugleika. Þótt 

skilgreining efnahagsöryggis sé fremur víð, þ.e. að tryggja nauðsynlegan aðgang 

að auðlindum, fjármagni og mörkuðum til að viðhalda viðunandi velferðarstigi og 

völdum ríkis, er mikilvægi þess augljóst þegar fjallað er um utanríkisstefnu Kína 

gagnvart Afríku. 

3.2 Sögulegt yfirlit yfir þróun alþjóðastjórnmálahagfræði 

Þótt markmið með greininni sé ekki að greina kerfisbundið frá sögulegri þróun 

alþjóðlegra efnahagsstjórnmála (e. International Political Economy, IPE) innan 

alþjóðasamskipta er nauðsynlegt að stikla á stóru yfir þann tíma sem mótaði eða 

breytti jafnvel hefðbundinni hugsun meðal þeirra sem skrifað hafa um 

alþjóðasamskipti, þá sérstaklega hvað samband efnahagsmála og öryggis varðar. 

Rekja má alþjóðlega efnahagspólitík alla leið til 15. aldar þegar voldug Evrópuríki 

sóttust eftir efnahagsvöldum og stjórnvöld þess tíma skipulögðu takmarkaða getu 

sína til að auka auð landsins með því að hvetja til útflutnings fremur en 

innflutnings og iðnvæðingu frekar en landbúnað. Slík stefna hefur gjarnan verið 
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kennd við merkantílisma eða kaupauðgistefnu og gefur ríkjum, sem með farsælum 

hætti fylgja stefnunni, þ.e. halda jákvæðum vöruskiptajöfnuði, tækifæri til að 

tryggja sér gjaldeyrisforða sem síðan má nota í lánveitingar til annarra ríkja (eða 

til styrkingar á eigin gjaldmiðli). Í dag er slík stefna kennd við ríkishyggju, eða 

miðstýrt hagkerfi í hagfræðilegum skilningi, og felur kerfið í sér afskipti ríkisins 

af persónu-, félags- og efnahagslegum málum. Hvergi er minnst á umfang 

afskipta, þótt stjórnleysingjar telji tilvist ríkisins eina og sér skilgreina ríki sem 

statisma. Samkvæmt seinni tíma skilgreiningu hugtaksins er hlutverk ríkisins og 

,,undirsetning efnahagsstarfssemi” í þágu uppbyggingar þess og felur það m.a. í 

sér að viðhalda öryggis- og hernaðarmætti ríkis. Þar sem efnahagsstefna er 

ákvörðuð af stjórn ríkisins og með tilliti til fyrirfram ákveðinna hagsmuna þess, 

ráðast efnahagsmálin af stjórnmálum.77 Líkt og realistar, sem segja alþjóðakerfið 

vera stjórnlaust, telja statistar að alþjóðaefnahagskerfið sé stjórnlaust og þar af 

leiðandi í eðli sínu átakagjarnt. 

Á síðari árum kalda stríðsins, einkum á milli áranna 1968 og 1989, voru 

Bandaríkin og Sovétríkin ráðandi ríki í tvípóla heimi. Ríkin gerðu tilraunir á 

áttunda áratugnum með slökunarstefnu, tóku svo upp ágengari stefnu í upphafi 

níunda áratugarins en sneru sér að aukinni samvinnu með valdtöku Gorbachev í 

Sovétríkjunum í kringum 1985. Þrátt fyrir að hin alþjóðlega öryggisuppbygging 

hafi verið nokkuð stöðug gætti aukinnar vitundar innan Bandaríkjanna um 

umbreytingu sem orðið hafði í alþjóðlegum efnahagsmálum, þ.e. með vexti 

opinna viðskipta og hlutfallslegrar hnignunar Bandaríkjanna.78 Kalda stríðið hafði 

boðið upp á fremur stöðugt umhverfi í heimi kenningamiðaðra alþjóðastjórnmála. 

Þrátt fyrir það, líkt og John Lewis Gaddis benti á í frægri grein árið 1992, mistókst 

fræðimönnum innan alþjóðastjórnmála að sjá fyrir endalok kalda stríðsins. Gaddis 

hélt því fram að þessi misbrestur ætti að vekja upp spurningar um þær aðferðir 

sem þróaðar hafi verið til að skilja alþjóðastjórnmál. Terrence Hopmann segir í 

grein í Journal of Cold War Studies að grein Gaddis hafi verið gagnleg fyrir þær 

sakir að hún gat af sér umræður um hvernig bæta mætti kenningar í 

alþjóðastjórnmálum svo þær gætu betur útskýrt og spáð fyrir um meiriháttar 

                                                        
77 Byggt á Mingst, Karen A. Essentials of International Relations. W.W. Norton & Company, Inc. 
New York, 2004, bls. 234-237. 
78 Stuðst við Leffler, Melvin P. For the Soul of Mankind: The United States, The Soviet Union and 
the Cold War. Hill and Wang, New York, 2007. 
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breytingar í alþjóðakerfinu.79 Á þessum tímamótum myndaðist frjór jarðvegur 

fyrir endurskoðun eða endurbætur á fyrri kenningum en jafnframt tækifæri til að 

smíða nýjar kenningar. Því fóru kenningar um alþjóðleg efnahagsstjórnmál (IPE) 

að þróast en þó án frekari samþættingar á sviði efnahagsmála og 

öryggisrannsókna.  

Í sérstakri útgáfu International Studies Quarterly árið 1983, um efnahagslegar 

undirstöður stríðs, héldu ritstjórar tímaritsins því fram að í nýlegum og 

viðamiklum skrifum um alþjóðleg efnahagsstjórnmál hafi sambandið milli 

efnahagslegra þátta og orsaka alþjóðlegra átaka sjaldan verið skoðað.80 Fram að 

þeim tíma höfðu alþjóðasamskipti einkum snúist um stríð og frið þar sem þjóðríki 

voru helstu gerendur í alþjóðlegu stjórnmálakerfi. Karen A. Mingst tekur í sama 

streng en bætir því við að IPE rannsóknir hafi náð fremur sterkri stöðu á áttunda 

og níunda áratugnum. Þá þróun rekur hún til þess að alþjóðaviðskipti 

(fjárfestingar, lánveitingar o.s.frv.) hafi aukist gríðarlega, bæði hlutfallslega og í 

algildum skilningi. Í öðru lagi hafi hraðan vöxt í ábyrgð ríkisstjórna á 

efnahagsstefnu ríkja mátt rekja til þess að borgarar geri í auknum mæli kröfur um 

að ríkisstjórnir vinni að efnahags- og félagsstefnu til viðbótar við pólitísk 

markmið. Í þriðja lagi bendir hún á að þegar efnahagsmál verða hluti af opinberri 

umræðu eru þau sýnilegri einstaklingum og hópum sem mögulega verða fyrir 

áhrifum af slíkum ákvörðunum.81  

Rannsóknir á sviði alþjóðlegra efnahagsstjórnmála þróuðust við aðstæður þar sem 

frjálslyndir og realistar deildu um hvernig skýra ætti aukið vægi alþjóðlegra 

efnahagsmála. Frjálslyndir staðhæfðu að fræðimenn alþjóðasamskipta þyrftu ný 

verkfæri og nálganir. Slíkt er í samræmi við álit Mingst og því spurning hvort 

ríkislægt viðmið realista í kjarna öryggisrannsókna þeirra væri ennþá fullnægjandi 

leiðarvísir í alþjóðastjórnmálum. Joseph Nye og Robert Keohane töldu svo ekki 

vera í bók þeirra Power and Interdependence þar sem þeir segja að utanríkisstefna 

valdamesta ríkisins skuli byggjast á skýrri greiningu á breyttum 

heimsstjórnmálum enda höfðu þeir mikinn áhuga á að skoða tengsl á milli 

                                                        
79 Hopmann, Terrence. ,,Adopting International Relations Theory to the End of the Cold War.” 
Journal of Cold War Studies. Vol. 5, Nr. 3, sumar 2003, bls. 96. Grein Gaddis, „The Tragedy of 
Cold War History,” má nálgast í tímaritinu Foreign Affairs janúar/febrúar 1994.  
80 Mastanduno, Michael. ,,Economics and Security in Statecraft and Scholarship.” International 
Organizations, Vol. 52, No. 4, 1998. Bls. 825. 
81 Mingst (2004a). Bls. 233.  
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innanlandsstjórnmála og alþjóðaviðskiptastefnu ríkja, einkum Bandaríkjanna.82 

Áður höfðu alþjóðastjórnmál skilið á milli há- og lágpólitíkur í þeim skilningi að 

öryggismál og önnur mikilvægari viðfangsefni töldu til hins fyrra flokks og 

rannsóknum á efnahagsmálum var látið eftir í hendur hagfræðinga án beinnar 

tengingar þar á milli.  

Hins vegar heldur Robert Gilpin, prófessor við Princeton sem hefur ritað mikið 

um IPE, því fram að skilin á milli hagfræði, sem vísindi auðs, og stjórnmála, sem 

vísindi valda, séu sundurgreinandi en í hinum raunverulega heimi séu auður og 

völd að lokum samvaxið og í raun og veru grundvallarforsenda 

stjórnmálahagfræði alþjóðasamskipta.83 Stjórnmál og hagfræði eru tvær ólíkar 

aðferðir við að ráðstafa takmörkuðum auðlindum; hið fyrra í gegnum fjárlög, hið 

síðara í gegnum markaðinn. Skilgreining þessi er samt sem áður mikil einföldun á 

hugtökunum og vilja þau því einangrast nema undir ákveðnum aðstæðum og hún 

skýrir því ekki hið raunverulega samband hugtakanna. Þetta þarf að skoða með 

tilliti til þess að heimurinn var tvípóla megnið af síðari hluta 20. aldar og þrátt 

fyrir að efnahagsmál hafi orðið meira áberandi í skrifum fræðimanna eftir því sem 

leið á öldina dró þetta heimsskipulag úr hvata til að samþætta fræðisviðin. 

Bandaríkin áttu í samkeppni við eitt ríki hvað varðar alþjóðleg öryggismál en á 

vettvangi alþjóðlegra viðskipta áttu þau í samskiptum og samkeppni við aðrar 

einingar og ríki. Þannig má ætla að staða alþjóðakerfisins hafi fremur ýtt undir 

aðskilda nálgun hagfræði og stjórnmála. Robert Keohane héldur því reyndar fram 

í einni bók sinni að það sé réttlætanlegt að beina athyglinni á pólitískan efnahag 

þróaðra iðnríkja án þess að taka stjórnmál alþjóðlegs öryggis með í reikninginn.84 

Sú varð reyndar raunin fljótlega eftir lok kalda stríðsins þegar fræðimennska í 

alþjóðasamskiptum fór að bregðast við breyttum aðstæðum í heiminum. Hrun hins 

tvípóla heims hafði hvetjandi áhrif á fræðimenn til að samþætta öryggis- og 

efnahagsrannsóknir í alþjóðastjórnmálum. Það er einmitt í þessu umhverfi sem 

nýjar hugmyndir um efnahagsöryggi litu dagsins ljós. 

 

                                                        
82 Kegley Jr, Charles W. ,,The Neoidealist Moment in International Studies? Realist Myths and the 
New International Realities.” International Studies Quarterly, Vol. 37, 1993, bls. 131-146.  
83 Gilpin, Robert ,,The Nature of Political Economy” í Mingst, Karen, A. Snyder, Jack L. Essential 
Readings in World Politics. 2. útgáfa, WW Norton  & Company, London. Bls. 405.  
84  Mastanduno (1998). Bls. 839. 
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3.3 Hugtakið efnahagsöryggi 

Í Penguin Dictionary of International Relations kemur fram að málefni 

efnahagsöryggis megi einkum finna í merkantílisma. Ef yfirráð yfir framboði vöru 

og framboðs falla undir óvinveitt öfl eða verðið á hinu sama eru ákvarðað af 

fjandsamlegum aðila með einokunarvöld, þá sé efnahagsöryggi viðkomandi 

mögulega ógnað.85 Líkt og aðrar skilgreiningar á hugtakinu efnahagsöryggi í 

öðrum handbókum er skilgreiningin fremur óljós og opin og gefur varla tæmandi 

skýringu hugtaksins. Greiningin býður þó upp á ákveðinn byrjunarreit til að meta 

strategískar, pólitískar og efnahagslegar flækjur sem tengjast aukinni samtvinnun 

og hnattvæðingu í efnahagslegum samskiptum ríkja. 

Þótt hugtakið sé í auknum mæli notað er það talið vera tiltölulega vansmíðað 

kenningarhugtak innan kenninga um pólitískan efnahag eða efnahagsstjórnmál.86 

David Baldwin bendir á að erfitt geti reynst að henda reiður á hugtakið 

þjóðaröryggi, sem vísað er í endurtekið í rannsóknum í alþjóðasamskiptum og 

efnahagsöryggi þróast út frá. En hugtakið efnahagsöryggi, auk hugtaksins 

umhverfisöryggi, hafi öðlast vinsældir innan alþjóðasamskipta eftir lok kalda 

stríðsins.87 Líkt og önnur öryggishugtök virðist það skorta skýra skilgreiningu. 

Þannig segir Christofer Dent, sem skrifað hefur um efnahagsöryggi, að þrátt fyrir 

að rekja megi vaxandi vinsældir hugtaksins til útvíkkunar á öryggishugtakinu eftir 

lok kalda stríðsins, sé hugtakið ennþá mjög umdeilt og jafnvel vefengt. Þannig 

hugsa stjórnmálafræðingar ennþá innan hefðbundinna öryggishugtaka og séu 

fremur uppteknir af því sem Dent nefnir „hagfræði-öryggistengsl“ í stað 

efnahagsöryggis í sjálfu sér.88  

Annað vandamál sem Dent bendir á er að aðferðafræði við framkvæmd bæði 

efnahagsstefnu og hefðbundinnar öryggisstefnu megi nota til að ná svipuðum 

árangri, sem rekja má til teygjanleika valdahugtaks sem staðhæfir að ógnir á 

                                                        
85 Evans, Graham, Newnham, Jeffrey. The Penguin Dictionary of International Relations. Penguin 
Books, London, 1998. Bls. 491.  
86 Dent, Christopher M. ,,Economic Security.”Contemporary Security Studies. Ritstýrt af Alan 
Collins, Oxford University Press, Oxford, 2007. Bls. 204. 
87 Baldwin, David A. ,,The Concept of Security.” Review of International Studies, Vol. 23, 1997. 
Bls. 5-25. 
88 Dent (2007). Bls. 205.  
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efnahagssvæðum, t.d. refsiaðgerðir, geti komið öryggismarkmiðum til leiða, og 

öfugt.89  

Barry Buzan varpar fram þeirri spurningu hvort efnahagsöryggisstefna standi 

einungis fyrir öryggisvæðingu efnahagsmála. Í kjölfarið nefnir Buzan ákveðin 

atriði sem tengjast sterklega efnahagsöryggi, annars vegar möguleika ríkis til að 

viðhalda sjálfstæðri getu í hernaðarframleiðslu í alþjóðamarkaðsumhverfi og hins 

vegar samband efnahags og getu ríkis til að kalla út herinn. Einnig segir hann að 

möguleikinn á að verða efnahagslega háður innan alþjóðamarkaðskerfisins, 

einkum varðandi olíu, verði notaður í pólitískum tilgangi eða það sem meira er, 

spurningar geti vaknað um framboðsöryggi í kjölfar þess að ríki hverfa frá 

óskilvirku öryggi sjálfbærni til skilvirks óöryggis samhliða því að vera háður ytri 

öflun um framboð. Buzan, sem lýsir yfir miklum efasemdum um hugtakið 

efnahagsöryggi í öryggisstefnu ríkja, segir að sökum grundvallareðlis frjálslynds  

efnahags sé margt af því sem gæti talist til efnahagsöryggismála í raun og veru 

hefðbundin eða stjórnmálavædd efnahagsmál.90 Þrátt fyrir að Buzan telji að 

efnahagsöryggi sé í sjálfu sér vandræðahugtak býður hann upp á fremur einfalda 

skýringu á því, þ.e. að það snúist um nauðsynlegan aðgang að auðlindum, 

fjármagni og mörkuðum til að viðhalda viðunandi velferðarstigi og völdum 

ríkis.91 Þessi skýring er í samræmi við skilgreiningu Neu og Wolf, sem telja að 

efnahagsöryggi sé möguleikinn á að verja eða stuðla að efnahagsmunum ríkis með 

atburðarás, þróun eða atburðum sem gætu ógnað eða hindrað þessa hagsmuni en 

slíkt geti orsakast af öflum innan- jafnt sem utanlands.92 

Eldri greinar og bækur virðast bjóða upp á frumstæðari skilgreiningu á hugtakinu. 

Til að mynda segir Jacques Pelkmans að efnahagsöryggi fáist við líkur á því að 

verða fyrir alþjóðlegri valdbeitingu en á sama tíma segir hann að raunverulegt 

efnahagsöryggi á hverjum tíma þurfi að byggjast á hegðun þeirra ríkja sem eitt 

ríki á í umtalsverðu efnahagssambandi við.93 En allar þessar skilgreiningar eiga 

það sammerkt að þær gera ráð fyrir að sé efnahagsöryggi ógnað verði umtalsverð 

                                                        
89 Sama heimild. Bls. 207. 
90 Buzan, Barry. Wæver, Ole. Wilde, Jaap de.  Security – A New Framework for Analysis. Lynne 
Rienner Pub, Boulder Colorado, 1998. Bls. 97-109. 
91 Buzan, Wæver, Wilde (1997)). Bls. 8. 
92 Vitnað í Dent (2007). Bls. 210. 
93 Pelkmans, Jacques. National Economic Security: Pereceptions, Threats and Policies. Pelkmans, 
Jacques og Geusau, Frans A.M. Alting von. ritstýra. John F Kennedy Institute, Tilburg, 1982. Bls. 
9. 
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riðlun á efnahagsstarfsemi ríkis. Það hafi þar af leiðandi takmarkaðan aðgang að 

auðlindum, og þá yfirleitt olíu, eða fjármagni. Aðrar skýringar fela í sér getu til að 

viðhalda nægilegri hernaðargetu, viðunandi efnahagsvexti og lífsgæðum. Líkt og 

dæmin hér að ofan sýna hefur Dent margt til síns máls þegar hann heldur því fram 

að hugtakið efnahagsöryggi sé fremur vansmíðuð hugmynd.  

3.4 Efnahagsöryggi Kína 

Að leggja mat á efnahagsöryggi út frá efnahags- og utanríkisstefnu Kína býður 

upp á tækifæri til að meta lögmæti og notagildi kenningarinnnar. Landið hefur 

búið við tveggja tölu hagvöxt samfleytt í á þriðja áratug og hefur því þurft að 

takast á við flókin og margslungin verkefni á þeim tíma út frá öryggis-, efnahags- 

og samfélagslegum forsendum. Í grein Jiang Yong í China Security segir að fyrir 

þróunarríki á borð við Kína sé efnahagsöryggi best skilgreint sem ,,möguleikinn á 

að bjóða upp á stöðuga aukningu lífskjara allra íbúa í gegnum efnahagsþróun 

landsins á meðan haldið er efnahagslegu sjálfstæði.”94 Með öðrum orðum eru tvær 

hliðar á peningnum, samkeppnishæfni annars vegar og sjálfstætt efnahagslegt 

fullveldi hins vegar. Efnahagslegt fullveldi skilgreinir Yong sem yfirráð ríkis yfir 

eigin efnahagsþróun og möguleika þess til að veita viðnám gegn utanaðkomandi 

afskiptum, en það er í takt við skrif Wolf og Nye.  

Í Threats to China´s Economy, eftir Zhao Ying og tvo hagfræðinga, er ekki um að 

villast að samkeppnishæfni ríkis er þeim einnig hugleikið en skilgreining þeirra á 

hugtakinu er eftirfarandi:95 

Efnahagslegt öryggi vísar í alþjóðlega samkeppnishæfni ríkis, möguleika þess á 

að standast röskun, ógnir og innrás á efnahag landsins í innlendu og alþjóðlegu 

umhverfi, sem gerir efnahag ríkis kleift að lifa af og vaxa áfram. 

Í greininni segir jafnframt að kínverskir fræðimenn séu svipaðrar skoðunar um 

upphaf hugtaksins en það megi einkum rekja til loka kalda stríðsins. Áður höfðu 

rannsóknir þeirra á öryggi og ógnum tengst sérstaklega hernaðarlegum 

sjónarmiðum. Á öðrum stað er því haldið fram að ákveðin straumhvörf verði í 

hugmyndafræði stjórnmálamanna í Peking og meðal kínverskra fræðimanna í 

                                                        
94 Yong, Jiang. ,,Redressing Imbalance.” China Security, Vol. 3, Spring 2007. Bls. 66.  
95 Vitnað í Baiyi, Wu. ,,The Chinese Security Concept and its Historical Evolution.” Journal of 
Contemporary China, Vol. 10, Iss, 27. maí 2001. Bls. 277-278. 
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kjölfar Persaflóastríðsins. Stríðið hafi verið túlkað þannig að virðing og staða í 

alþjóðasamfélaginu sé rótgróið hernaðarmætti, sem ekki sé mögulegur án 

efnahagsstyrks. Líkt og eftirfarandi tilvitnun sýnir var litið á Persaflóastríðið (og 

kalda stríðið) sem upphaf breyttra tíma:96  

Núverandi efnahagsmynstur heimsins og alþjóðleg efnahagssambönd fara í 

gegnum gríðarlegar breytinga og uppstokkun. Með lokum kalda stríðsins hefur 

efnahagurinn orðið stór þáttur í að ákvarða vöxt og hnignun og uppgang og fall 

á getu þjóðar. Aðalvígvöllur alþjóðlegrar samkeppni hefur færst yfir á 

efnahagssviðið. 

Þannig virðist sem ákveðin endurskoðun á hefðbundnum skilgreiningum á öryggi 

eigi sér stað og efnahagsöryggishugtakið taki að þróast meðal kenningarsmiða 

Kínverja. Hugsmíðarnar voru í takt við það sem áður hefur komið fram, þ.e. að 

efnahagsöryggi fjallar um aðstæður þar sem fullvalda efnahagsþróun ríkis og 

efnahagslegir hagsmunir eru lausir undan truflunum eða ógnum frá innri og ytri 

þáttum.97 Á sama tíma þóttust fræðimenn og stjórnmálamenn í Peking sjá þess 

merki að uppbygging hins nýja heims byði upp á tækifæri til að búa til fjölpóla 

heim. Kína þyrfti að verða efnahagslega sterkt og reiðubúið til að bregðast við 

tilraunum Bandaríkjanna við að trufla áframhaldandi efnahagsvöxt Kína. Þessu 

tengt voru áhyggjur manna af efnahagslegri þátttöku erlendra aðila í Kína. 

Thomas Moore bendir á að andstætt yfirlýsingum yfirvalda þar sem hvatt var til 

aukinna beinna erlendra fjárfestinga, töluðu fræðimenn fyrir jafnvægi milli 

erlendrar þátttöku í kínverska efnahaginum og verndunar Minzu Jingji en 

bókstafleg merking hugtaksins þýðir ,,efnahagur sem er einmuna kínverskur” og 

kveður þar við nokkuð þjóðernislegan tón. 98  

Kínversk stjórnvöld virðast túlka hugtakið nokkuð þröngt sé litið til þess að þau 

kínversku fyrirtæki sem komust inn á Fortune 500 listann árið 2006 eru öll í eigu 

ríkisins þótt erlendir aðilar eigi minnihluta í sumum þessara fyrirtækja. Það er í 

samræmi við almennar hugmyndir um öryggi í Kína, sem eru mjög ríkismiðaðar. Í 

grein Madhu Bhalla segir að helstu áhyggjuefni innan Kína sé pólitískur 

stöðugleiki og efnahagsvöxtur og því sé forgangsatriði að móta stefnu sem tryggi 
                                                        
96 Tong, Jiemin. ,,Seize Opportunities to Develop Economic and Trade Relations Outside China.” 
International Trade, febrúar 1995. Bls. 13-.16.  
97 Sama heimild. Bls. 19 
98 Moore, Thomas G. ,,China in a regionalizing/globalizing world economy.” Óbirt ritgerð, lögð 
fyrir árlega samkomu samtaka Asíufræða, Boston, MA, 1999. Bls. 12-13. 
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friðsamlegt umhverfi fyrir efnahagsþróun landsins. Efnahagsvöxtur og þróun hafi 

verið skilgreind sem mikilvægustu þjóðarhagsmunirnir þar sem efnahagslegir 

hagsmunir í dag séu grundvöllur lögmætis flokksins og hugmyndafræði.99 

i. Auðlindir og efnahagslegt umhverfi Kína 

Kína, líkt og Bandaríkin, er að miklu leyti sjálfbært hvað varðar margar 

náttúruauðlindir (kol, járn, málma o.s.frv.) og framboð á vinnuafli, ásamt því að 

landið hefur stóran og ört stækkandi heimamarkað. Þó er Kína, eins og 

Bandaríkin, ekki sjálfbært hvað olíu varðar og snemma á 10. áratug síðustu aldar, 

eða árið 1993, urðu Kínverjar nettó innflytjendur á olíu. Á milli áranna 1998 og 

2003 kom nærri 60 prósent af hráolíu Kína frá Mið-Austurlöndum en óstöðugleiki 

svæðisins er metinn sem bein ógn við orkuöryggi Kína. Þannig hafa Kínverjar í 

auknum mæli horft til Kaspíahafsins, Rússlands, Suður-Ameríku og Afríku eftir 

olíu.100  

Tryggur aðgangur að orku, einkum olíu, verður vart aðskilinn frá hugmyndum um 

efnahagsöryggi Kína. Óseðjandi olíuþorsti Kínverja síðustu áratugi hefur knúið 

þriggja áratuga hagvöxt Kínverja, 10 prósent að meðaltali frá því að hið 

svokallaða umbótatímabil hófst árið 1978. Tengsl efnahagsöryggis og orkuöryggis 

Kína eru fjölmörg, bæði innanlands sem og á alþjóðlegum vettvangi. Í skýrslu 

International Crisis Group segir að til að auka orkuöryggi hafi stjórnvöld 

viðurkennt að beina þurfi innlendri stefnu í auknum mæli að verndun, aukinni 

skilvirkni, draga úr mengun, auka fjölbreytni í orkublöndunni, uppfæra hreina 

tækni og leyfa orkuverði að senda skýr skilaboð til birgðasala og neytenda.101 

Á alþjóðavettvangi veldur sívaxandi eftirspurn Kínverja eftir olíu miklum 

áhyggjum, hvort sem er vegna samninga þeirra við misjafnlega lýðræðislegar 

ríkisstjórnir í Mið-Austurlöndum, við Kaspíahafið, Afríku og víðar, eða vegna 

vaxandi áhrifa þeirra á áhrifasvæði annarra stórvelda, m.a. Bandaríkjanna. Þannig 

                                                        
99 Bhalla (2005). Bls. 219. 
100 Hurst, Cindy. ,,China's Oil Rush in Africa.” The Institute for the the Analysis of Global 
Security, júlí 2006. Bls. 4.   
101 International Crisis Group. ,,China's Thirst for Oil.” Asia report No 153, 9. júní 2008. 
Aðgengilegt á www.crisisgroup.org. Bent er á að stefnumótun og framkvæmd sé hindruð vegna 
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einnig Zhao, Hongtu. ,,China's Energy Security Policy and Its International Implication.” Energy 
Security and Climate Change Workshop Beijing, 20.-21. október 2007.  
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segir í einni grein um málið að vaxandi olíuneysla Kína og löngun þeirra til að 

spila stærra hlutverk á alþjóðavettvangi hafi ýtt alþjóðasamskiptum þess inn á 

svæði sem Bandaríkjamenn hafi einnig áhuga á. 102 Í greininni er vitnað í skýrslu 

frá bandaríska utanríkisráðuneytinu, sem segir að á meðan kínverskur efnahagur 

vex, muni löngun þeirra eftir mörkuðum og náttúruauðlindum hafa áhrif á 

strategíska hegðun þeirra og um leið móta varnaráætlun þess. Á sama tíma hafa 

skýrslur háttsettra embættismanna innan bandaríska varnarmálaráðuneytisins 

fjallað um áhyggjur kínverskra stjórnvalda af aðgangi að auðlindum, þ.á m. 

nægilegri orku og það sé jafnframt mikilvægur áhrifavaldur í strategískri hegðun 

Kínverja. Þá hafi forsætisráðherrann, Wen Jiabao haldið því fram að skortur á 

auðlindum olíu og gass hafi sett efnahags- og félagslegri þróun landsins 

skorður.103 Ekki síður aðkallandi vandamál í þessu samhengi er að tryggja 

flutning þessara efna til Kína en í dag virðist Kína hvorki geta varið erlendar 

orkubirgðir né leiðirnar sem þær ferðast eftir, þar á meðal Malakka sund þar sem 

um 80 prósent af hráolíu Kínverja fer um.  

Zweig og Jianhai halda því reyndar fram í grein að utanríkisstefna Kínverja sé 

drifin áfram af áður óþekktri þörf fyrir auðlindum.104 Aðrir fræðimenn um málefni 

Kína halda því fram að ofangreint flutningsóöryggi á orku til landsins, einkum um 

Malakka svæðið, sé í rauninni grundvallarspurning um hvort Kínverjar skuli 

treysta ennþá á aðra í að tryggja sjóleiðirnar til landsins, þróa eigin getu til 

verndar á eigin skipaleiðum eða þróa annarskonar sjó- eða landflutningaleiðir.105 Í 

hvítbók Kína um varnarmál frá árinu 2006, China´s National Defense in 2006 

kemur skýrt fram í lýsingu skjalsins á öryggisumhverfinu að ,,öryggismál tengd 

orku, auðlindum, fjármálum, upplýsinum og alþjóðlegum skipaleiðum séu að 

aukast.” Ennfremur er megin hlutverk kínverska alþýðuhersins skilgreint að 

,,verja þjóðaröryggi og einingu, og tryggja þróun ríkisins.”106 Vissulega er 

                                                        
102 Blazevic, Jason. ,,A Containment of China? Oil, Asia and the war on Terrorism.” Óbirt handrit, 
lagt fram á árlegum fundi Western Political Science Association, Nevada, 8. mars, 2007.  
103 Vitnað Helvey, David F. (Director China, Taiwan and Mongolia Affairs),,China's Energy 
Consumption and Oppurtunities for U.S.-China Cooperation to Adress the Effects of China's 
Energy Use.” Skýrsla lögð fyrir U.S.-China Economic and Security Review Commission, 15. júní 
2007. Bls. 2. 
104 Zweig, David og Jianhai, Bi. ,,China's Global hunt for Energy.” Foreign Affairs, 
september/október 2005. 
105 Sjá m.a. í Moore, Thomas G. ,,China as an Economic Power in the Contemporary Era of 
Globalization.” Journal of Asian and African Studies, Vol. 43, 2008. Bls. 501. 
106 Vitnað í Helvey (2007). Bls. 6. 
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orðalagið óljóst enda seint sagt að gegnsæi sé einkennisorð kínverskra stjórnvalda 

en texti hvítbókarinnar vísar óbeint í hlutverk kínverska hersins við þróun ríkisins 

og öryggismál tengd orku.  

Að ofansögðu má sjá að orkuöryggi (þ.e.a.s. að Kína geti verndað aðgang sinn að 

erlendum birgðum af olíu, gasi og steinefnum) sé nátengt og hluti af hugmyndum 

Kínverja um efnahagsöryggi og birtist í utanríkisstefnu landsins. 

Tekið saman má sjá að helstu atriði í efnahagsöryggi Kínverja eru eftirfarandi: 

efnahagsleg þróun hefur verið forsenda þess að auka öryggi Kína í heiminum eftir 

lok kalda stríðsins. Einnig virðast Kínverjar þurfa að vernda efnahagshagsmuni 

þjóðríkisins í ytri efnahagssamskiptum. Ógnir gegn efnahagsöryggi Kína eru 

taldar stafa af nokkrum þáttum: tilraunir Bandaríkjanna til að vera ráðandi í 

pólitískum efnahag heimsins, nauðsynin að vernda hinn einstaka kínverska 

efnahag og aðgangur Kínverja að erlendum orkuauðlindum. Að auki virðast ógnir 

gegn efnahagsöryggi Kína koma frá ,,óstöðvandi krafti hnattvæðingar” rétt eins 

og eðli hins pólitíska heimsefnahagskerfis virðist sýna hinu rísandi kínverska ríki 

nokkra óvild.107 Ekki verður um það villst að Kína er mjög samkeppnishæft í 

heimsmarkaðskerfinu enda ekki aðeins nauðsynlegt til að örva þjóðhagslegan vöxt 

heldur einnig til að komast inná alþjóðamarkaði. Og á síðari árum hefur Kína 

verið annar stærsti viðkomustaður beinnar erlendar fjárfestingar, á eftir 

Bandaríkjunum og nemur hún í kringum 60 milljörðum dollara á ári og ein 

áætlunin gerir ráð fyrir að erlend fjárfesting í Kína muni nema allt að 80 

milljörðum dollara árið 2010 eða fimm sinnum meira en sama spá fyrir Indland.108 

En að mati Jiang Yong er erlent fjármagn ennþá helsti drifkrafturinn á bak við 

núverandi efnahagsvöxt Kína. Það hafi einkum nýst við að auka tækninýjungar, 

markaðssetningu, bæta stjórnunartækni og yfirhöfuð aukna samkeppni. Ennfremur 

bætir Yong því við að meðan kínverskur efnahagur þróist, bæti innlend einka- og 

ríkisrekin fyrirtæki efnahagsstyrk sinn og möguleika og dragi þannig úr bilinu á 

mörgum stigum, milli þeirra og fyrirtækja sem hafa fengið erlent fjármagn.109 

                                                        
107 Sjá nánar í Bustelo, Pablo. ,,China's Emergence: Threat or ´Peaceful Rise´?” Real Instituto 
Elcano, Asia-Pacific – ARI No. 135/2005. 1. desember, 2005. 
108 Vitnað í Moore (2008). Bls. 499. Á árunum 1979 til 2005 hefur nemur FDI í Kína um 622 
milljörðum dollara, og nálægt 525 eftir 1990. Víst er að núverandi fjármálakreppa mun draga úr 
fjárfestingum alls stðar í heiminum. 
109 Yong (2007), bls. 68-69.  
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Aðrir fræðimenn, þeirra meðal Madhu Bhala hafa bent á að Kína sé næmt fyrir 

þeim vandamálum sem fylgja viðvarandi efnahagsvexti þar sem þeir kraftar sem 

standa að baki velgengni þess, viðskipti og erlendar fjárfestingar, séu ekki lengur 

fullnægjandi til að viðhalda hraða og umfangi vaxtarins. Vandamálin sem því hafa 

fylgt hafa þannig neytt Kína til að endurskoða erlenda efnahagsstefnu sína. Þannig 

hafi mikilvægi hnattvæðingar kallað eftir aukinni samvinnu í nálgun Kínaverja til 

að öðlast aðgang að auðlindum.110 Því verður ekki séð að Kínverjar sjái einungis 

ógnir í alþjóðavæðingu heimsins enda hefur hnattvæðingin veitt kínverskum 

efnahag gríðarleg tækifæri, fyrir utan að erlendir markaðir hafa að mestu drifið 

efnahagsvöxt Kína áfram.  

3.5 Tengsl efnahagsöryggis og orkuöryggis  

Orka er bæði nauðsynleg og frumskilyrði framleiðslu á öllum stigum innan 

efnahags nútíma ríkis og samfara efnahagsvexti eykst eftirspurn eftir orku. 

Orkuöryggi ríkja er skilgreint á ólíkan hátt meðal ríkja í alþjóðakerfinu og víðast 

hvar er orkukerfi þeirra þáttur í flóknum vef grunngerðar þeirra. Þannig getur rof 

á öryggi orkuöflunnar valdið miklum búsifjum, meðal annars á efnahag ríkja en á 

sama tíma á öryggi tengdu hernaðar- og varnarmálum ríkis, atvinnumálum, 

umhverfismálum og almannaheilsu. Þannig getur rof á eldsneytisflutningum ríkja 

beinlínis ógnað þjóðaröryggi ríkja, einkum þegar átök verða í alþjóðakerfinu. Í 

nýlegri skýrslu Alþjóðaorkustofnunarinnar er hugtakið orkuöryggi skilgreint sem 

,, nægilegt, viðráðanlegt (verð), og áreiðanlegt framboð orku.”111 Verðöryggi felst 

meðal annars í að halda kostnaði innan viðunandi verðbils svo varan geti verið 

notuð af framleiðendum til framleiðslu á vörum og neytendum við daglegar þarfir. 

Efnislegt öryggi felur í sér varnir á framboði á olíu, rafmagni eða gasi frá 

upprunastað, flutningi þess og geymslu. Ríki sem flytja út orku einblína fremur á 

að viðhalda öryggi eftirspurnar eftir útflutningi þeirra, sem í mörgum tilfellum 

gefur af sér stærstan hluta af tekjum ríkis. Í grein Daniel Yergin, segir að í tilfelli 

Rússlands sé markmiðið að endurvekja yfirráð ríkisins á ,,strategískum 

auðlindum” og helstu olíu-og gasleiðslum og markaðsleiðum sem notaðar eru við 

                                                        
110 Bhala, Madhu. ,,Domestic Roots of China's Foreign and Security Policy.” International 
Security, Vol. 42, 2005. Bls. 214. 
111 International Energy Agency. 2007. World Energy Outlook 2007: China and India Insights. 
Paris, IEA. Bls. 162. Aðgengilegt á www.iea.org.  
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sölu á alþjóðamarkaði.112 En fyrir þróunarríkin bendir Yerkin á, skiptir mestu máli 

hvernig orkuverð hefur áhrif á viðskiptajöfnuð þeirra. Í tilfelli Kína og Indlands 

felst orkuöryggi í möguleika þeirra að aðlagast snögglega þeirri stöðu að vera háð 

alþjóðamörkuðum, sem er meiriháttar breyting frá því að hafa verið sjálfbær í 

öflun orku. Roland Dannreuther segir að fyrir þróunar- og orkuinnflutningsríki 

líkt og Kína, geti hækkun á orkuverði eða rof á orkuframboði haft mikil og 

skaðleg áhrif. Efnahagsleg áhrif geti falist í minni iðnframleiðslu, samdrætti í 

fjárfestingum, minnkandi eftirspurn neytenda og neikvæðum viðskiptahalla. 

Jafnframt segir Dannreuther að á pólitíska sviðinu getur samningsstaða 

innflutningsríkja gagnvart útflutningsríkjum versnað og í kjölfarið sveigjanleiki 

ríkisins í utanríkisstefnu minnkað og lokum dregið úr hernaðargetu ríkis.113 Af því 

má álykta að innflutningsríki, einkum ríki sem fylgja fast eftir hraðri 

efnahagsþróun, sækist eðlilega eftir traustri orkuöryggistefnu. Tryggur aðgangur 

að orku er þannig forsenda þess að hagkerfi ríkja eins og Kína geti vaxið og 

þróast. En það eru fjölmargir innri og ytri áhættuþættir sem geta ógnað þeirri 

þróun. Náttúruhamfarir eins og jarðskjálftar, flóð og skógareldar geta ógnað orku- 

og efnahagslegu öryggi ríkis. Dæmi um slíkt er eyðilegging af völdum 

fellibyljarins Katrina, sem olli snöggum verðhækkunum á olíumörkuðum og 

stöðvaði olíuvinnslu og olíuflutninga í Mexíkóflóa. Aðrar utanaðkomandi ógnir 

geta verið af mannavöldum, líkt og þegar Saddam Hussein skipaði fyrir 

eyðileggingu á olíubrunnum Kúveit 1991 eða nýleg dæmi um endurteknar árásir 

uppreisnarmanna á olíuframleiðslu á Niger Deltasvæðinu í Nígeríu. Tengslin við 

hryðjuverkasamtök eru alltaf skammt undan en Al Kaída hryðjuverkasamtökin 

hafa hótað að ráðast á það sem Osama bin Laden nefnir ,,lamir 

heimsefnahagsins,” þ.e. mikilvægustu grunngerðir samfélaga en orkuflutningar 

eru ofarlega á listanum.114 Af ofansögðu má sjá að næstum ógjörningur er að 

fjalla um efnahagsöryggi án þess að tengja það við orkuöryggi enda sambandið 

sterkt í báðar áttir. 
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i. Ólíkar nálganir orkuöryggisfræða: Kína 

Skilgreina má tvær meginstefnur í orkuöryggi, strategíska og hins vegar 

markaðsnálgun. Ekkert ríki fylgir einungis annari stefnunni heldur má skilgreina 

orkuöryggisstefnu ríkis, hvar á skalanum milli strategískar og markaðsstefnu það 

lendir. Strategískri hegðun hvað þetta varðar er best lýst með því að oft er um að 

ræða ríkisstyrkta efnahagsráðstafanir af pólitísku frumkvæði í stað iðngreinar eða 

þrýstihóps til að mynda. Efnahagsráðstafanir myndu felast í beinni þátttöku í að 

auka innlenda orkuframleiðslu og í fjárfestingum erlendis. Pólitísk sambönd við 

orkuútflytjendur hafa mikla þýðingu, sem gjarnan eru styrkt með sérstökum 

efnahagsaðgerðum eins og fjárhagsaðstoð, innri fjárfestingum og sölu á helstu 

vörum eða pólitískum stuðningi. Ríkisstjórnir sem fylgja slíkri stefnu gætu talist 

fremur rólegar vegna kostnaðar sem fylgir framkvæmd á slíkri stefnu svo fremi 

sem það byði upp á traust orkuöryggi.115 Slík stefna að mati Dents, að stunda 

efnahagsdiplómasíu getur verið nauðsynlegt til að viðhalda heilindum í slíku 

sambandi enda getur framboðsöryggi, einkum á orku, nýjustu tækni og öðrum 

helstu efnum  haft áhrif á möguleika framleiðenda til að viðhalda eða bæta 

samkeppnisstöðu sína.116 

Markaðsnálgunin, líkt og nafnið gefur til kynna byggist fremur á innlendum- og 

alþjóðlegum orkumarkaði og leitast er við að draga úr hættu á orkutruflunum með 

endurbótum á skilvirkni slíkra markaða. Í eldri greinum um efnahagsöryggi segir 

að vísbendingar um efnahagsöryggisstefnu séu hvað skýrast þegar land samþykkir 

meðvitað efnahagslega óskilvirkni til að forðast að verða berskaldaðra gagnvart 

erlendum höggum eða þegar land leggur áherslu á þjóðlega nálgun á kostnað 

alþjóðlegrar samþættingar.117 

Zhang Jianxin bendir einnig á í grein um olíuöryggi og kínverska utanríkisstefnu, 

að í kínverskri fræðimennsku um orkuöryggi séu tvær meginstefnur þó ólíkar séu 

hinum fyrri. Þannig sé önnur sótt í pólitískan realisma en stuðningsmenn þeirrar 

stefnu mæla með sjálfbærni í orkumálum eða fjölbreytni meðal birgja og 

orkugjafa og birgðasöfnun til að bregðast við skyndilegum samdrætti framboðs. 
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Forðast ætti einfalda trú á markaðinn og hentugasta leiðin fyrir ríki er að lofa 

sjálfbærni þar sem sjálfbærni jafngildir orkuöryggi. Að lokum bendir Jianxin á 

kínversk stjórnvöld kjósi pólitískt hernaðarlegar leiðir til að tryggja orkuöryggi 

landsins eða tileinki sér strategíska nálgun í orkuöryggi Kína sem þoli illa að 

treysta á markaði.118 Dannreuther tekur í sama streng þegar hann segir að 

orkuöryggisstefna Kínverja frá 1995 hafi einkennst fremur af strategískri en 

markaðslegri nálgun. Hins vegar megi ekki líta framhjá því að stefna Kína hefur 

verið í stöðugri þróun og breytist. Og meðan landið hafi almennt orðið 

frjálslyndara og aðlagast auknu ósjálfstæði í orkumálum, hafi orkumálastefnan 

nálgast markaðsvænni nálgun.119 

Sú langtíma, strategíska stefna sem Kínverjar eru sagðir fylgja kemur sjálfsagt 

fáum á óvart þótt færri viti e.t.v. hvað felist í framkvæmd á slíkri stefnu. Eins og  

áður hefur komið fram hafa Kínverjar vísvitandi dregið úr eldsneytisinnflutningi 

frá Mið Austurlöndum vegna óstöðugs ástands og fært viðskipti sín í auknum 

mæli til Afríku, fyrrum ríki Sovétríkjanna, Íran og Venesúela. Þannig hefur Kína 

markvisst unnið að styrkingu á samböndum sínum við ríkisstjórnir þessara ríkja, 

meðal annars með vopnasölusamningum, margvíslegri aðstoð og síðast en ekki 

síst pólitískum stuðningi á alþjóðavettvangi en gjarnan er vísað í þegjandi 

stuðning þeirra við súdösk stjórnvöld vegna málefna Darfur. 

Kínversk stjórnvöld hafa rólega unnið að því að byggja upp langtíma 

eldsneytisbirgðir til að tryggja sig fyrir mögulegum áföllum vegna verðhækkana 

eða minnkandi framboðs, líkt og Jianxin tileinkar realískri hugsun. Verkefnið sem 

gengur undir nafninu SPR áætlunin (e. Strategic Petroleum Programme) er þó á 

frumstigi enda ríkisstjórnin talin eiga eftir að skilgreina nákvæmlega verksvið og 

stefnu verkefnisins.120 Í grein China Daily um verkefnið er þó fullyrt að SPR 

áætlun Kína sé undirstöðuatriði í að tryggja orkuöryggi Kínverja sem, að því er 

fréttin segir viðbrögð við röddum á alþjóðamörkuðum að olíuinnflutningur Kína 

                                                        
118 Jianxin, Zhang. ,,Oil Security Reshapes China's Foreign Policy.” Working paper No. 9, Institute 
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sé að verða ,,alþjóðleg ógn,” líkt og hafði áður heyrst um innflutning Kína á stáli 

og korni.121 

Undir lok árs 2008 er áætlað að kínverska SPR áætlunin hafi yfir að ráða um 100 

milljónir tunna af birgðum eða sem samsvarar mánaðarinnflutningi á hráolíu. 

Áætlanir gera ráð fyrir að um 2020 muni birgðirnar nema um 480 milljónum 

tunna eða sem nemur þriggja mánaðar innflutningi á hráolíu. Nái þær áætlanir að 

fram að ganga eru þessar strategísku birgðir Kínverja samt sem áður fremur litlar í 

samanburði við Bandaríkin og Japan, sem eiga að jafnaði birgðir sem duga í 150-

160 daga.122  

Sú stefna að tryggja sér ákveðið magn af eldsneyti er þáttur í orkuöryggi ríkis 

enda gæti mögulegt stríð takmarkað aðgengi ríkja að eldsneyti en dræm 

birgðastaða getur beinlínis komið í veg fyrir að ríki geti háð stríð, fyrir utan að 

efnahagur ríkja getur algjörlega lamast við slíkar kringumstæður. Að lokum er 

SPR áætlunin liður í stefnu stjórnvalda í Peking að tileinka sér orkuöryggisstefnu 

sem byggist á þjóðaröryggi (efnahagsöryggi þar á meðal) og strategískri sýn en 

slíkt er gert með auka vægi orkuöryggis innan stjórnkerfisins. 

Þegar hefur komið fram að hugmyndir pólitísks realisma í Kína (og 

Bandaríkjunum og víðar) leggi áherslu á sjálfsbærni og fjölbreytni orkugjafa sem 

lið í að auka orkuöryggi landsins. Vísbendingar um sjálfbærni má finna, 

samkvæmt sumum sérfræðingum, með því að finna hlutfallið á milli olíubirgða 

lands sem vitað er um og langtíma olíuneyslu ríkis – sem í tilfelli Kína er mjög 

lágt, sem aftur vekur upp spurningar um orkuöryggi landsins.123 Vandi Kína felst 

meðal annars í því að olíu- og gasauðlindir Kína sem vitað er um eru fremur litlar  

á alþjóðlegan mælikvarða, eða rétt um 2% og 1% af heildarmagni þess sem vitað 

er um í öllum heiminum.124 

Í dag er megnið af orkuþörf landsins mætt með kolabrennslu eða um 60 prósent 

en annars er orkuþörfinni mætt með innlendri framleiðslu á olíu (53% af 

heildarolíuþörf landsins), vatnsaflvirkjunum, kjarnorkuverum, eldivið og 

                                                        
121 China Daily. ,,Oil reserve key to energy security.” 11. ágúst 2004. Aðgengilegt á 
www.chinadaily.com.cn. 
122 International Energy Agency. ,,World Energy Outlook 2007 – China and India Insights.” . Bls. 
2.  
123 Vitnað í Jianxin (2007). Bls. 3. 
124 Asian Energy. ,,Oil and Gas Reserves – The Global Picture. 2007. Aðgengilegt á 
http://openlearn.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=172147.  
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lífeldsneyti.125 Framtíðaráætlanir gera hins vegar ráð fyrir fjölgun kjarnorkuofna 

úr 10 í 38. Núverandi og framtíðarvandi Kínverja er þó á sviði eldsneytisbirgða og 

gríðarlegs vaxtar í eftirspurn eftir olíu, einkum vegna stækkandi samgöngukerfis 

landsins. Sumar spár gera ráð fyrir að eldsneytisþörf samgöngukerfisins muni 

nema allt að 55% af orkuþörf landsins 2030, úr 35% árið 2005.126 Til að tryggja 

nægt framboð almennt hefur Kína endurbyggt og endurbætt þrjú ríkiolíufyrirtæki: 

Chinese National Petroleum Company (CNPC), Sinopec og Chinese National 

Offshore Oil Company (CNOOC). Þessi fyrirtæki eiga 3 hálfeinkavædd 

dótturfélög: PetroChina, Sinopec og CNOOC. Stofnun þessara fyrirtækja er liður í 

því sem í grundvallaratriðum flokkast undir langtímaáætlun í orkuöryggisstefnu 

Kína en uppbygging fyrirtækjanna hefur hlotið pólitíska forgangsröðun innan 

kínverska stjórnkerfisins. Hlutverk þeirra er að fjárfesta í olíurannsóknum og 

framleiðslu erlendis til tryggja birgðir af hráolíu sem síðar fer í gegnum 

kínverskar olíuhreinsunarstöðvar á meginlandinu. Allt eru þetta langtímaverkefni 

sem krefjast fullkomins stuðnings stjórnvalda og er það án efa hluti af strategískri 

stefnumótun í efnahags- og orkuöryggisstefnu ríkisstjórnarinnar í Peking. En 

stjórnvöld hafa leitað á náðir markaðarins, jafnvel í þessum viðkvæmu málefnum, 

óháð því hvort þau neyðist til þess eður ei. Markmið með olíuvinnslu þessara 

fyrirtækja er draga úr að landið sé háð erlendum olíufyrirtækjum. En í sjálfu sér 

hefur kínversk stefna verið drifin áfram af áhyggjum af áberandi varnarleysi 

gagnvart orkuskorti sem samkvæmt Dannreuther hefur leitt til ákvarðana þar sem 

geopólitískar og strategískar stefnur eru valdar fram yfir efnahagslegar og 

skilvirknislegar forsendur.127 Samtímis þarf að hafa í huga að vegna mikilvægis í 

heimsefnahaginum, er olía óumflýjanlega álitin strategísk vara og öll nútíma 

iðnvædd ríki, óháð hugmyndafræðilegri afstöðu, þurfa að takast á við þann 

veruleika. 

3.6 Samantekt 

Rannsóknir og kenningasmíði á efnahagsöryggi virðast hafa náð ákveðinni stöðu 

innan alþjóðasamskipta. Endalok kalda stríðsins eru talin hafa fengið fræðimenn, 

                                                        
125 Morss, Elliott. ,,Global Energy: A Factual Framework for Future Research.” New Global 
Studies, vol. 21, 2008. Bls. 10.  
126 IAE. 2007. Bls 296.  
127 Dannreuther (2003). Bls. 204.  
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bæði í Bandaríkjunum og Kína til að endurskoða hefðbundnar skilgreiningar á 

öryggi og bæta við efnahagsmálum. Líkt og kemur fram í upphafi greinarinnar er 

hugtakið að ýmsu leyti torskilið. Hugtakið einblínir fremur á efnahagsöryggi ríkis 

í heild fremur en einstaklings og aðeins að takmörkuðu leyti er fjallað um aðra 

gerendur í kerfinu þótt vissulega væri bent á utanaðkomandi ógnir. Þar má nefna 

hryðjuverkastarfsemi, aðstæður þar sem önnur ríki (Bandaríkin) gætu lagt 

hindranir í veg fyrir efnahagsvöxt annarra ríkja (Kína).  

Hugtakið efnahagsöryggi er að vissu leyti fremur óskýrt og býður ekki upp á 

nákvæma skilgreiningu hvenær slíku öryggi er náð. Annað mikilvægt atriði, er að 

mögulegt er ákveðinn árangur fáist með stefnu sem bæði má skilgreina sem 

efnahagsöryggisstefna eða einfaldlega hefðbundna öryggisstefnu. Það er meðal 

annars ástæða þess sem Barry Buzan segir efnahagsöryggi vera vandaræðahugtak. 

Kína býður vissulega upp á mikla möguleika í þróun hugtaksins, einkum vegna 

þess að landið er jafnan talið nokkuð lokað og ófrjálst á Vestrænan mælikvarða og 

völd ríkisstjórnar landsins eru gríðarleg. Landið hefur tekist á við mörg vandamál 

tengd hraðri efnahagsþróun en þó einkum skorti á orkugjöfum. Vísað var í 

fræðimenn sem nefna nokkuð sterk tengsl milli efnahags- og orkuöryggis en að 

auki hernaðaröryggi og þjóðaröryggi út frá þeim fyrri. Í tilliti til þess var m.a. 

vísað í eignarhald ríkisins á stærstu fyrirtækjum heimsins en þó sérstaklega olíu-

og gasfyrirtækjunum sem að ákveðnu leyti flokkast sem erindrekar stjórnarinnar 

erlendis. Þar er um að ræða langtímaverkefni sem eru hluti af framtíðarlausn 

Kínverja á vaxandi orkuskorti landsins og birtist nokkuð skýrt í utanríkisstefnu 

þess. 

Eins og sagði í byrjun er greinin tilraun til að gefa vísbendingar um hver staða 

hugtaksins efnahagsöryggi er innan alþjóðasamskipta og benda vísbendingarnar 

til þess að, svo vitnað sé í orð Christopher Dent, hugtakið er nokkuð vansmíðað 

enn sem komið er en virðist þó vera gagnlegt til notkunar undir vissum 

kringumstæðum sem sumar hafa hér verið nefndar til sögunnar. 
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4. „Mjúkt vald“ Kína 

4.1 Skilgreining hugtaksins  

Frá lokum 1990, og einkum á síðustu árum, hefur áhugi manna aukist á hugtakinu 

„mjúkt vald“ (e. soft power). Fræðimenn hafa spurt grundvallarspurninga, á borð 

við hvað mjúkt vald merkir og hvernig það tengist „hörðu valdi“ (e. hard power), 

ásamt nákvæmari spurninga á borð við hvernig þróa megi ólíkar tegundir mjúks 

valds og beita til að ná markmiðum utanríkisstefnu þjóðar. Fyrst ber að líta til 

kenningar fræðimanna um mjúkt vald áður en skoðuð eru dæmi um umrætt 

fyrirbæri. 

Að mati Hans J. Morgenthau þarf þjóð sem hefur mikla getu en vanþróaða, að lúta 

í lægra haldi fyrir þjóð, sem býr yfir hæfni til að fullnýta önnur valdatæki sem eru 

á færi viðkomandi ríkis og geta þannig með yfirburðum á einu sviði bætt upp fyrir 

skort á öðrum sviðum.128 Joseph Nye heldur fram að ef ríki geti komið á þeim 

alþjóðlegu normum sem ekki eru í mótsögn við samfélagslegar venjur þess, sé 

ólíklegra að ríki þurfi að breytast. Ef ríki getur ljáð  þeim stofnunum stuðning sem 

fá önnur ríki til að óska eftir að beina málum er þau snerta í farveg eða takmarka 

athafnir sínar á þann veg sem ríkjandi ríki kýs, má spara með því kostnaðarsamar 

þvinganir eða  beitingu harðs valds.129  

Mun ekki rísandi ríki, sem einblínir á að þróa og beita hörðu valdi oft leiða til þess 

að status quo veldi reyni að koma jafnvægi á kerfið? Utanríkisstefna sem byggist 

á hörðu valdi mun annað hvort duga skammt eða skemma viðleitni Peking til að 

hrinda í framkvæmd markmiðum utanríkisstefnu sinnar meðan á vexti hennar 

stendur. En ásamt því sem efnahagsleg og hernaðarleg geta eykst, hefur verið bent 

á að þróun mjúks valds sé nauðsynlegur þáttur í strategískum markmiðum ríkis til 

langs tíma.  

Áhuga Kína á mjúku valdi má líklega rekja til þess að þvinganir og 

hernaðaraðgerðir, þ.e. hart vald, er talið vera ófullnægjandi fyrir Kína til að ná 

markmiðum sínum. Þannig segir kínverski fræðimaðurinn Men Honghua að 

vöxtur Kína ráðist ekki aðeins af hefðbundnu valdi heldur þurfi að leggja áherslu 

                                                        
128 Morgenthau, Hans J. Politics among Nations: the struggle for power and peace, 6. úgáfa, 
endurbætt af Kenneth W. Thompson. McGraw Hill, New York, 1985. Bls. 159.  
129 Nye, Joseph S Jr. ,,Soft Power.” Foreign Policy, Vol. 90, No. 80, 1990. Bls. 153-71.  
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á mjúkt vald og að bestur árangur náist þegar báðar tegundir styðji hvort annað.130 

Annar kínverskur fræðimaður, Yu Xintian, segir nútímavæðingu Kína þarfnast 

friðsamlegs, jákvæðs og alþjóðlegs umhverfis til langs tíma og vísar þar 

sérstaklega í þörf fyrir að komast yfir auðlindir, njóta viðurkenningar 

nágrannaríkja og draga úr tortryggni þeirra yfir ásetningi landsins í alþjóðlegu 

samhengi.131  

Gegndarlaus hernaðarvæðing og óbein þvingun sem fylgt getur slíku valdi er varla 

til þess fallin að sefa taugar ríkisstjórna nær og fjær. En vegna óljósrar merkingar 

hugtaksins mjúkt vald (m.a. vegna ómælanleika) hefur í fræðitexta birst nokkuð 

víð skilgreining á því. Sumir halda sig við skilgreiningu Joseph Nye sem gjarnan 

er titlaður hugmyndasmiður mjúks valds en hann segir það vera möguleikann á að 

fá sínu framgengt með aðdráttarafli (óáþreifanlegra valdaverkfæra á borð við 

menningu, hugmyndafræði og stofnanir) fremur en með þvingun eða greiðslu.132 

Aðrir fylgja skilgreiningum fræðimanna á borð við Joshua Kurlantzick sem segir 

mjúkt vald hafa breyst og að bæði kínversk stjórnvöld og mörg ríki undir áhrifum 

þess beiti víðtækari skilgreiningu á mjúku valdi en Nye. Fyrir Kínverja hafi 

hugtakið neikvæða merkingu, það er að það felur í sér allt utan hernaðar- og 

öryggissviðsins, ekki einungis vinsælar menningarafurðir og opinberan 

ríkiserindrekstur heldur einnig þvingunarúrræði á sviði erlendra samskipta og 

efnahags, til að mynda aðstoð,  fjárfestingar og þátttöku í fjölþjóðastofnunum. 

Suðaustur Asía og Afríka sunnan Sahara séu góð dæmi um það.133 

En umræðan um mjúkt vald er ekki einungis akademísk heldur er hún 

raunverulegur og meðvitaður þáttur í utanríkisstefnu ríkja. Í tilfelli Kína gefur að 

líta nokkur dæmi þar sem beinlínis er um hugmyndir ríkisins að ræða. Þar er unnt 

að vísa í friðsamlegan þróun landsins, sem kom í stað hugtaksins um friðsamlegan 

vöxt, vísindalegan sósíalisma og markmið um að byggja samstilltan heim en allt 

eru þetta hugtök, sem reglulega koma fyrir í ræðum og ritum embættis- og 

                                                        
130 Honghua, Men. ,,Report on the analysis of China's soft power, part 1.” International Observer, 
No. 2, 2007. Bls. 17.  
131 Xintian, Yu. ,,Soft Power Development and China's foreign strategy.” Forum on China and the 
world, No. 2, 2008. Bls.17.  
132 Nye (1990).Bls. 166-67. Nye heldur því fram að efnahagslegar auðlindir eins og árangursríkt 
efnahagsmódel geti myndað grundvöll fyrir mjúkt vald, jafnvel þótt raunveruleg efnahagsleg 
hvatning felist í hörðu valdi. 
133 Kurlantzick, Joshua. Charm Offensive: How China´s Soft Power Is Transforming the World. 
Yale University Press, New Haven Conn., 2007. Bls. 5. 
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stjórnmálamanna í Peking.134 Maðurinn á bak við hugmyndina um friðsamlegan 

uppgang Kína, Zheng Bijian, segir að sum verðandi veldi í nútímasögu hafi farið 

með gripdeildir um auðlindir annarra landa, með innrásum, nýlendustofnunum, 

útþenslu og jafnvel stórtækum stríðum. En hingað til hafi uppgangur Kína verið 

drifinn áfram af fjármagni, tækni og auðlindum sem aflað hefur verið með 

friðsamlegum hætti. Að mati Bijian megi nefna þessa leið í átt að nútímavæðingu 

,,þróunarbraut að friðsamlegum vexti” enda hafi Kína ekki tíma fyrir stríð og 

efnahagsleg og félagsleg þróun sé helsta og í raun eina forgangsatriði næstu ára og 

áratugi.135  

4.2 Íhlutunarleysi  

David Lampton heldur því fram að kínversk utanríkissamskipti hafi að ákveðnu 

leyti byggst á hugmyndum um friðsamleg samskipti milli ólíkra þjóða og 

heilbrigðri virðingu og umburðarlyndi fyrir ólíkri hugmyndafræði og 

þjóðfélagskerfum. Áhersla sé lögð á viðræður milli landa á kostnað einhliða 

ákvarðana, sem talið er að fylgi forræðishyggju, líkt og Bandaríkin þykja á 

stundum sýna. Hugmyndin um íhlutunarleysi í málefnum annarra ríkja, bætir 

Lampton við, staðfestir viðmiðunarreglur þar sem viðskipti, fjárfestingar og 

diplómatísk samskipti eru ekki skilyrt við það hversu vel þjóð fylgi pólitískum, 

samfélagslegum eða lýðræðislegum stöðlum. Aðdráttarafl Kína sé einkum vegna 

ótrúlegs efnahagsvaxtar en útflutningur hefðbundinnar menningar sé 

hliðarafurð.136 Sumir fræðimenn benda hins vegar á að lögmálið um íhlutunarleysi 

þurfi ekki að þýða að Kína hafni pólitískum og efnahagslegum umbótum í sjálfu 

sér í Afríku. Þvert á móti styðji Kína viðleitni Afríkuríkja til að þróa heilbrigða 

stjórnunarhætti og sjálfbæra þróun í álfunni. Afstaða Kínverja er þannig skýrð að 

                                                        
134 Bergsten, C.F. og Freeman, C og félagar. ,,Soft Power in Chinese Foreign Policy.” The 
Globalist, 05. febrúar, 2009. Aðgengilegt á www.theglobalist.com.  
135 Bijian (2005).    
136 Lampton, David M. ,,Soft Power, Hard Choices” China Security, Vol. 4, No. 3, sumar, 2008. 
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Peking sé reiðubúið að styðja viðleitni ríkjanna en muni aftur á móti ekki hafa 

frumkvæði að slíkum breytingum.137 

Það er engin launung að Kínverjar hafa notað gífurlegt fjármagn til að auka 

viðskipti sín við aðrar þjóðir og um leið notið velvildar þeirra, einkum 

þróunarríkja og nágrannaríkja sinna. Bent hefur verið á að hluti af friðsamlegum 

efnahagslegum vexti Kína felist í því að verða leiðandi veldi í Austur Asíu. Þetta 

endurspeglast meðal annars í markmiðum þeirra í Suðaustur-Asíu; í fyrsta lagi að 

koma á fríverslun innan samtaka Suðaustur Asíuríkja (e. ASEAN) fyrir árið 2010, 

í öðru lagi að taka frumkvæði sem stórveldi á stór Asíu-Kyrrahafssvæðinu með 

stofnun Austur Asíusambandsins fyrir árið 2020 og í þriðja lagi að þróast í 

stórveldi á heimsvísu (e. world-level power) fyrir árið 2050.138 Stefna Kínverja í 

nærumhverfi sínu er gott dæmi um hvernig þröng skilgreining Nye hefur aðlagast 

breyttum tímum og fengið víðtækari skilgreiningu. Þannig segir til að mynda í 

CRS skýrslunni China´s ‘Soft Power‘ in Southeast Asia, sem lögð var fyrir 

bandaríska þingið í janúar 2008, að vaxandi notkun Kína á mjúku valdi í 

Suðaustur-Asíu, án hernaðarhvatningar, heldur með menningarsamskiptum, 

ríkiserindarekstri, erlendri aðstoð, viðskiptum og annarri aðstoð, sé áskorun fyrir 

bandaríska utanríkisstefnu. Þar er vísað til þess að Kína hafi gert lítið úr 

mögulegum átökum við nágrannaríki sín og taki þátt í samstarfi við lönd og 

svæðisbundnar stofnanir um málefni á borð við landsvæðadeilur og viðskipti. 

Þannig hafi Peking sefað áhyggjur ríkja á svæðinu um að það stafi hernaðar- eða 

efnahagsleg ógn af Kína.139 

Sú staðreynd að Kína hefur ekki átt upptök að neinum stríðum á undanförnum 

árum gefur friðsamlegum vexti landsins aukið vægi. Stefna Kína á jaðarsvæðum 

landsins t.a.m. í Tíbet veikir þó vissulega málstað þeirra í augum Vesturlandabúa. 

Ekki eru heldur allir á eitt sáttir um stefnu Kína og mögulegt að smáa letrið í 

efnahags- og orkuöryggisstefnu Kína gefi aðra mynd en af friðsamlegum 

uppgangi. Ritstjóri Far Eastern Economic Review, Hugo Restall, segir að 

Vesturlönd þurfi að horfast í augu við þann möguleika að þau hafi fagnað komu 
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Trójuhests inn í alþjóðasamfélagið og fátt sé vitað um raunveruleg markmið 

utanríkisstefnu Kína nema hið augljósa, að Kína sé reiðubúið að taka forystu í 

Asíu. Jafnframt bætir hann því við að Peking hafi uppgötvað kosti þess að nýta 

alls kyns verkfæri til að auka veg og vegsemd Kína. Í dag noti ríkisstjórn Hu 

Jintao ,,alvæpni” erlendrar aðstoðar; viðskiptaívilnun, beina erlenda fjárfestingu, 

menningarsamskipti og friðargæslu, til auka jákvæða opinbera ímynd landsins.140 

En það fer ekkert á milli mála að kínversk stjórnvöld virðast vera vel undirbúin í 

diplómatísku og efnahagslegu langferðalagi sínu um heiminn. Segir Axel 

Berkofsky að á meðan Bandaríkin og Evrópa bregðist að mestu við alþjóðlegri 

þróun og hættuástandi á þessum misserum séu kínverskir leiðtogar að skipuleggja 

og móta heimsatburði á eins mörgum sviðum og heimsálfum og mögulegt er. Í 

raun sé eindagi á flestum markmiðum utanríkisstefnu og efnahags- og 

orkuöryggisstefnu landsins og listinn yfir langtímaáætlanir og stefnur lengist 

stöðugt.141 Þrátt fyrir málflutning um friðsamlegan vöxt hafa Kínverjar ekki farið 

leynt með pólitískan og efnahagslegan metnað sinn, sem ber ýmis merki þess að 

vera gildislaus efnahags- og orkuöryggisstefna, hvort heldur sem er í Mið- og 

Suðaustur-Asíu eða Afríku. 

Kína hefur á virkan hátt reynt að koma á framfæri eigin reynslu af efnahagsþróun 

og endurbótum við Afríku og önnur þróunarríki og hvatt til heimsókna ríkisstjórna 

frá fjölmörgum löndum til Kína til þess að læra af reynslu þeirra. Segir í grein 

eftir Drew Thompson að með því að rækta tengsl við afrísk ríki, veita aðstoð, 

tæknilega sérfræðiþekkingu og diplómatískan stuðning í fjölþjóðastofnunum hafi 

Kína reynt að staðsetja sig betur í fjölpóla umhverfi eftir kalda stríðið. Að auki eru 

tilraunir Kínverja til að hvetja afrískar ríkisstjórnir til að aðlaga efnahagskerfi að 

sínu eigin mikilvæg vísbending um stefnu Kína í Afríku.142 

4.3  Peking samkomulagið og Washington samkomulagið 

Efnahagsþróunarmódel Kínverja, nefnt Peking-samkomulagið (e. Beijing 

Consensus) af Joshua Cooper Ramo, sérfræðingi í málefnum Kína hjá Goldman 
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Sachs, er frábrugðið þróunarmódelum Vesturlanda þar sem það tengir ekki saman 

efnahags- og fjármagnsaðstoð við fyrirfram ákveðin skilyrði líkt og góða 

stjórnarhætti, lýðræði, gagnsæi, almenna löggjöf, virðingu fyrir mannréttindum og 

annað sem harðstjórum um víða veröld gæti mislíkað. Reyndar heldur Joseph Nye 

því fram að sú spilling sem ríkir í Kína, ójöfnuður og skortur á lýðræði og virðing 

fyrir mannréttindum sé einmitt aðlaðandi í valdboðssinnuðum ríkjum, meðan slíkt 

grafi undan mjúku valdi Kína meðal Vesturlandabúa.143 Forseti Kína, Hu Jintao, 

hélt því reyndar fram á síðasta landsþingi kínverska Kommúnistaflokksins að 

flokkurinn þyrfti að hafa menningu sem hluta af mjúku valdi landsins til að 

tryggja betur grundvallarréttindi og hagsmuni fólksins.144 Þannig má ætla að 

kínverska þýðingin á grundvallarréttindum Nye hafi ekki skilað sér til Jintao enda 

ekki litið á alræði sem andstæðu lýðræðis í kínverskum stjórnmálum. Kínverska 

módelinu hefur verið fagnað sem einni af mörgum leiðum fyrir ríki til að þróast. 

Hafa stuðningsmenn módelsins bent á að  fimmtungur mannkyns hafi náð miklum 

framförum á síðustu áratugum án þess að senda mikinn fjölda manns til annarra 

ríkja, án þess að hernema tvær Ameríkur, Afríku, Indland, suðaustur Asíu og 

Eyjaálfu og án þess að hefja tvær heimsstyrjaldir á 20. öldinni. Því spyrja margir 

hvernig ein skilgreining á alræði eigi að hræða Kínverja í burtu frá því sem þeir 

hafa verið að gera með miklum árangri. Þannig geti velmegandi Kína, 

hugmyndafræðilega hlutlaust, hjálpað til við stöðva falskt kall eftir 

lýðræðisvæðingu ,,alræðisríkja.145” 

Kínverska módelið er algjör andstæða svokallaðs Washington samkomulags 

Johns Williams, sem m.a. Bretton Woods stofnanirnar og þróunarstofnanir hafa 

reynt að fylgja eftir um nokkurt skeið. Eins og  upphafsmaður hugtaksins segir þá 

vísar það til lægsta sameiginlega samnefnara um stefnuráðgjöf sem 

Washingtonstofnanir lögðu fram fyrir latnesku Ameríku í kringum 1990. Ráðin 

voru 10 talsins, þar á meðal öguð fjárlagagerð, skattaumbætur, frjálsari 

vaxtastefna, einkavæðing, frjálsir fjármagnsflutningar, afreglun, traustur 

                                                        
143 Nye, Joseph S Jr. ,,Assessing China’s Power.” Boston Globe, 19. apríl, 2006. 
144 Peoples Daily. ,,Hu Jintao calls for enhancing China‘s soft power’’ of Chinese culture.” 15. 
október, 2007. 
145 Pan, Wei. ,,The Chinese Model of Development.” Center for Chinese & Global Affairs, Peking 
University, 11. október, 2007. 



63 
 

eignarréttur og fleiri breytingar, jafnan tengdar frjálshyggju.146 Williamson sagði 

síðar að Washingtonstofnanirnar hefðu leitt fjölda landa í kreppu og eymd með 

aðgerðum sínum og fjöldi fólks gæti ekki sagt orðið án þess að ,,froðufella.”147 En 

Washington samkomulagið hefur einnig verið dregið í efa af Joseph Stiglitz, 

sérstaklega nýlíberalismann sem hugtakið er af sumum talið nátengt. Reyndar 

heldur Noses Naim, ritstjóri Foreign Policy því fram að ekkert slíkt samkomulag 

sé til staðar og hagfræðingar greina oft á um mál eins og Austur-Asíu kreppuna, 

þörfina á alþjóðlegum fjármálaarkitektúr eða skilvirkni opinnar efnahagsstefnu.148 

4.4 Skýrsla Bandaríkjaþings  

Vissulega eru skiptar skoðanir um utanríkisstefnu kínverskra stjórnvalda og 

sömuleiðis um þann hluta hennar sem fellur undir mjúkt vald. Í skýrslu sem lögð 

var fyrir utanríkismálanefnd bandaríska þingsins, China´s Foreign Policy and Soft 

Power in South America, Asia and Africa, í apríl 2008 er skýrt frá helstu 

veikleikum og styrkleikum stefnunnar. Þannig þykir jákvætt að Kína veiti 

þróunarheiminum aðgang að ódýru lánsfé og ódýrum neysluvörum og að mörg 

lönd skuli njóta vaxandi tekna vegna aukinnar eftirspurnar Kína eftir útflutningi 

þeirra. Samt sem áður þykir það umdeilt enda minna sumir þættir í Afríkustefnu 

Kína á hefðbundin valdastjórnmál – að tryggja orku og markaði á kostnað annarra 

ríkja sem eru ófær um að bjóða Kína olíu eða aðrar vörur í skiptum fyrir aðstoð.  

Síðar í skýrslunni segir að neikvæðir þættir stefnunnar séu að framleiðslustyrkur 

Kína geri iðnaði þróunarríkjanna erfitt fyrir að ná samkeppnisyfirburðum og 

mörgum sé ókleift að stunda rekstur vegna þess. Þá grafi fjárfestingar Kína í 

þroskandi hagkerfum, einkum í vinnslu og nýtingu náttúruauðlinda, stundum 

undan tilraunum til að tengja saman aðstoð og fjárfestingar við mælanlegar 

framfarir viðtakanda í baráttu gegn spillingu, fyrir auknu gagnsæi og virðingu 

fyrir mannréttindum. Angóla sem fjallað er um síðar er gott dæmi um slíkt. Slíkt 
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afskiptaleysi gæti því haft neikvæð langtímaáhrif á ímynd Kína innan landanna 

þar sem fjárfest er. Til lengri tíma hafi nálgun Kína mögulega neikvæðar 

afleiðingar sem gætu vegið upp á móti ágóðanum sem fæst með mjúku valdi. Að 

lokum segir í skýrslunni að ekki hafi fengist niðurstaða um það hvort Kína 

skipuleggi stefnuna sem hluta af pragmatískri, heildrænni langtímastefnu.149 

4.5 Diplómatískur höfuðstóll  

Frá því um 1950 hefur eitt meginmarkmið kínverskrar utanríkisstefnu verið að 

komast í forystuhlutverk innan þróunarheimsins en enn þann dag í dag skilgreina 

kínversk stjórnvöld sig sem stærsta þróunarríki heims.150 Það er ákveðið 

brotthvarf frá stefnu kalda stríðsins þegar markmiðið var að koma á framfæri 

kínverskri útgáfu af kommúnisma og barátta gegn nýlendustefnunni í Afríku og 

Suðaustur-Asíu. Auk þess að safna stuðningi til að mæta ,,heimsvaldastefnu” 

Bandaríkjanna og sósíalískri ,,endurskoðunarstefnu” Sovétríkjanna151 hefur stefna 

umbótatímans snúist um að safna diplómatískum höfuðstól sem gæti komið Kína 

til góða, til dæmis við atkvæðagreiðslur hjá Sameinuðu þjóðunum eða til að 

tryggja aðgang að takmörkuðum náttúruauðlindum. Fræðimenn hafa bent á að 

eftir lok kalda stríðsins hafi afrísk lönd ekki lengur verið í strategískum forgangi 

hjá tveimur stórveldum eins og á tímum kalda stríðsins og erlend aðstoð verði 

sífellt meira virði í álfunni. Vegna vanrækslu Bandaríkjanna og sinnuleysis 

Evrópu gagnvart svæðinu hafi Peking blásið til vel hannaðrar diplómatískar 

sóknar í Afríku.152 

Einkum eru það tveir þættir sem eiga að auka áhrif Kína innan þróunarheimsins. 

Annars vegar er það tiltrú á hylli þróunaraðferðar Kína. Chen Yugang lýsir 

þremur áberandi, samtengdum gildum sem geta þótt aðlaðandi fyrir önnur 

þróunarríki. Í fyrsta lagi samstillt, algjör og vísindaleg þróun sem forðast háan 

umhverfis- og samfélagslegan kostnað. Í öðru lagi stöðugleiki ríkisstjórna, 
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fyrirtækja, samtaka og samfélaga almennt. Hið þriðja gildi er samhljómur og vísar 

í ósk um að draga úr skaða í samskiptum milli einstaklinga, samfélags og 

umhverfisins og milli ríkja.153 Í þessu tilliti fellur hugtak Hu Jintao um samstillt 

samfélag vel að hinu alþjóðlega þema kínverskra stjórnvalda um að byggja 

samstilltan heim. Rétt er að taka fram að umhverfisþáttur stefnunnar er mjög 

umdeildur enda Kínverjar mikið gagnrýndir fyrir óafturkræf umhverfisspjöll, 

heima og erlendis.154 

He Wenping, Afríkusérfræðingur við virta hugveitu í Peking, segir að kínverska 

þróunarmódelið meti mikils pólitísk hugtök alþjóðasamskipta á borð við 

fjölþjóðasamvinnu, samhljóða álitsgerðir, friðsamlega tilveru og virðingu fyrir 

ólíkum menningum. Allt hafi þetta að geyma sjálfsmynd, mótaða af 

þjóðareinkennum Kína sem kynnt er fyrir heiminum. Einnig hafi sögulegt afrek í 

efnahagsumbótum og þjóðaruppbyggingu, og árangursríkt stökk frá vanþróun í 

þróunarríki sitt að segja. Sé þetta tengt saman við þá staðreynd að árangur Kína 

náðist á áður óþekktum hraða er skiljanlegt það aðdráttarafl sem kínverska 

þróunarmódelið hefur í Afríku.155  

4.6 Efnahagsleg utanríkisstefna Kína 

Annar þáttur sem hefur aukið áhrif Kína innan þróunarheimsins og mun 

arðvænlegri er efnahagsleg utanríkisstefna. Notkun efnahagslegra verkfæra til að 

liðka fyrir jákvæðum samskiptum í þróunarheiminum er ekki ný af nálinni en til 

að mynda veittu Kínverjar yfir 2,4 milljörðum dollara í aðstoð til Afríku á árunum 

1956 til 1977. Hins vegar hefur núverandi verklag kínverskra stjórnvalda við 

erlenda aðstoð þróast í að greiða fyrir jákvæðum tengslum og lágmarka ágreining 

vegna vaxandi efnahagstengsla á fjarlægum slóðum. Sheng bendir á að Kínverjar 

séu mjög fágaðir í notkun sinni á alþjóðlegri aðstoð í þeirri viðleitni að koma á 

vinsamlegri þjóðarímynd í Afríku. Samanborið við hefðbundna erlenda aðstoð 

sem oft fer beint í vasa elítunnar hefur fjárhagslegum stuðningi Pekings einkum 

verið veitt í verkefni við uppbyggingu innviða ríkja Afríku, allt frá nýjum 
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þinghúsum og læknismiðstöðvum til fótboltaleikvanga og skólabygginga.156 

Almennt séð hefur Peking einkum beitt diplómatískum áhrifum sínum í Afríku á 

efnahagssviðinu og hefur ekki notað efnahagsáhrif sín til að hlutast til um 

innanlandsmál heimshlutans – jafnvel þótt sú staðreynd sé oft megintilefni 

gagnrýni Vesturlanda og vestrænna fræði- og stjórnmálamanna á Afríkustefnu 

Kína. Þess skal þó getið að samanburður Sheng á erlendri aðstoð Vesturlanda og 

Kína er umdeildur enda fer hluti fjármagnsins sem kemur frá alþýðulýðveldinu í 

kaup á kínverskum vopnum sem síðan eru notuð á eigin þegna, m.a. í tilviki 

Eþíópíu í stríði gegn Erítreu á 10. áratug síðustu aldar og Darfur í Súdan. 

Lánveitingum Kína til Afríku verður gerð nánari skil í fjórða kafla, þar sem fram 

kemur að aðstoð Kína fer í meira en uppbyggingu innviða þó vissulega séu þeir 

gríðarlega rausnarlegir á því sviði.  

Við uppbyggingu á innviðum samfélaga og vinnslu auðlinda í álfunni hafa 

stjórnvöld í Peking orðið vör við bakslag vegna tilhneigingar kínverskra 

fyrirtækja til að velja  kínverskt vinnuafl, umhverfisspjalla vegna auðlindavinnslu 

og viðskiptahátta sem hafa óhagræði í för með sér fyrir staðbundin fyrirtæki, 

samanber það sem áður segir. Til að bregðast við þeirri skynjun að Kína hegði sér 

eins og nýlenduveldi hafa stefnur um aukið eftirlit með kínverskum fyrirtækjum 

og verndun iðnaðar innfæddra verið þróaðar.157 Dæmi um ofangreint eru hörð 

viðbrögð í Suður Afríku vegna offramboðs á ódýrum heimilistækjum og annarra 

kínverska vara á markaði. Viðbrögð kínverskra stjórnvalda voru að setja einhliða 

hömlur á útflutning sinn og bjóða fram tæknilega aðstoð fyrir þarlend fyrirtæki.158 

4.7 Þátttaka Kína í alþjóðastofnunum 

Á almennari nótum og innan alþjóðakerfisins hafa Kínverjar lagt áherslu á að 
auka þátttöku sína m.a. í verkefnum á vettvangi friðar og öryggis innan 
Sameinuðu þjóðanna. Auk þess eru Kínverjar þátttakendur í ráðstefnu um 
lífefnavopn (e. Biological Weapons Convention). Kína fékk aðild að 
Alþjóðviðskiptastofnuninni árið 2001 eftir 15 ára erfiðar samningaviðræður og 
auk þess virðist stjórnin í Peking reiðubúin til að taka virkari þátt innan 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

                                                        
156 Sheng (2008). Bls. 200. 
157 Sjá t.d. Rabinovitch (2008). 
158 Davies, Martyn J. ,,Editorials.” The China Monitor, nóvember, 2005. Bls. 3.  
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Á vettvangi friðargæslu á vegum Sameinuðu þjóðanna hafa Kínverjar lagt áherslu 

á að hafa ímynd ábyrgðarfulls veldis. Þannig benda Houser og Levy að mikil 

þróun hafi átt sér stað frá því í kringum 1970 þegar Kínverjar beinlínis neituðu að 

kjósa um eða fjármagna friðargæsluverkefni. Árið 1981 kusu Kínverjar svo í 

fyrsta sinn að styðja áframhaldandi friðargæsluverkefni S.þ. á Kýpur. Á tíunda 

áratugnum fóru Kínverjar í fyrsta sinn að senda eigin hermenn í slík verkefni og 

árin 1992 og 1993 sendu þeir 800 verkfræðinga hersins til Kambódíu. Houser og 

Levy segja að algjör breyting hafi síðan orðið á síðustu 8 árum. Árið 2001 voru 

113 hermenn, herlögreglu- og eftirlitsmenn í verkefnum S.þ. meðan Bandaríkin 

sendu 815. Árið 2004 var framlag Kínverja mest meðal P5 ríkjanna,159 og árið 

2007 voru 1.826 manns á vegum hersins á vettvangi samanborið við 315 

Bandaríkjamenn. Annað sem þeir benda á og kemur á óvart er notkun 

neitunarvalds innan Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna en frá inngöngu í ráðið 

hafa Kínverjar aðeins beitt neitunarvaldi fjórum sinnum. Á árunum 1971 til 2006 

hafa Bandaríkin beitt neitunarvaldi 76 sinnum, Bretland 24 sinnum, Frakkland 14 

og Rússland 13 sinnum.160  

Þótt þessar tölur gefi aðeins takmarkaðar innsýn um þátttöku Kínverja innan 

alþjóðastofnana bendir ýmislegt til þess að Kína hafi vaxandi og beina hagsmuni 

af því að tryggja stöðugleika og velmegun í Asíu, Afríku og rómönsku Ameríku. 

Frá þessu eru undantekningar, líkt og greint verður frá í næsta kafla, en það getur 

átt við framleiðsluríki náttúruauðlinda sérstaklega, þar sem Kínverjar munu án efa 

áfram vera háðir öðrum ríkjum um orku, hrávörur og landbúnaðarvörur til að 

viðhalda vexti sínum. Nærri ómögulegt getur talist fyrir ríki að ná viðunandi 

öryggi með því að komast yfir jarðefna- og olíuvinnslur víðs vegar um heiminn og 

því hafa Kínverjar beinan hag af því að treysta á opna, regluvædda markaði 

erlendis til þess að mæta samfélags- og efnahagslegum verkefnum heima fyrir. 

Stöðugleiki er ein forsenda þess og því beita Kínverjar sér til þess að tryggja 

slíkar aðstæður. 

 
                                                        
159 P5: Vísað í ríkin fimm sem eiga fast sæti í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna; Rússland, Kína, 
Bandaríkin, Frakkland og Bretland. 
160 Houser, Trevor & Levy, Roy. ,,Energy Security and China’s UN Diplomacy.” China Security, 
Vol. 4, No. 3, sumar 2008. Bls. 66. Kínverjar hafa alla tíð unnið af harðfylgi bak við tjöldin við að 
sannfæra önnur ríki ráðsins að hverfa frá eða breyta orðalagi ályktana sem þeir telja sér í óhag 
fremur en beita neitunarvaldinu opinberlega. Annars kjósa þeir að sitja hjá atkvæðagreiðslum fái 
þeir ekki sínu framgengt – og hafa þeir oftast verið fjarverandi við atkvæðagreiðslur mála sem 
fella undir 7. kafla Öryggisráðsins, sem skilgreina völd ráðsins til að viðhalda friði. 
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4.8 Niðurstaða 

Á síðustu árum hefur verið mikill áhugi á hugtakinu mjúkt vald. Líkt og kemur 

fram er skilgreining Joseph Nye á hugtakinu fremur takmarkandi í tilfelli Kína og 

því er stuðst við víðari merkingu þess, enda eru hugmyndir Nye betur til þess 

fallnar að skýra menningarlegt aðdráttarafl poppmenningar, hugmyndafræði og 

stofnana Bandaríkjanna en konfúsisma Kína. Sé stuðst við víðari merkingu 

hugtaksins má sjá að það er stór þáttur í ytri samskiptum kínverskra stjórnvalda.  

Skýrt hefur verið frá nokkrum þáttum sem stutt geta vöxt Kína til lengri tíma. 

Þróunaraðferð Kína nýtur hylli meðal fjölmargra ríkja Afríku og sama tíma vekur 

tiltölulegur stöðugleiki samfélagsins aðdáun meðal ráðamanna óstöðugra ríkja. 

Efnahagslegur ríkiserindrekstur, sem tengist Peking-samkomulaginu, þar sem 

efnahags- og fjármagnsaðstoð er ekki háð fyrirfram ákveðnum skilyrðum, ásamt 

uppbyggingu Kínverja á innviðum samfélaga og vinnsla og innflutningur 

náttúruauðlinda, eykur enn vinsældir þeirra meðal þróunarríkja, einkum þeirra 

sem stjórna þeim. Íhlutunarleysi í þeim málum sem Kína skilgreinir sem 

innanlandsmál samstarfsríkis virðist einnig höfða nokkuð til lýðræðis- og 

mannréttindasinnaðra ríkisstjórna þróunarheimsins.  

Enda þótt kínverskum stjórnvöldum sé annt um alþjóðlega ímynd sína sem ábyrgt 

vaxandi veldi hefur það hlotið neikvæða umfjöllun vegna vináttu sinnar við 

valdsinnaðar ríkisstjórnir í þróunarheiminum. Kína á gríðarlegra olíuhagsmuna að 

gæta í Súdan, Nígeríu, Angóla, Íran, Myanmar og Venesúela, sem öll njóta 

vafasams heiðurs í alþjóðasamfélaginu. Samtímis hafa Kínverjar reynt að sefa 

áhyggjur heimsins vegna vaxandi hernaðar- og efnahagsgetu og að því er virðist 

óseðjandi sókn í náttúruauðlindir, sem undir vissum kringumstæðum getur varpað 

skugga á friðsamlegan vöxt landsins. Til lengri tíma litið er álitamál hvort win-win 

stefna Peking og sú nálgun að stunda viðskipti en ræða ekki stjórnmál muni stuðla 

að samstilltum heimi Kína. Stefnu kínverskra stjórnvalda í Afríku, notkun þeirra á 

mjúku og hefðbundnu valdi og sambandi við einstök ríki (Angóla og Súdan) 

verða gerð nákvæmari skil í næstu köflum. 
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5. Kína í Afríku 

5.1 Afríkustefna Kína í kalda stríðinu 

Tiltekin hugmyndafræði og stefnumörkun stjórnvalda í Peking myndaði grunn að 

stefnu Kína í Afríku allt frá árum kalda stríðsins. Þá leituðust kínversk stjórnvöld 

við að hafa þá ímynd að landið væri samstarfsríki þriðja heimsins og leiðandi í 

samvinnu suðursins. Í því fólst að verjast nýlendu- og heimsvaldastefnu 

stórveldanna í álfunni. Þannig sagði Maó, formaður kínverska 

Kommúnistaflokksins eitt sinn að það sem heimsvaldasinnarnir óttuðust mest væri 

vakning fólksins í Asíu, Afríku og Suður Ameríku. Suðrið ætti að sameinast og 

reka bandaríska heimsvaldastefnu frá þessum svæðum aftur til síns heima.161 

Ræða Maós var flutt tæpum áratug eftir að Bandung ráðstefnan, þar sem bandalag 

óháðra ríkja kom saman, fór fram í apríl 1955.  

Í kjölfar aukinnar kröfu Afríkuríkja um sjálfstæði á sjötta og sjöunda áratugnum 

hófu Kínverjar að veita Afríkuríkjum og frelsishreyfingum efnahags-, tækni- og 

hernaðaraðstoð og hvöttu um leið til þjóðfrelsisstríða og byltinga sem hluta af 

sameiginlegri hreyfingu á alþjóðavettvangi gegn báðum stórveldunum.162 Zhou 

Enlai, forsætisráðherra Kína, heimsótti tíu Afríkuríki frá desember 1963 til 

febrúar 1964 og fullyrti að byltingarhorfur væru bjartar um alla álfu Afríku. Síðar 

hélt hann því fram að hann hafi þar átt við leit Afríku að pólitísku sjálfstæði og 

efnahagslegu sjálfstrausti.163 Hefðu Kínverjar matað Afríkuríki með þeirra eigin 

stjórnmálastefnu hefði það þótt ganga gegn yfirlýstu hlutverki þeirra að berjast 

fyrir frelsi Afríku. Eftir sem áður lagði Zhou áherslu á að Kína styddi baráttu 

Afríku gegn heimsvaldastefnu, leit Afríku að einingu, viðleitni til að útkljá 

ágreining á friðsamlegan máta og fullveldi afrískra ríkja. 

 

                                                        
161 Zedong, Mao. ,,U.S. Imperialism Is the Most Ferocious Enemy of the World´s People.” 
Quotations from Chairman Mao Tse-tung. Maó flutti ræðuna þann 12. janúar, 1964. Aðgengilegt á 
www.marxists.org.  
162 Aning, Kwesi. Lecoutre, Delphine. ,,China's Venture in Africa.” African Security Review, Vol. 
17, Iss. 1, 2008. Bls. 40. 
163 Adie, W.A.C. ,,Chou En-lai on Safari.” China Quarterly, No. 18, apríl/júní, 1964. Bls. 174-194. 
Yfirmenn kínverska hersins héldu því fram að álfan væri víðs fjarri þeim atburðum sem áttu sér 
stað í Kína 1949 og þótti þeim langtímaáætlun betur við hæfi. 
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i. Valdabarátta Kína og Sovétríkjanna í Afríku 

Líkt og áður segir studdi Kína sjálfstæðisbaráttu Afríkuríkja. Í upphafi 

sjálfstæðisbaráttunnar var tilhneigingin sú að styðja ríki sem stefndu í átt að 

sósíalisma en vildu standa á eigin fótum. Dæmi um slík ríki voru Ghana, Guínea, 

Malí, Sambía og Tansanía. Í öðrum, afturhaldssamari Afríkuríkjum studdu 

Kínverjar gjarnan róttæka og byltingarkennda andófsmenn en ríkisstjórnir sumra 

þessara ríkja áttu það meðal annars sameiginlegt að neita að taka upp diplómatískt 

stjórnarsamband við Peking. Þannig studdu Kínverjar hinn róttæka þjóðernisflokk 

UPC (fr. Union des Populations du Camerun) gegn Ahidjostjórninni í Kamerún. Í 

júlí 1963 gagnrýndi Ahidjo, forseti Kamerún, framferði Kínverja harðlega sagði 

þá styðja hryðjuverk í Kamerún og hótaði í framhaldi að kjósa gegn 

aðildarumsókn Kínverja  hjá Sameinuðu þjóðunum. Svipaða sögu er að segja af 

Eþíópíu, þar sem Kínverjar studdu andspyrnuhreyfingar gegn ríkisstjórn landsins, 

sem Sovétríkin studdu dyggilega við. Jafnframt hafði Kína komið á fót 

æfingabúðum fyrir byltingarsveitir tryggra samstarfsríkja eins og Ghana og 

Tansaníu.164 Síðar þegar ríkisstjórnir Kamerún og Eþíópíu fengust til að 

viðurkenna réttmæti stjórnarinnar í Peking 1970-‘71 var öllum stuðningi við 

andspyrnuhópa í löndunum snarlega hætt. Eins fram kom í fyrsta kaflanum, taldi 

Maó, einkum  fyrstu árin eftir byltinguna, að átök í alþjóðastjórnmálum væri 

nauðsynleg og óhjákvæmileg, því til að umbreyta heiminum í sósíalískan heim, 

hafi barátta – vopnuð barátta þar á meðal – gegn heimsvaldasinnum og 

umboðsríkjum þeirra verið talin nauðsynleg. Stefna Kína í Afríku var samt sem 

áður tempruð, því Kínverjar vildu reyna að höfða til allra lögmætra ríkisstjórna í 

Afríku, óháð hugmyndafræði í einhverjum tilfellum. Kína kom til að mynda á 

stjórnmálasambandi við íhaldssamar ríkisstjórnir Kenýa og Túnis.165 

Í kjölfar hófu Kínverjar að bjóða Afríkuríkjum rausnarlega aðstoð á hagstæðum 

kjörum en ein ástæða þessarar stefnubreytingar var að ráðamönnum í Peking þótti 

afrísk ríki skorta hinn sósíalíska byltingarákafa. Og á sama tíma var Afríkustefna 

kínverskra stjórnvalda farin að tengjast vilja þeirra til að styrkja stöðu sína í 

alþjóðakerfinu og spila leiðtogahlutverk í þriðja heiminum. Stór liður í því fólst í 

                                                        
164 Sjá nánar í Arbab, Farah. ,,China-Africa Interaction: Prospects for a strategic Partnership.” 
Strategic Studies (Islamabad), Vol. 27, haust 2007. Bls. 73-90. 
165 Snow, Philip. Chinese Foreign Policy, Robinson, Thomas W. Shamblaugh, David L (ritstýra). 
Oxfored University Press, Oxford, 1994. Bls. 304. 
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að fá aðild að Sameinuðu þjóðunum og Öryggisráðinu, sem hafði tilheyrt Taívan 

frá ósigri þeirra á móti kínverska Kommúnistaflokknum 1949. Það var svo 25. 

október, 1971 þegar ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna númer 2758 var 

tekin fyrir, að Alþýðulýðveldið Kína var samþykkt sem eini lögmæti fulltrúi Kína 

innan Sameinuðu þjóðanna og í kjölfarið missti Taívan sæti sitt innan S.þ. 

Kínverjar nutu stuðnings 26 af 50 Afríkuríkjum í kosningum Allsherjarráðsins en 

það var Albanía sem lagði ályktunina fyrir ráðið. Sjötíu og sex ríki studdu 

tillöguna af alls hundrað og ellefu ríkjum sem tóku þátt í atkvæðagreiðslunni.166  

Á þessum tíma voru athafnir Kínverja í Afríku farnar að vekja talsverða eftirtekt 

meðal Sovétríkjanna og Vesturvelda. Samband Kína og Sovétríkjanna fór 

versnandi og Kína hóf á ný að styðja ýmsar frelsishreyfingar sem voru í fæðingu á 

þessum tíma, einkum í sunnanverðri Afríku. Að hluta til fólst stefnan í því að 

reyna að draga úr auknum áhrifum Sovétríkjanna í álfunni og nutu sumar 

hreyfingar aðstoðar Kínverja, sem háðu jafnvel árangurslausa baráttu um völd við 

aðrar hreyfingar, sem Sovétríkin studdu. Eins og áður sagði var sósíalískur 

byltingarákafi ekki lengur forsenda stuðnings líkt og sýndi sig í borgarastríðinu í 

Angóla á áttunda áratugnum, þar sem Kína studdi hinar andkommúnísku 

hreyfingar FNLA og UNITA , sem á sama tíma nutu dyggrar aðstoðar frá 

leyniþjónustu Bandaríkjanna og Suður-Afríku. Sovétríkin og Kúba studdu hins 

vegar kommúnistahreyfingu MPLA.167  

Samskiptum Sovétríkjanna og Kína á þessum tíma er lýst í bók Martin Meredith, 

þar sem segir að Vesturlönd litu á tengsl milli Afríku og hins sósíalíska heims 

með tortryggni og vantrausti. Grimmilegri barátta átti sér þó stað milli 

Sovétríkjanna og Kínverja þar sem þeir fyrrnefndu óttuðust að áhersla þeirra á 

byltingarstarfsemi myndi leiða til frekari íhlutunar Vesturlanda, líkt og gerst hafði 

í Kongó, og myndi einnig vekja eftirtekt meðal hófsamari ríkisstjórna sem Rússar 

mátu sem viðskiptafélaga sína.168 

                                                        
166 Larkin, Bruce D. China and Africa, 1949-1970: The Foreign Policy of the Peoples Republic of 
China. University of California Press, Berkeley, 1971. D. Bräutigam. Chinese Aid and African 
Development: Exporting Green Revolution. Macmillan, Inc., Houndmills, 1998.  
167 Taylor, Ian. ,,The Ambiguous Commitment: The People’s Republic of China and the Anti-
Apartheid Struggle in South Africa.” Journal of Contemporary African Studies, Vol. 18. 2000. 
Bls. 91-106. 
168 Meredith, Martin. The First dance of Freedom: Black Africa in the post war era. Hamilton 
Ltd., London, 1984. Bls. 177. Bandaríkin studdu Joseph-Désiré Mobutu, forseta þá Zaír, m.a. þar 
sem hann var talinn svarinn óvinur kommúnisma og eins og síðar varð raunin – íbúa Zaír. 
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ii.  Pragmatískur ríkiserindrekstur Kína 

Líkt og fyrr segir beitti Kína hefðbundnum verkfærum í utanríkisstefnu sinni, líkt 

og að koma á fót diplómatísku sambandi, beitingu hernaðar- og efnahagsaðstoðar 

og útvíkkun viðskipta við fjölmörg Afríkuríki. Á tímum kalda stríðsins kom Kína 

á stjórnmálasambandi við 46 Afríkuríki, fyrst við Egyptaland árið 1956. Ein 

forsenda þess að koma á stjórnmálasambandi við þessi ríki var umfangsmikil 

efnahagsaðstoð til Afríku sem tryggði pólitík, strategísk og efnahagsleg markmið 

Kína, heima og erlendis. Forsendur og skilyrði fyrir efnahagsaðstoð Kínverja voru 

settar fram í ræðu Zhou Enlai, forsætisráðherra Kína (1949-1976) í heimsókn til 

Malí árið 1964. Í ræðu Zhou sagði að aðstoð byggðist á jöfnuði, gagnkvæmum 

ávinningi og gagnkvæmri virðingu fyrir fullveldi ríkja. Í kjölfarið hét Zhou 

skilyrðislausum lánum, sem auðvelt væri að breyta endurgreiðsluskilmálum, í 

verkefni sem hönnuð voru til að gera viðtakendaríki sjálfbært fremur en háð Kína. 

Að auki skuldbundu Kínverjar sig til að útvega kínverska tækni og verkkunnáttu á 

alþjóðlegu verði.169  

Á þessum tíma þótti stefnan undirstrika grundvallarmun á efnahagsastoð Kína og 

annarra veitenda aðstoðar enda sjaldgæft á tímum kalda stríðsins að þau ríki sem 

nutu aðstoðar þyrftu ekki að einhverju leyti að samþykkja hugmyndafræðilega 

skilmála gjafaríkis. Þótti það sérstaklega aðlaðandi fyrir ráðamenn í Afríku þar 

sem aðstoðin fól ekki í sér neina skerðingu á fullveldi ríkjanna og efnahagslegu 

sjálfstæði – með undantekningum. 

Phillip Snow segir í grein um Afríkustefnu Kína í kalda stríðinu að einu 

raunverulegu tilraunir Kínverja til að knýja fram róttækar breytingar í 

innanlandsstjórnmálum afrískra ríkja hafi verið eftir dauða Maó. Frá lokum 1970 

hafi kínverskir embættismenn og stjórnarerindrekar í auknum mæli krafist þess að 

ríkisstjórnir Afríkuríkja, sem hneigðust að sósíalískri hugmyndafræði, myndu 

einkavæða efnahagskerfi sín, bjóða efnislega hvata fyrir starfsmenn og taka 

erlendum fjárfestingum opnari örmum. Þessi stefna náði ákveðnu hámarki með 

opinberum yfirlýsingum Dengs Xiaoping þess efnis að Chissano og Mengistu, 

                                                        
169 Sjá nánar í ,,Premier Zhou Enlai's Three Tours of Asian and African countries,” á heimasíðu 
kínverska utanríkisráðuneytisins. www.fmprc.gov.cn/eng. Og King, Kenneth. ,,China and Africa: 
New approaches to aid, trade and international cooperation.” The Comparative Education 
Research Centre, 24. mars, 2006.   
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forsetar Mósambíkur og Eþíópíu, skyldu ekki byggja stefnu sína á sósíalískri 

hugmyndafræði.170 

Þannig mátti greina ákveðna stefnubreytingu með valdatöku Dengs Xiaoping í 

kínverska kommúnistaflokknum. Fræðimenn hafa bent á að Deng hafi breytt 

áherslum í samskiptum Kína við Afríku, meðal annars með aukinni áherslu á 

efnahagsþróun á sama tíma og hann talaði fyrir nauðsyn þess að koma á nýju 

skipulagi í hinu alþjóðlega efnahagskerfi en þær hugmyndir nutu mikils 

hljómgrunns meðal leiðtoga Afríkuríkja.171  

Fljótlega áttu atburðir í Kína og utanlands eftir að verða til þess að töluvert dró úr 

samskiptum Kína og Afríku á þessum tíma. Víða í Afríku var pólitískt ástand 

mjög ótryggt og fjölmörg borgarastríð háð þar. Og í Kína lögðu stjórnvöld aukna 

áherslu á innri nútímavæðingu og nánari samvinnu við Vesturlönd, meðal annars 

af efnahagslegum ástæðum, þar sem Kínverjar þurftu sjálfir utanaðkomandi 

efnahagsaðstoð við nútímavæðingu landsins. Ian Taylor, einn þekktasti 

fræðimaður á sviði Kína og Afríku, segir að með umbótastefnu sinni hafi Deng 

Xioaping viljað tempra hugmyndafræðilegt inntak í utanríkisstefnu Kína og lagt 

áherslu á að innri fjárfestingar og alþjóðaviðskipti kæmi í staðinn enda hvort 

tveggja talið nauðsynlegt fyrir efnahagsþróun landsins.172  

ii. Þróun utanríkisstefnu Kína í kjölfar nútímavæðingar 

Andstætt fögrum yfirlýsingum kínverskra stjórnvalda um mikilvægi samstarfs 

milli Kína og þróunarheimsins var raunveruleikinn sá að Peking hafði sérstakan 

áhuga á að viðhalda góðu sambandi við þau ríki sem skilaði efnahagslegum 

ávinningi, fyrir báða aðila. Embættismenn frá ríkjum sem áður höfðu notið 

aðstoðar frá Kína í mörg ár kvörtuðu undan svörum stjórnvalda um að enginn 

stuðningur væri fyrir hendi, þegar óskað var eftir stuðningi við ný verkefni.173 Á 

þessum tíma eða í kringum 1980 fór fram endurmat á erlendri efnahagsaðstoð 

                                                        
170 Snow (1994). Bls. 305.  
171 Muekalia, Domingos Jardo. ,,Africa and China's Strategis Partnership.” African Security 
Review, Vol. 13, Iss. 1, 2004. Bls. 7. Jafnframt segir Muekalia að flest Afríkuríkin væru sjálfstæð 
og pólítískar elítur voru ekki lengur móttækilegar fyrir byltingarbaráttu. 
172 Taylor, Ian. ,,China's Foreign Policy towards Africa in the 1990s.” The Journal of Modern 
African Studies. Vol. 36, Iss. 3, 1998. Bls. 443-460. Þannig hafi Kína treyst á hátæknivörur frá 
vestrænum iðnríkjum, sem var talið nauðsynlegt fyrir efnahagsþróun landsins. 
173 Snow. 1994. Bls. 9.  
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Kína auk þess sem stjórnvöld lögðu allt kapp á að nútímavæða landið. Lagði 

Deng Xiaoping áherslu á skilvirkara efnhagskerfi og meira svigrúm fyrir 

einkaframtak á sérstökum svæðum innan Kína. Eins og segir í fyrsta kaflanum 

vildi Deng opna landið en um leið láta lítið fyrir því fara og hylja mátt þess. Beina 

átti athygli og auðlindum í efnahaginn og rækta fremur vinsamleg tengsl við 

Bandaríkin, Japan og önnur nágrannaríki. Þannig var sósíalísk hugmyndafræði 

hans byggð á mun pragmatískari forsendum en forvera hans Maó, sem gerði ráð 

fyrir langtíma fjandskap af hálfu Bandaríkjanna gegn hinni sigursælu byltingu. Á 

þessum tíma var stjórnin í Peking farin að kalla eftir heimsfriði og stöðugleika en 

hugmyndir um viðvarandi stöðugleika voru farnar að ryðja sér til rúms meðal 

kínverskra stjórnvalda. Sjónarmið kínverskra stjórnvalda var að friðsamlegt og 

stöðugt alþjóðlegt umhverfi væri ein forsenda efnahagslegrar nútímavæðingar 

landsins, umhverfi  þar sem viðskipti, iðnaður og þróun landsins yrði ekki fyrir 

skaðlegum áhrifum.  

Þrátt fyrir að Afríka nyti minni athygli kínverskra stjórnvalda á þessum tíma var 

fljótlega aftur reynt að koma þróunarheiminum á dagskrá utanríkismála landsins. 

Á tólfta þingi kínverska Kommúnistaflokksins árið 1982 boðaði Zhao Ziyang, 

þáverandi forsætisráðherra Kína, breyttar áherslur í stefnu landsins, sem fólust 

meðal annars í því sem hann kallaði sjálfstæða utanríkisstefnu og yfirlýsingu um 

að ríkið myndi aldrei hengja sig við nokkurt stórveldi eða hóp ríkja.174 

Enn fremur töldu stjórnvöld í Peking mikilvægt að leiðrétta þá ásýnd Kína að með 

áherslu sinni á nútímavæðingu landsins hefði landið vanrækt þróunarríkin. Í 

heimsókn Zhao til Afríku í lok ársins tilkynnti hann að fjögur atriði, jöfnuður og 

gagnkvæmur ávinningur, áhersla á hagnýtan árangur, fjölbreytni forma og 

sameiginleg framför, myndu framvegis ákvarða efnahags- og tæknisamvinnu Kína 

við þróunarríki. Áhersluatriði Zhao þóttu í grundvallaratriðum bera þess merki að 

Kína hygðist draga úr óskilyrðisbundinni aðstoð en umfang breytinga heima fyrir 

voru taldar koma í veg fyrir kostnaðarsöm þróunarverkefni í Afríku.175  

Endurnýjaður áhugi Kínverja á Afríku birtist m.a. í að Kínverjar tóku upp eðlilegt 

stjórnmálasamband við Angóla í janúar 1983, sem Peking fagnaði innilega enda 

                                                        
174 Taylor, Ian. ,,China’s Relations with Sub-Saharan Africa in the Post-Maoist Era, 1978-1999.  
Politics and Economics of Africa, Columbus, Frank H. (ritstýrir). Nova Science Publishers, New 
York, 2001. Bls. 83-84. 
175 Sama heimild. Bls. 90. 
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hafði Kína verið haldið frá Angóla í nokkur ár, að undirlagi Sovétríkjanna og 

Kúbu, sem vildu njóta óskiptrar athygli stjórnarinnar í Lúanda. Kínverjar höfðu 

áður skilgreint kúbverska hermenn í landinu sem skæruliða eða útlendingahersveit 

Sovétríkjanna. Eftir að stjórnmálasambandi var komið á var litið á veru 

útlendingahersveitanna sem innanríkismál Angóla og því á þeirra valdi að ákvarða 

í málefnum þeirra.176 En í dag er samband Kína og Angóla mjög náið enda 

mikilvægasta viðskiptaland Kína í Afríku, en því verða gerð betri skil síðar í 

kaflanum. 

Annar mikilvægur þáttur í endurnýjaðri stefnu Kína í Afríku var nálgun þess á 

málefnum Suður-Afríku en Kínverjar vildu upplýsa heiminn um það sem þeir 

nefndu yfirhylmingu Bandaríkjanna með stjórn aðskilnaðarríkisins. T.a.m. 

gagnrýndu Kínverjar harðlega eins milljarðs dollara lán Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

til Suður-Afríku enda samrýmdist það einkar vel skoðunum Kínverja um 

ósanngirni hins alþjóðlega fjármálakerfis og nauðsyn þess að gera endurbætur á 

því.177 Með opinberri gagnrýni sinni á stuðning Bandaríkjanna við stjórnvöld í 

Suður-Afríku nutu Kínverjar jákvæðrar ímyndar víða um álfuna, þótt mögulega 

hafi varnarleysi kínverskra stjórnvalda gagnvart pólítískum áhrifum og stefnu 

Bandaríkjanna á svæðinu, ásamt samþykki Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir 

lánveitingu til landsins, átt hlut að máli fremur en einlægar áhyggjur af 

aðskilnaðarstefnu suður-afrísku stjórnarinnar. 

Eftir að deilan um Suður-Afríku náði hámarki fór enn á ný að bera á dvínandi 

áhuga Kína á Afríku. Upp úr miðjum 9. áratugnum, vegna áframhaldandi 

vandamála heima fyrir og von um efnahagslega þróun, virtist Peking ekki lengur 

hafa áhuga á að styrkja stöðu sína frekar sem utanaðkomandi aðili í afrísku 

umhverfi. Utanríkisstefna Kína snerist í auknum mæli um samskipti þess við 

stórveldin og  þótt Kína væri áfram í stöðu þriðja heims ríkis voru vandamál 

þróunarheimsins að mestu óviðkomandi leiðinni að nútímavæðingu og 

friðsamlegu alþjóðaumhverfi. Jafnvel valdarán hersins í Súdan, Nígeríu og 

Úganda og alvarleg hungursneyð, þar sem milljónir manna létust, virtust ekki 

fanga athygli í Peking. Þess í stað voru það bætt samskipti við stórveldin sem 

                                                        
176 Campo, Indira. Vines, Alex. ,,Angola and China: A pragmatic Partnership.” Center for 
Strategic International Studies, mars, 2008. Paper presented at CSIS Conference, “Prospects for 
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177 Taylor (2000). Bls. 91-106. 
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birtist meðal annars í heimsóknum háttsettra manna til og frá Kína en forseti Kína, 

Li Xiannian, heimsótti Bandaríkin 1985 og George H. W. Bush, þá varaforseti 

landsins, heimsótti Peking sama ár. 

5.2 Kína nálgast stórveldin 

Um nokkurt skeið höfðu Kínverjar sýnt vilja til ákveðinnar stefnubreytingar á ytri 

stefnu landsins á sama tíma og lagt var kapp á að tryggja umbætur í efnahagslífi 

landsins. Samskipti Kína og Bandaríkjanna höfðu styrkst tímabundið en bæði 

löndin töldu sig eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta á sviði efnahagsmála, sem 

gæti orðið grundvöllur tvíhliða sambands þeirra. Bandaríkin vildu aðgang að 

nýjum mörkuðum  fyrir útflutning sinn og erlendar fjárfestingar og ódýrar 

neysluvörur, sem þeir gátu fundið í Kína. Kína vildi aðgang að stórum markaði 

Bandaríkjanna, þróaðri tækni og bandarísku fjármagni.  Segir Harry Harding að 

margir Bandaríkjamenn hafi litið á Bandaríkin sem módel fyrir umbreytingu Kína. 

Þóttu hraðar breytingar á sviði efnahags- og stjórnmála tilkomumiklar og var 

ákveðin von um að sósíalískar stofnanir landsins myndu þróast, þar til Kína yrði, 

líkt og Bandaríkin, land frelsis, fjölræðis, eignarréttar og frjálsra markaða.178 

Á sama tíma og kínversk stjórnvöld vildu bæta samskipti sín við Bandaríkin, sáu 

stjórnvöld í Washington fram á að Kína gæti verið mótvægi gegn Mosku, 

sérstaklega á 8. áratugnum þegar samskipti Peking og Moskvu voru stirrð. 

Bandaríkin höfðu stutt Peking í að taka sæti Taívans innan Sameinuðu þjóðanna 

og í kjölfarið dregið  til baka formlega viðurkenningu á taívönsku stjórninni og 

kallað herlið sitt heim frá eyjunni. Árið 1982 samþykkti Reagan stjórnin að 

takmarka vopnasölu til Taívans í skiptum fyrir loforð Kína um að leysa deiluna 

við Taívan friðsamlega. Gætti mikillar bjartsýni meðal ráðamanna í Peking og 

Washington framan af eða þar til ríkisstjórn George H W Bush hóf á ný sölu 

hátæknivopna til Taívans, þar á meðal  150 F-16 herþotur, að því er virtist til að 

bregðast við kaupum Kína á 50 Su-27 herþotum Sovétríkjunum. Slíkt þótti orka 

tvímælis enda höfðu stjórnvöld í Taívan skömmu áður keypt 60 franskar Mirage 
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herþotur og framleiddu sjálfir fremur þróaðar herþotur með innfluttri tækni frá 

Bandaríkjunum.179  

Viðbrögð Kína við þessum atburðum, þ.e. tvískinnungi Reagan og Bush 

stjórninnar um svonefnd tvö Kína, var enn og aftur að sækjast eftir stuðningi í 

þriðja heiminum og Afríku. Stjórnvöld í Peking vildu einnig endurvekja tengslin 

við Afríku til að leiðrétta þá ásýnd Kína að undir nútímavæðingu Dengs Xiaoping 

hefði landið vanrækt þróunarríkin. Það voru ekki einungis forsetaskipti í 

Bandaríkjunum og stefna nýs forseta landsins í málefnum Taívans, sem knúði 

fram breytta stefnu í ytri samskiptum Kína, heldur einnig röð pólitískra og 

efnahagslegra þátta. 

5.3 Afríkustefna Kína eftir kalda stríðið 

i. Tianmen torgið og einangrun  

Árið 1989 greip mikil hræðsla um sig innan kínverska Kommúnistaflokksins þar 

sem ýmis teikn voru á lofti um að fjörutíu ára valdatími flokksins væri að taka 

enda. Í meira en sex vikur mótmæltu sex milljónir stúdenta og kröfðust lýðræðis á 

Torgi hins himneska friðar og 132 öðrum borgum í héruðum Kína. 

Kommúnistaflokkurinn var klofinn í afstöðu sinni um viðbrögð við mótmælunum. 

Zhao Ziyang, aðalritari flokksins og umbótasinni lagði til varfærna nálgun á 

vandanum m.a. að hefja viðræður við stúdenta um óskir þeirra. Andstæð öfl undir 

handleiðslu Li Peng forsætisráðherra landsins með stuðningi Dengs Xiaoping 

vildu bregðast við vandanum af hörku og höfðu að lokum betur. Á fundi 

fastanefndar Politburo (e. Politburo Standing Committee) sem Zhao mætti ekki á, 

var samþykkt að kalla til herinn og setja herlög í landinu en Zhao var kennt um 

samsæri og sagt að hann nyti þar aðstoðar ,,óvinveittra erlendra aðila.” Zhao var í 

kjölfarið settur í stofufangelsi og Jiang Zemin tók við embætti hans. Nóttina 4. 

júní 1989 lögðu skriðdrekar kínverska hersins af stað inn í miðju Pekingborgar að 

Torgi hins himneska friðar (e. Tiananmen) og myrtu hundruð ef ekki þúsundir 

                                                        
179 Nolt, James H. ,,U.S.-China-Taiwan Military Relations.” Foreign Policy in Focus, Vol. 5, Nr. 
11, apríl 2000. Aðgengilegt á www.fpif.net.  
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mótmælenda, stuðningsmenn þeirra og vegfarendur og eftir fylgdu svipaðar 

aðgerðir í öðrum borgum landsins.180   

Vesturlönd fordæmdu atburðina harkalega og segir Ian Taylor að kínverskir 

leiðtogar hafi undrast hörð viðbrögð og háværa fordæmingu á atburðunum enda 

litu Kínverjar á alla erlenda gagnrýni á innanríkismálum sínum sem brot á 

fullveldi ríkisins. Segir hann að í kjölfar atburðanna hafi ,,hveitibrauðssambandi” 

Kína við Vesturlönd endað.181 Á sama tíma og samskipti Kína og Vesturlanda hafi 

rofnað (tímabundið) voru þróunarríki mörg hver varfærin í yfirlýsingum sínum 

um atburðinn og fordæmdu hann ekki og sum Afríkuríki beinlínis studdu 

aðgerðirnar. Í grein Michael Meiden segir að fordæming Vesturlanda og hófstillt 

viðbrögð Afríkuríkja hafi meðal annars orðið til þess að Afríka hafi á ný fengið 

stórt hlutverk í utanríkisstefnu landsins. Þannig hafi ,,samstöðufáni þriðja 

heimsins verið reistur” og alþjóðleg fordæming Kína innan Sameinuðu þjóðanna 

og einangrun vegna brota á mannréttindum verið tempruð vegna stuðnings 

Afríkuríkja.182  

Stuðningur Afríku á vettvangi fjölþjóðastofnana var nú í annað sinn, frá því að 

Kína naut stuðnings þeirra í atkvæðagreiðslu um að fá sæti Taívans innan 

Sameinuðu þjóðanna, mikilvægur fyrir Peking til að ná markmiðum sínum. 

Stuðningur Afríkuríkja á vettvangi alþjóðastofnana hefur enda verið sterkur hvati 

fyrir Kína að tryggja sér fylgi þeirra. 

En Kínverjar voru ekki þeir einu sem fundu fyrir einangrun á alþjóðavettvangi. 

Þannig segir Piet Konings að stjórnmálaelítur sumra spilltra ríkja Afríku hafi 

fundist sér ógnað vegna innri og ytri krafna um frjálslyndara  stjórnarfar og 

lýðræðisvæðingu. Einnig hafi verið útbreidd samstaða meðal þriðja heims ríkja og 

reiði vegna ,,afskipta nýheimsvaldasinnaðra” Vesturlanda af málefnum 

þróunarríkja. Og loks voru afrískir leiðtogar meðvitaðir um að opinber gagnrýni á 

Peking gæti leitt til afturköllunar kínverskrar þróunaraðstoðar. Í kjölfar atburðanna 

á Tiananmen torginu varð afskiptaleysi af fullveldi ríkja og frelsi frá ytra yfirvaldi 
                                                        
180 Shirk, (2007). Bls. 35-36. Átta hershöfðingjar sem höfðu lokið herskyldu mótmæltu setningu 
herlaganna og biðluðu til Dengs Xiaoping að draga herinn til baka. Herinn sendi í kjölfarið opið 
bréf til almennings þar sem kröfur mótmælenda voru studdar vegna spillingar, græðgi 
embættismanna og endurskoðunar almennrar löggjafar.  
181 Taylor, Ian. ,,China and Africa: From Tiananmen Square to the Sino-Africa Forum.” Paper 
presented at the annual meeting of the International Studies Association, 17. mars, 2004. 
182 Meiden, Michael. ,,China's Africa Policy: Business Now, Politics Later.” Asian Perspective, 
Vol. 30, No. 4, 2006. Bls.74. 
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í auknum mæli eitt af grundvallaratriðum í utanríkisstefnu Kína, einkum í Afríku 

þar sem það viðhorf mætti miklum skilningi.183 Og eins og segir í 3. kafla þá felst 

íhlutunarleysi Kínverja ekki í því að hafna pólitískum og efnahagslegum 

umbótum í Afríku heldur þvert á móti styðji Kína viðleitni Afríkuríkja við að þróa 

heilbrigða stjórnunarhætti og sjálfbæra þróun í álfunni. Hins vegar byggir 

hugmyndin á friðsamlegum samskiptum milli ólíkra þjóða með heilbrigðri 

virðingu og umburðarlyndi fyrir ólíkri hugmyndafræði og þjóðfélagskerfum. 

Í viðleitni kínverskra stjórnvalda til að þakka stuðninginn og um leið að styrkja 

tengsl sín við Afríku heimsótti Qian Qichen, þáverandi utanríkisráðherra Kína, 

fjórtán Afríkuríki á tímabilinu 1989 til 1992 og í kjölfarið heimsóttu fjölmargir 

þjóðhöfðingjar þriðja heims ríkja Kína. Heimsóknir Qian höfðu mikla þýðingu. 

En bent hefur verið á að auk þess að vera táknræn endurtekning á atburðaríku 

ferðalagi Zhou Enlai um álfuna þrjátíu árum fyrr undirstrikuðu heimsóknirnar að 

Peking liti á Afríku sem mikilvægan og óaðskiljanlegan hluta af baráttu Kína 

gegn forræðishyggju erlendra ríkja. Qian dró enda þá ályktun að þróunarlöndin 

hefðu álitið hina ,,andbyltingarsinnuðu uppreisn” vera innanlandsmál Kína og 

önnur ríki ættu ekki að hafa afskipti af þeim.184 Stjórnmála- og efnahagslegt 

umhverfi margra Afríkuríkja var mjög aðgengilegt fyrir endurkomu Kína á 

þessum tíma þar sem afskipti stórveldanna í álfunni var á undanhaldi. Ein 

vísbending um aukið vægi Afríku í utanríkis- og efnahagsstefnu Kína er að ári 

fyrir atburðina á Tiananmen torgi nam bein efnahagsaðstoð Kína til þrettán 

Afríkuríkja um 60,4 milljónum dollara en árið 1990 nam aðstoðin 374 milljónum 

og dreifðist til 43 ríkja.185  

Aðrir veigamiklir þættir innan- og utanlands ýttu undir þær breytingar sem að 

ofan er lýst. Samkvæmt Muekalia mátti rekja virkari utanríkisstefnu Kínverja eftir 

1989 til þess að stjórnvöld hafi gert ráð fyrir að óvéfengjanlegt vald 

Bandaríkjanna í heiminum eftir kalda stríðið gæti haldið aftur af Kína.186 Til að 

varna því að Bandaríkin hefðu fullt, óskorað vald í alþjóðakerfinu hóf Kína að 

                                                        
183 Konings, Piet. ,,China and Africa: Building a Strategic Partnership.” Journal of Developing 
Societies, Vol. 23, 2007. Bls. 349. 
184 Sjá nánar í Payne, Richard J. og Veney, Cassandra R.  ,,China's Post-Cold War African Policy.” 
Asian Survey, Vol. 38, No. 9, September, 1998. Bls. 867-79. 
185 Lin. T. ,,Beijings aid policy in the 1990s: continuity and change.” Issues and Studies, Vol. 32, 
Iss. 1, 1996. Bls. 38. 
186 Muekalia (2004). Bls. 10. 
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leggja áherslu á fjölpólun (e. multipolarity) sem var skilgreint sem uppbygging 

fremur en sveigjanlegt bandalag til að hemja hvers kyns tegund yfirforræðis (e. 

hegemony) og byggja nýtt og réttlátt alþjóðakerfi. Þar sem Kína leit augljóslega á 

sig sem ómissandi pól í alþjóðakerfinu sneru kínversk stjórnvöld sér til ríkja utan 

hins vestræna heims til að styrkja alþjóðlega stöðu sína andspænis 

Bandaríkjunum, einkum innan Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og annarra 

alþjóðastofnana.187  

ii. Óseðjanleg þörf Kína fyrir hrávörur 

En það var ekki aðeins einangrun Kínverja á alþjóðavettvangi og barátta þeirra 

gegn óheftu valdi Bandaríkjanna sem beindi sjónum þeirra að Afríku. Ógurlegum 

efnahagsvexti landsins fylgdi bæði gríðarleg eftirspurn eftir hrávörum og sókn á 

nýja markaði. Árið 1993 voru Kínverjar orðnir nettóinnflytjendur á olíu og segir 

Chris Alden í China in Africa að kínverskir embættismenn hafi á þeim tíma gert 

sér grein fyrir að til að viðhalda gífurlegum efnahagsvexti þyrfti landið að hafa 

tryggan aðgang að orku jafnt sem öðrum nauðsynlegum auðlindum.188  

Um svipað leyti birti hið kínverska ráðuneyti utanríkisviðskipta og 

efnahagssamvinnu MOFTEC (e. Ministry of Foreign Trade and Economic 

Cooperation) skýrslu þar sem Afríka var talin hafa ómissandi hlutverk í 

sjálfbærum vexti og þróun kínverska efnahagsins á grundvelli fjögurra þátta. Í 

fyrsta lagi sagði að Afríka væri auðug af náttúruauðlindum sem nauðsynlegar 

væru til að mæta eftirspurn kínversks iðnaðar. Í öðru lagi að íbúar Afríku væru 

yfir 700 milljónir og því gríðarlega stór framtíðarmarkaður fyrir tiltölulega ódýrar 

annars og þriðja flokks vörur. Í þriðja lagi hafi efnahagsumbætur í mörgum 

Afríkuríkjum opnað dyrnar fyrir efnahagssamvinnu. Að síðustu voru fáein ríki 

skilgreind sem helst komu til greina fyrir ábatasamar fjárfestingar til langs tíma, 

það er olíuframleiðsluríki og ríki með aðrar dýrmætar náttúruauðlindir.189  

 

                                                        
187 Tull, Denis M. ,,China's Engagement in Africa: Scope, Significance and consequences.” 
Journal of Modern African Studies, Vol. 44, Iss. 3, 2006. Bls. 461. 
188 Alden, Chris. China in Africa. Zed Books Ltd., London, 2007. Bls.12 
189 Vitnað í Shelton, Garth. ,,China and Africa: Building an Economic Partnership.” South African 
Journal of International Affairs, Vol. 8, Iss. 2, 2001. Bls. 111-19. Sjálfbærni er orðið sem skýrslan 
notaði, þótt í því felist augljós þversögn enda felst sjálfbærni, m.a. í því að vera sjálfum sér nægur. 
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iii. Afríkustefna nýrra tíma 

Greina má aukið vægi Afríku í utanríkisstefnu Kína með ferðalagi Jiang Zemin og 

Qian Qichen, utanríkisráðherra landsins, um sex Afríkuríki í maí 1996 (Kenýa, 

Eþíópíu, Malí, Namibíu og Simbabve). Þar útlistaði Jiang kerfisbundið fyrir hönd 

kínversku ríkisstjórnarinnar Afríkustefnu Kína á hinum nýju tímum. Megininntak 

hennar var að styrkja samstöðu og samvinnu við Afríkuríki og starfa með þeim að 

háleitum markmiðum heimsfriðar og þróunar. Öðru fremur fólst stefnan í því að 

virða þá þróunarleið sem íbúar Afríku veldu sjálfir, styðja Afríkuríki í réttlátri 

baráttu þeirra við að viðhalda fullveldi ríkis og réttmæt landsvæði og varna 

erlendri íhlutun og loks halda áfram efnahagsaðstoð til Afríkuríkja án nokkurra 

pólitískra skilyrða.”190  

Í kringum 1996 námu viðskipti Kína og Afríku einungis 3,5-4 milljörðum dollara, 

sem var svipað hlutfall og í kringum 1990 þegar viðskiptin voru í kringum eitt 

prósent af viðskiptum Afríku og réttum 1,7 prósentum af viðskiptum Kína.191 

Heimsókn Qichen og Zemin var liður í breyttri stefnu eins og fram kom í ræðu 

Zemin og áður í skýrslu MOFTEC. Afríkumarkaðurinn þótti bjóða upp á ýmsa 

möguleika og var heimsókninni fylgt eftir með aðkomu Exim bankans og 

stofnsetningu fjárfestinga- og viðskiptamiðstöðva í Egyptalandi, Gabon, 

Kamerún, Gíneu, á Fílabeinsströndinni, og Malí og áttu þær að sameina 

fjárfestingar, auðlindanýtingu og viðskiptastarfsemi.192  

Tiltekinn utanaðkomandi atburður átti eftir að ýta undir enn frekari 

áherslubreytingar í utanríkisstefnu landsins og samskiptum Kína og Afríku. Árið 

1997 skall á fjármálakreppa í Asíu sem gerði kínverskum leiðtogum ljóst að 

kínverskur efnahagur væri berskjaldaður fyrir ytri áföllum. Michael Weinstein, 

sem skrifað hefur um málið, segir að í kjölfarið hefði svæðisbundinn og 

alþjóðlegur stöðugleiki,  breyst í strategískt markmið. Peking ákvað af þessum 

sökum að breyta og breikka hugtakanotkun um hagsmuni sína. Ef ytri atburðir 

gætu stefnt áframhaldandi efnahagsvexti í voða, gæti ótryggt innanlandsástand og  

þjóðfélagsleg spenna þar á meðal, ögrað pólítískri einokun 
                                                        
190 Ministry of Foreign Affairs of the Peoples Republic of China. ,,President Jiang Zemin’’s Visit 
to Six African Countries.” 17. nóvember, 2000. Aðgengilegt á www.fmprc.gov.cn/eng.  
191 Amosu, Akwe. ,,China in Africa: It’’s (Still) the Governance, Stupid.” Foreign Policy in Focus, 
9. mars, 2007. 
192 Alden, Chris. Large, Dan. Oliveira, Ricardo Soares. ,,China Returns to Africa: Anatomy of an 
Expansive Engagement.” World Policy, Vol. 51, 2008. 
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Kommúnistaflokksins.193 Yunling og Shiping benda á að í kjölfar Asíukreppunnar 

árið 1997 hafi Pekingstjórn litið svo á að virkari utanríkisstefna væri besta 

aðferðin til að stuðla að og verja eigin þjóðarhagsmuni. Víkkun og styrking 

tvíhliða samskipta, þar á meðal við ríki sunnan Sahara, var hluti þeirrar stefnu.194  

iv. FOCAC stofnað 

Fleiri en 80 ráðherrar frá Kína og 44 Afríkuríkjum, ásamt fulltrúum frá 17 

alþjóðlegum og svæðisbundnum stofnunum hittust í Peking í október árið 2000 á 

stofnfund FOCAC (e. Forum on China-Africa Cooperation). FOCAC er tvíhliða 

vettvangur fyrir samskipti Kína við þau 49 ríki sem í dag viðurkenna Pekingstjórn 

og jafnframt fyrsti formlegi umræðuvettvangurinn milli aðilanna. Þótt FOCAC 

virðist vera til komið að frumkvæði Kínverja segir He Wenping að frá lokum 

kalda stríðsins hafi verið aukin vitund meðal afrískra ríkja um þörf fyrir að 

sameinast og tala einni röddu. Þannig mætti freista þess að auka völd þeirra utan 

Afríku og fylgja eftir á áhrifaríkari hátt markmiðum um sjálfbæra þróun og 

sjálfstæða úrlausn ágreinings. Stofnun FOCAC var  þannig einn grundvöllur þess 

að grípa til aðgerða og styrkja stöðu Afríku.195  

Á stofnfundi FOCAC árið 2000 með undirritun yfirlýsingar um samstarf og 

áætlun Kína og Afríku um efnahags- og félagslega þróun  (e. Beijing Declaration 

of the Forum on China-Africa Cooperation og Programme of China-Africa 

Cooperation on Economic and Social Development) samþykktu kínverskir og 

afrískir leiðtogar að koma á strategísku samstarfi á sviði efnahagsþróunar. Í 

yfirlýsingunni má einnig finna yfirlýsingar um sterkan vilja til 

endurskipulagningar á efnahagslegri og pólítískri uppbyggingu heimsins en einnig 

ákvæði um friðar- og öryggismál, til að mynda um afvopnun og bann við 

gereyðingarvopnum. Sérstakri athygli var beint að stöðu þessara þjóða sem 

þróunarríkja og að þung skuldabyrði hafi heft viðleitni Afríkuríkja til þróunar og 

                                                        
193 Weinstein, Michael A. ,,China’s Geostrategy: Playing a Waitin Game.” PINR, 7. janúar 2005. 
Aðgengilegt á www.pinr.com.  Sjá nánar um skipulagsbreytingar á kínverskum efnahagi í deLisle, 
Jacques. ,,Elections, Political Transition and Foreign Policy in East Asia: A Conference Report.” 
Foreign Policy Research Institute, júní 2008. 
194 Yunling, Zhang og Shiping, Tang. ,,China’s Regional Strategy.” Power Shift: China and Asia’s 
New Dynamics, Shambaugh, David L (ritstýrir). University of California Press, Ltd., London, 
2005. Bls. 48-49. 
195 Wenping (2007). Bls. 36. 
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veikt efnahagsstöðu þeirra. Að lokum var þeim tilmælum beint til 

alþjóðasamfélagsins að aðstoða við lausn á skuldastöðu Afríku.196 

Á næsta fundi FOCAC, þremur árum síðar í Addis Abba, var viðameiri áætlun 

samþykkt, Abbis Abba Action Plan for the Period 2004-06. Í áætluninni 

skuldbinda kínversk stjórnvöld sig til að afskrifa þá útistandandi skuld sína upp á 

1,3 milljarða dollara við 31 Afríkuríki, lofa stuðningi við NEPAD (e. The New 

Partnership for Africa’s Development) og aukna þátttöku í friðargæsluverkefnum 

Sameinuðu þjóðanna í Afríku. Að lokum heita Kínverjar að auka smátt og smátt 

aðstoð til Afríku, útvega sérfræðiþjálfun fyrir 10.000 Afríkubúa á næstu þremur 

árum og hvetja til fjárfestinga kínverskra fyrirtækja í Afríku.197  

Alden sem fyrr er vitnað í segir að ákvörðun kínverskra stjórnvalda um eftirgjöf 

skulda hefði táknrænt gildi og Kína væri með því að bregðast við þrýstingi frá 

afrískum leiðtogum eins og Thabo Mbeki og Ousegun Obasanjo, auk þess sem 

það hefði töluverð áhrif á greiðslugetu ríkjanna.198  

5.4 Afríkuár Kína 2006 

i. Hvítbók um Afríku og Pekingráðstefnan 2006 

Það var árið 2006 sem vatnaskil urðu í samskiptum Kína og Afríku. Á ólíkum 

vettvangi kynntu æðstu ráðamenn Kína, stefnu um nýtt strategískt samband sitt 

við Afríku. Í janúar 2006 var birt hvítbók Kínverja um Afríku, China's African 

Policy. Skjalið er liður í stefnu Kínverja að þróa heildstæða og ítarlega stefnu 

gagnvart álfunni. Hvítbókin er fjarri því að vera hefðbundin áætlun um 

þróunarstefnu í Afríku enda aðeins að finna tvær setningar um efnahagsaðstoð: ,,Í 

ljósi eigin fjárhagslegrar stöðu og efnahagsaðstæðna mun Kína gera sitt besta til 

að útvega og smám saman auka aðstoð til Afríkuríkja án pólitískra skilyrða.” Fyrir 

utan að vera ekki stefnumótun um beina þróunaraðstoð fjallar hún ekki að 

vestrænum sið um baráttuna gegn fátækt enda hvergi minnst á orðin fátækt en á 

einum stað er þó vitnað í Þúsaldarmarkmið en slíkt er líklega fremur fyrir 

                                                        
196 Sjá ,,Beijing Declaration of the Forum on China-Africa Cooperation,” og ,,Program for China-
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www.focac.org.  
197 Thompson (2005). Bls. 2-3. 
198 Alden (2007). Bls. 30. 
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kurteisissakir en til áherslu á markmið áætlunarinnar. Fjallað er ítarlega um 

skuldbindingar í formi mannauðs, samstarfs, viðskipta Kínverja og Afríku í 

stefnunni, þar á meðal loforð um að veita 15.000 manns fagmenntun í álfunni og 

styrki til 12.000 manna til að mennta sig í kínverskum skólum. Enn fremur eru 

áætlanir um byggingu 100 skóla í dreifbýlum álfunnar á næstu þremur árum. Í 

friðar- og öryggismálum eru fyrirheit um að Kína muni halda áfram stuðningi 

sínum við þjálfun hermanna og styðja varnar- og hernaðaruppbyggingu afrískra 

ríkja. Að lokum má finna nokkuð ítarlega umfjöllun um viðskipti milli aðila. 

Þannig segir að kínversk stjórnvöld muni tileinka sér skilvirkari aðferðir við að 

greiða fyrir aðgangi afrískra vara á kínverskan markað en á sama tíma muni 

stjórnvöld hvetja til og styðja fjárfestingar og viðskipti kínverskra fyrirtækja í 

Afríku og halda áfram að veita ívilnunarlán og tryggingar því til stuðnings.199 

Birtingu hvítbókarinnar var svo fylgt eftir með diplómatrískri sókn ráðamanna í 

Peking til Afríku. Heimsótti þáverandi utanríkisráðherra, Li Zhaoxing, 

Grænhöfðaeyjar, Líberíu, Malí, Senegal. Forseti Kína, Hu Jintao, fylgdi í kjölfarið 

og ferðaðist til Marokkó, Nígeríu og Kenýa í apríl og loks heimsótti Wen Jiabao, 

forsætisráðherra landsins Egyptaland, Ghana, Kongó, Angóla, Suður-Afríku, 

Tansaníu og Úganda í júní 2006.  

Þrátt fyrir að mikið vægi þeirra einstöku atburða, sem hér hefur verið lýst, voru 

þeir öllu fremur liður í undirbúningi Kínverja fyrir þriðju ráðstefnu FOCAC, sem 

fram fór  í Peking í lok ársins. Á ráðstefnunni þriðja til fimmta nóvember 2006, 

sex árum eftir stofnun FOCAC kynntu Kínverjar metnaðarfulla framtíðarsýn í 

samskiptum við Afríku. Segja má að meðan Afríkustefna Kína sé áætlunin fyrir 

framtíðar samband, er FOCAC vettvangurinn til að kanna og koma í framkvæmd 

markmiðum hvítbókarinnar. En á þessari þriggja daga ráðstefnu voru saman 

komnir æðstu leiðtogar Kína og 43 leiðtogar og sendinefndir frá samtals 48 

Afríkuríkjum. Aldrei áður höfðu jafnmargir stjórnarherrar afrískra ríkja komið 

saman á einum stað utan álfunnar. Víða um Pekingborg mátti sjá auglýsingaborða 

undir titlinum ,,Vinátta, Friður, Þróun og Samvinna,” en hvergi var minnst á orðið 

þróunarsamvinna, hugtak sem vestrænum ríkjum er tamt að nota í samskiptum 

sínum við þróunarlönd. Á sama hátt markaði ráðstefnan tímamót í samskiptum 

                                                        
199 China´s African Policy. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. Janúar 
2006. Aðgengilegt á www.fmprc.gov.cn/eng. Vitnað í 9. málsgrein The Economic Field. 
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milli aðilanna enda fimmtíu ár liðin frá því Kína kom fyrst á diplómatískum 

samskiptum við Afríku. 

Ráðstefnan var sannarlega fagnaðarefni fyrir þá sem hana sóttu en þar tilkynnti 

Hu Jintao, forseti Kína, nýjar skuldbindingar landsins gagnvart Afríku fyrir árin 

2007-2009: 

• Ívilnunarlán: Fimm milljarðar dollara, þar af þriggja milljarða 

ílvilnunarlán og tveggja milljarða lán fyrir útflutningskaupendur. 

• Bein fjárfesting: Fimm milljarða þróunarsjóður fyrir beinar erlendar 

fjárfestingar Kína í Afríku, í umsjá Þróunarbanka Kína, gríðarstórs banka í 

eigu ríkisins.  

• Viðskipti: Loforð um enn frekari opnun á kínverskum markaði fyrir 

Afríku með fjölgun á vörum í tollfrjálsum útflutningi Afríkuríkja og 

stofnsetningu viðskiptasamvinnusvæða í álfunni. 

• Styrkir og niðurfelling skulda: Tvöföldun aðstoðar á árinu 2006. 

Bygging sjúkrahúsa, forvarnarstarf gegn malaríu, bygging 

meðferðarstöðva og dreifbýlisskóla og ráðstefnuhöll fyrir 

Afríkusambandið. Niðurfelling allra vaxtalausra lána sem höfðu gjaldfallið 

í lok árs 2005 að uppfylltum skilyrðum. 

• Tæknileg aðstoð: Þjálfun á afrísku fagfólki og skólastyrkir til handa 

afrískum nemendum auk loforðs um að senda landbúnaðarsérfræðinga til 

Afríku og uppsetningu landbúnaðartæknimiðstöðva. 

Þannig leggja Kínverjar þunga áherslu á viðskipti og fjárfestingar í sambandi sínu 

við Afríku. Kínversk fyrirtæki eru hvött til að keppa um auðlindir og markaði utan 

Kína. Í loka yfirlýsingu ráðstefnunnar var hinu nýja strategíska samstarfi Kína og 

Afríku lofað, auk þess sem Kínverjar kalla eftir umbótum á Sameinuðu þjóðunum 

og Afríka fái fast sæti innan Öryggisráðsins. 

En veislunni lauk ekki í nóvember 2006. Hálfu ári síðar á árlegum fundi 

Þróunarbanka Afríku (AfDB) í Shanghaí í maí 2007 tilkynntu kínversk stjórnvöld 

að þau hygðust veita 20 milljörðum dollara í gegnum kínverska Exim bankann í 

uppbyggingu á innviðum samfélaga í Afríku á næstu þremur árum. Þessi 

yfirlýsing þótti varpa skugga á aðstoð annarra hefðbundinna samstarfsríkja og 
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stofnana á svæðinu enda var samsvarandi aðstoð frá vestrænum ríkjum og 

þróunarstofnunum til uppbyggingar á sviði samgöngukerfa, vatnsveita og orku á 

svæðinu sunnan Sahara í kringum sjö milljarða dollara. Auk þess samþykktu 

Kínverjar að greiða 150 milljónir dollara fyrir stækkun á höfuðstöðvum 

Afríkusambandsins í Addis Ababa í Eþíópíu, auk bústaða fyrir háttsetta 

embættismenn samtakanna.200 En eins og Chris Alden bendir á þá er Afríka 

stærsti viðtakandi kínverskrar aðstoðar eða 44 prósent af árlegum framlögum 

Kínverja.201 

Óhætt er að fullyrða að framlag og áherslur Kína á Afríkustefnu sína marki 

tímamót í sögu álfunnar enda einsdæmi að eitt einstakt ríki tileinki sér jafn 

umfangsmikla en um leið ítarlega stefnu gagnvart einni heimsálfu, á jafn mörgum 

sviðum og raun ber vitni. Því er ekki að furða að árið 2006  er nefnt Afríkuár 

Kína.  

Kínverskir fræðimenn hafa bent á að stefnan byggist meira á grundvelli sjálfbærni 

og gagnkvæmum ávinningi fremur en góðgerðarstarfsemi enda eru verkefnin bæði 

varanleg og í eðli sínu jöfn, þar sem aðstoð Kína til Afríku er ekki að einhver 

hærra settur útvegi eitthvað fyrir þann sem er óæðri heldur fremur eitt þróunarríki 

að aðstoða annað.202 Aðrir hafa bent á að litið sé á Afríku sem óaðskiljanlegan 

þátt í strategískum metnaði Kína í að þróa nýtt öryggishugtak sem getur tryggt 

friðsamlegan vöxt Kína sem heimsveldi, og styrkt samband þess við helstu 

nágranna og svæði. Með þessari hnattrænu nálgun leiti kínversk forysta eftir því 

að viðhalda innri þróun Kína og pólitískum stöðugleika heima en einnig að 

réttlæta innan alþjóðasamfélagsins sögulegan ávinning af vexti Kína og ná 

langtíma markmiði um fjölpóla, sanngjarnt og lýðræðislegt alþjóðakerfi.203 Þannig 

tengjast beinharðir þjóðarhagsmunir og strategískar þarfir stefnu Kína í Afríku.  

                                                        
200 Davies, Martyn J. ,,China & Africa.” The China Monitor, Iss. 18, maí 2007. Bls. 18. Sjá einnig 
Wang, Jian-Ye. ,,What Drives China's Growing Role In Africa?” International Monetary Fund, 
IMF Working Paper (WP 07/211), október 2007. 
201 Alden, Chris. ,,Emerging countries as new ODA players in LDC: The case of China and 
Africa.” Idees pour le debat: no 1/2007, Institute du Developpement Durable et des relations 
internationals IDDRI, Paris, 2007.  
202 Wenping (2007). Bls. 33. 
203 Gill, Bates. Huang, Chin-hao & Morrison, J. Stephen. China’s Expanding Role in Africa: 
Implications for the United States. (Skýrsla). Center for Strategic and International Studies, 
Washington, janúar 2007. Bls. 5. 
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Þótt Kína hafi færst nær markaðshagkerfi, er grundvöllur íhlutunarleysis í innri 

málefnum annarra ennþá tryggt með þeim afleiðingum að aðstoð Kínverja til 

Afríku er óskilyrt. Kína trúir því að íhlutunarleysi og óskilyrt aðstoð sé mikilvægt 

grundvallaratriði til að þróa viðvarandi samband við Afríku. Stefna Kína í Súdan 

er gott dæmi um slíkt eins og síðar verður rætt. Eins og Wenping bendir á þá 

verða ríkin að geta treyst að Kína hafi grundvallar virðingu fyrir fullveldi ríkja og 

yfirráðum þeirra yfir svæðum, auk virðingu fyrir valdhöfum lögmætra 

ríkisstjórna. Þessir þættir séu undirstaða jöfnuðar í samskiptum Kína og Afríku.204 

Konings kemst að þeirri niðurstöðu að nákvæm skoðun á skjölum, sem sum hver 

hefur verið vitnað í hér að ofan, auk núverandi starfsemi Kínverja í Afríku, leiði í 

ljós að ástæður  Kínverja fyrir að koma á strategísku samstarfi við Afríku séu 

einkum efnahagslegar; þörfin fyrir auðlinda- og orkuöryggi, eins og nýjum 

mörkuðum og fjárfestingartækifærum eru allt mikilvægir þættir í sjálfbærum vexti 

kínverska efnahagsins.205 

ii. Viðbrögð fræðimanna við þróun sambands Kína og Afríku 

Fyrir rúmum fimmtán árum í grein sem nefndist ,,Kína í Afríku,” spáði Gerald 

Segal því að hið vaxandi stórveldi Kína yrði Afríku mikilvægara og heimsálfan 

yrði það svæði sem hefði minnst vægi í utanríkisstefnu Kína.206  

Nánari skoðun á núverandi sambandi Kína og Afríku afsannar augljóslega spá 

Segal. Afríka hefur verið og er sérstaklega mikilvæg Kína í pólitísku og 

efnahagslegu tilliti. Spádómar Segal eru ekkert einsdæmi enda hefur skilningur 

fræðimanna verið sá að stöðug þróun og dýpkun á sambandi Kína og Afríku sýni 

allt að óæskilegan og óheillavænlegan metnað Kína í stefnu sinni gagnvart Afríku. 

Til að mynda lýsir G. John Ikenberry stöðu Kína sem ,,ógurlegu stórveldi” sem 

þurfi að bregðast við og Susan Shirk er sama sinnis.207 Þannig heyrast 

gagnrýnisraddir frá Vesturlöndum vegna komu hins nýja stórveldis til Afríku.  

                                                        
204 Wenping, He. ,,The Foundation of Sino-African Cooperation Becoming Substance.” World 
News Journal, 7. nóvember, 2006. Sjá einnig utanríkisráðueyti Kína, ,,Premier Zhou Enlai’s Three 
Tours of Asian and African countries.” http://www.mfa.gov.cn/eng/ziliao/3602/3604/t18001.htm.  
205 Konings (2007). Bls. 351.  
206 Segal, Gerald. ,,China and Africa.” The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, Vol. 519, No. 1, janúar 1992. Bls. 126. 
207 Ikenberry, G. John. ,,The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal System 
Survive?“ Foreign Affairs, jan/feb 2008. Einnig vitnað í Bleicher, Samuel A. ,,China: Superpower 
or Basket Case?“ Foreign Policy In Focus (Discussion Paper), 8. maí, 2008. 
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Það veldur mörgum áhyggjum að fjárfestingar og aðstoð Kína eru að nálgast 

heildarframlög Bretton Woods stofnananna í Afríku án þess að hefðbundnum 

vestrænum skilyrðum um gagnsæi, frjálsari markaði og þátttöku frjálsra 

félagasamtaka sé fylgt. Telja sumir að Kína sé þannig að grafa undan margra ára 

þróunarstefnu Vesturlanda í álfunni, þótt niðurstöður árangursmælinga séu jafn 

ólíkar og mælingarnar eru margar.  Jafnvel sé stefna Kínverja í Afríku til þess 

fallin að þarlendir einræðisherrar komist upp með ítrekuð mannréttindabrot og 

jafnvel þjóðarmorð, líkt og í Simbabve og Súdan. Aðrir benda þó á að stefna 

Vesturlanda sé sjálf mjög umdeild. 208 Segir Chris Alden að Kína geti réttilega 

viðurkennt hlutverk sitt sem helsta þróunarsamstarfsríki Afríku þar sem Kínverjar 

séu móttækilegastir gagnvart áhyggjum álfunnar og séu reiðubúnir til að 

endurskoða og íhuga betur nálgun sína í ljósi eigin reynslu.209 Reynsla Kína er 

umtalsefni í grein Danna Harmann um fjárfestingar Kína í Afríku. Þar er vitnað í 

Andrew Small, sérfræðing í málefnum Kína hjá þýska Marshallsjóðnum, sem 

segir að verstu athafnir Kínverja í dag stafi ekki af nýlenduviðhorfum, heldur 

eigin þróunarstöðu Kína. Því hvert námuslys í Zambíu, nauðungarflutningar í 

kringum Merowestífluna í Súdan og spilltir samningar við embættismenn eigi sér 

hliðstæðu í Donbei í Kína, Þriggja Gljúfra stíflunni, Shanghaí og víðar. Viðhorf 

margra Kínverja er að Afríka, líkt og Asía nokkrum áratugum áður, sé reiðubúin í 

,,þróunarlegt flugtak.”210  

Eins og komið hefur fram er afstaða Kína um að hlutast ekki til um innanríkismál 

annarra ríkja einn grundvallarþáttur í utanríkisstefnu þess. Kína hefur lengi haft þá 

stefnu og á það sér m.a. sögulegar rætur í tímabil niðurlægingar Kína á 19. öldinni 

og einskorðast ekki við Afríku. Þá líta kínversk stjórnvöld á sameiginlega þróun 

sem lykilinn að mannréttindum fremur en borgara- og pólitísk réttindi 

einstaklinga.211 Li Anshan segir að bæði Kína og Afríka hafa sætt illri meðferð á 

                                                        
208 Eisenman, Joshua. ,,Zimbabve: China's African Ally.” China Brief, Vol. 5, No. 21, 2005. Bls. 
9-11. Kristof, Nicholas D. ,,China's Genocide Olympics.” The New York Times, 24. janúar, 2008. 
Harman, Danna. ,,How China's support of Sudan shields a regime called ´genocidal´.” The 
Christian Science Monitor, 26. júní  2007. Ítarleg gagnrýni á aðferðir Vesturlanda má sjá í bók 
William Easterly. The White Man Burden, og Graham Hancock, The Lords of Poverty: The Power, 
Prestige and Corruption of the International Aid Business. 
209 Alden (2005). Bls. 135. 
210 Harman, Danna. ,,In Sudan, China Focuses on oil wells, not local needs.” The Christian 
Science Monitor, 25. júní, 2007. Aðgengilegt á www.csmonitor.com.  
211 Taylor, Ian. ,,China and Africa: The Real Barriers to Win-Win.” Foreign Policy in Focus, 9. 
mars 2007. Aðgengilegt á www.fpif.org.  
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nýlendutímanum og sú sameiginlega reynsla undirstriki hugmyndir þeirra um 

jöfnuð og virðingu fyrir fullveldi ríkja.212   

Aðrir halda því fram að með því að sameina efnahagsaðstoð, afskriftir skulda og 

aukinn markaðsaðgang afrískra ríkja og Kína sé Afríkustefna Kínverja svipuð 

þeirri úr vestrinu. Á móti sé stefnan ólík að því leyti að stjórnvöld í Peking treysta 

mikið á virka þátttöku og samvinnu kínverskra (ríkis)fyrirtækja í álfunni.213 

Minxin Pei bendir á að vestrænir fjárfestar fagni þó sterkri undirstöðu kínversks 

efnahags – miklum sparnaði, gríðarstórum starfsmannamarkaði og sterku 

vinnusiðferði. Þannig tali viðskiptafólk um að Kína sé samtímis stærsti 

framleiðandi í heimi og stærsti markaður þess. Gögn sýni að vöxtur hins nýja 

Lenínistaríkis síðustu tvo áratugi hafi sannað að bölsýnismenn hafi haft rangt fyrir 

sér um burði Kína og bjartsýnismenn hafi ekki verið nægilega bjartsýnir.214 Í 

samanburði við vöxt annarra þjóða, sem hafa notið mikillar velgengni, á borð við 

Þýskaland, Bandaríkin og Bretland, halda Winter og Yusuf því fram að vöxtur 

Kína sé mun meiri en áður hefur sést.215  

iii. Efnahagsvöxtur Kína  

Efnahagsvöxtur Kína er ein tilþrifamesta efnahagsþróun ríkis síðustu áratuga, 

enda hefur hagvöxtur landsins verið að meðaltali í kringum 8% (verg 

þjóðarframleiðsla) síðustu tvo áratugi en um 10% síðustu fimm ár.216 Árið 1978 

nam þjóðarframleiðsla landsins rétt um 1% af efnahag heimsins en var orðin um 

5% árið 2007. Hlutur Kína í heimsviðskiptum á sama tíma var um 1% en 8% árið 

2007. En það er ekki hagvöxtur Kína sem er fordæmislaus heldur er það fremur 

stærð efnahagsins en hlutur Kína í aukningu á vergri þjóðarframleiðslu heimsins á 

árunum 1990-2005 var um 28% (Bandaríkin voru með 19% og hin OECD-löndin 

með 18%). Haldist stöðugur hagvöxtur er áætlað að hlutur Kína í aukinni 

þjóðarframleiðslu í heiminum árin 2006-20 muni nema um 37% eða meira en öll 

                                                        
212 Anshan, Li. ,,China and Africa: Policy and Challenges.” China Security, Vol. 3, No. 3, sumar 
2007. Bls. 75. 
213 Gill, Bates og Reilly, James. ,,The Tenuous Hold of China Inc. in Africa.” The Washington 
Quarterly, Vol. 30, sumar 2007. Bls. 40. 
214 Pei, Minxin. ,,Dark Side of China's Rise.” Foreign Policy, mars/apríl 2006. Bls. 34. 
215 Winters, L. A., og Yusuf, S. ,,Competing with giants: Who wins, who loses?” World Bank, 
Washington, ódagsett. Bls. 7. Aðgengilegt á http://www.wb.org.  
216 The Economist. ,,Reflating the dragon.” 13. nóvember 2008. Aðgengilegt á 
www.economist.com.  
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ríki OECD til samans.217 Viðskipti og erlend fjárfesting eru mikilvæg efnahagi 

Kínverja en vöruviðskipti landsins nærri tvöfölduðust frá árinu 2004 til ársins 

2007 og árið 2007 fór útflutningur Kína (1.218 milljarðar dollara) fram úr 

útflutningi Bandaríkjanna (1.162 milljarðar) í fyrsta sinn.218 Hinn jákvæði vöxtur 

og sparnaður Kínverja gerir það að verkum að gjaldeyrisvarasjóður landsins nam 

nálega 2.000 milljörðum dollara í árslok 2008 og áætlað er að um helmingur þess 

sé í bandarískum ríkisskuldabréfum.219 

Sé litið til viðskipta Kína og Afríku á síðustu árum sést hversu mikla hagsmuni er 

um að ræða en árið 2007 námu viðskiptin um 70 milljörðum dollara en ári síðar 

var þessi tala komin í 107 milljarða dollara, sem er 45 prósenta aukning  á milli 

ára. Áður var talið að 100 milljarða markinu yrði ekki náð fyrr en í kringum 2010. 

Til samanburðar má nefna að viðskipti Bandaríkjanna og Afríku námu um 142 

milljörðum dollara,220 þar af nam innflutningur Bandaríkjanna um 113 milljörðum 

meðan Kína flutti inn vörur og þjónustu fyrir um 56 milljarða á móti 51 milljarða í 

útflutningi til ríkja álfunnar.221 

iv. „Eitt Kína“ grundvöllur Afríkuaðstoðar 

Hvað sem öllum yfirlýsingum um samstarf á vettvangi þróunar eða viðskipta 

varðar, getur reynst ómögulegt að greina skýrt á milli þess hvort afstaða Kína í 

málefnum Afríku og stefna landsins þar byggist á sameiginlegum bakgrunni, 

heittrúaðri hugmyndarfræði eða einungis viðskipta- og öryggishagsmunum. Í 

lokin er vert að benda á annað atriði sem knýr stefnu Kína í Afríku og pólitískt 

samband þeirra við álfuna en það er einangrun Taívan á alþjóðavettvangi. 

Viðurkenning á stefnu stjórnvalda um að það sé aðeins eitt Kína hefur alla tíð 

verið áberandi í utanríkisstefnu landsins. Í rauninni er það eina pólitíska skilyrðið 

sem Kínverjar setja fyrir samstarfi við einstök Afríkuríki og stofnanir. 

                                                        
217 Gu, Jing,. Humprey, John. ,,Global Governance and Developing Countries: The Implications of 
the Rise of China.” World Development, Vol. 36, Iss.2, febrúar 2008. Bls. 276. 
218 Morrison, Wayne M. ,,China's Economic Conditions.” (CRS Report for US Congress). 20. 
nóvember 2008. Aðgengilegt á www.fas.org.   
219 The New York Times. ,,Main Bank of China Is In Need of Capital.” 4. september 2008. 
Aðgengilegt á www.nytimes.com.  
220 U.S. Census Bureu. Trade in Goods (Imports, Exports and Trade Balance) with Africa 2008. 
Aðgengilegt á www.census.gov.  
221 Xinhua. ,,China-Africa trade up 45% in 2008 to $107 billion.” 11. febrúar, 2009. Aðgengilegt á 
www.chinadaily.com.  
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Afríkustefna Kína frá 2006 sýnir vel mikilvægi þessa grundvallaratriðis í 

samskiptum Kína og Afríku. Þar segir: 222 

Meginreglan um eitt Kína er pólitísk undirstaða stofnunar og þróunar á 

samskiptum Kína við afrísk ríki og svæðisbundin samtök. Kínverska 

ríkisstjórnin metur mikils þá staðreynd að yfirgnæfandi meirihluti afrískra ríkja 

lúta meginreglunni um eitt Kína; neita að eiga í opinberu sambandi og 

samskiptum við Taívan og styðja hinn stórkostlega málstað um 

endursameiningu landanna. Kína bíður reiðubúið til að koma á og þróa 

ríkissamband við ríki, sem ennþá hafa ekki komið á diplómatískum sambandi 

við Kína á grundvelli eins Kína.  

Árangur stefnu stjórnvalda í Peking um eitt Kína endurspeglast í þeirri staðreynd 

að aðeins fimm Afríkuríki sendu fulltrúa til Taípei í Taívan árið 2007 á 

svonefndan Taívan-Afríkufund samanborið við 48 þjóðhöfðingja sem sóttu 

ráðstefnu FOCAC árinu áður í Peking. Hins vegar samþykktu þau ríki, sem mættu 

til eyjunnar, stuðningsyfirlýsingu við tilraunir Taívans til að hljóta sæti innan 

Sameinuðu þjóðanna en það voru Malaví, Svasíland, Gambía, Búrkína Fasó, Saó 

Tóme og Prinsípe. Fundurinn var gagnrýndur af talsmanni kínverska 

utanríkisráðuneytisins sem sagði hann vera haldinn í þeim tilgangi að 

aðskilnaðarsinnar kæmu sér á framfæri á alþjóðavettvangi og styrkja efnahagsvald 

fyrir persónulega og pólitíska hagsmuni taívanskra yfirvalda.223 Á tímabilinu 2006 

til 2008 sést gríðarlegur samdráttur í viðskiptum Kína og þeirra landa sem sóttu 

Taívan heim, þótt engar heimildir séu beinlínis fyrir því að kínversk stjórnvöld 

reyni að einangra þessi ríki efnahagslega þótt slíkt sé ekki óhugsandi með öllu. 

Ian Taylor bendir á að allt eru þetta þetta fátæk ríki staðsett í Afríku þar sem 

strategísk samvinna Kína og Afríku er lítil, ríkisstjórnir eru óstöðugar en í sárri 

þörf eftir aðstoð. Almennt séð eru slík ríki líkleg til að fagna dollara stefnu 

Taívans – þ.e. notkun peninga til að kaupa vini.224 Á síðari árum hafa Taívanar 

misst tvo mikilvægustu bandamenn sína í álfunni yfir til Kína. Það fyrra, Suður-

Afríka, kaus að koma á opinberum samskiptum við Peking 1. janúar 1998 eftir að 

Nelson Mandela hafði árangurslaust reynt að sannfæra Kína um tvöfalda 

                                                        
222 China´s African Policy 2006. 
223 China Daily. ,,Chen tries ‘dollar diplomacy’ in Africa.” 9. nóvember, 2007. ´Dollar 
Diplomacy´ er hugtak sem vísar í notkun ríkja á efnahagsvaldi sínu til að ná markmiðum, m.a. með 
peningum, lánum, og annarri fjárhagslegri aðstoð. 
224 Taylor (2000). 
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viðurkenningu. Á þeim tíma voru 350 taívönsk fyrirtæki í Suður Afríku með um 

45.000 starfsmenn og tvíhliða viðskipti í kringum 1,7 milljarða dollara.225 Í dag 

nemur útflutningur Suður-Afríku til Kína 9,5 milljörðum dollara. Hið síðara er 

Senegal en Abdoulaye Wade, forseti Senegal, sleit tengslin við Taívan 25. október 

2005 eftir að að samkomulag náðist við Kína eftir mánaðar leynilegar 

samningaviðræður Senegal og Kína. 

Kína hefur fjölmargar ástæður fyrir baráttu sinni gegn viðurkenningu Taívan í 

Afríku og víðar. Í fyrsta lagi segir í stjórnarskrá Kína að það sé lögmæt ríkisstjórn 

alls Kína, líka Taívans. Að leyfa Taívan að njóta pólitískrar viðurkenningar væri 

óbærilegir álitshnekkir fyrir Peking og vekti upp spurningar um völd kínverska 

kommúnistaflokksins yfir kínverskum almenningi. Leiðtogar Kína hafa 

samsvarað sér með hópi þróunarríkja enda þekkja Kínverjar fátækt af eigin 

reynslu. Því þurfi Kína að halda utan um hagsmuni sína á svæðum á borð við 

Afríku og þótt upphæðirnar virðist háar er hollusta afrískra ríkja fremur ódýr fyrir 

vaxandi Kína. Slík hollusta getur þannig styrkt og verndað ímynd Kína sem 

umhugað ríki sem lætur sig varða efnahagslega endurreisn Afríku.226 Í þriðja lagi, 

líkt og fjallað var um fyrr í textanum, er stuðningur þróunarríkja dýrmætur og 

hefur gert Kína kleift að þola gagnrýni Vesturlanda vegna brota á mannréttindum, 

ekki síst eftir atburðina á Tiananmentorgi þar sem Afríkuríki voru ýmist ósnortin 

af viðbrögðum Vesturlanda eða studdu opinberlega viðbrögð kínverskra 

stjórnvalda. Þótt verulega hafi dregið úr áhrifum Taívana í gegnum árin þýðir 

áframhaldandi virkni Taívans í Afríku að Kína þarf að sýna árvekni eða hindra 

mögulegan árangur Taívana í álfunni, líkt og Konings bendir á.227 Nokkur 

Afríkuríki hafa jafnvel att Taívönum og Kínverjum saman og leitað þannig eftir 

umfangsmikilli aðstoð. Skýrt dæmi um það er samskipti Níger við Kína og 

Taívan. Í júní 1992 samþykktu stjórnvöld í Níger að koma á stjórnarsambandi við 

Taívan en skömmu áður en sendiherra Taívans ætlaði að fara til höfuðborgarinnar 

Niamey, skipti stjórn Nígers um skoðun og tilkynnti að landið hygðist styðja Kína 

– sem svo stangaðist á við niðurstöðuna aðeins deginum eftir. Komið var upp 

sendiráði Taívans í Niamey og fulltrúar Kína yfirgáfu landið þar til þeir sneru 

                                                        
225 Taylor, Ian. ,,The Two Chinas Compete in Africa.” Contemporary Review, 1. október, 1997. 
226 Lombard, Louisa. ,,Africa's China Card.” Foreign Policy, apríl 2006. Sjá líka Taylor (1997). 
227 Konings (2007). Bls. 362. 



93 
 

aftur fjórum árum síðar þegar Níger sneri sér aftur að Peking, að sögn vegna 

vanefnda Taívana um aðstoð.228  

Með auknum umsvifum og sterkari stjórnmálatengslum Kína í Afríku hefur 

Kínastjórn samtímis tekist að einangra Taívan enn frekar á alþjóðavettvangi. Og 

þótt sjálfstæðistilburðir Taívana séu sem þyrnir í augu stjórnvalda Kína og stefna 

stjórnvalda um eitt Kína sé skýr í Afríkustefnunni frá 2006 og í senn mjög 

árangursrík, verður seint talið að það sé drifkrafturinn eða ákvörðunarþáttur í 

utanríkisstefnu Kína gagnvart Afríku heldur einn angi þeirrar stefnu.  

5.5 Kína og tvíhliða samningar 

Framkvæmd stefnu Kína í Afríku hefur að miklu leyti falist í gerð 

tvíhliðasamninga við ríki álfunnar. Algengt er að þeir feli í sér kaup og vinnslu á 

hrávörum, málmum og jarðeldsneyti, þótt önnur tvíhliða viðskipti séu einnig 

algeng. Sumir fræðimenn eru reiðubúnir að ganga það langt að fullyrða að 

eftirspurn eftir auðlindum sé nú drifkrafturinn í utanríkisstefnu Kína.229  

Viðskipti milli Kína og Afríku hafa verið stunduð um langa hríð þótt á síðustu 

árum hafi orðið óhemju aukning viðskipta á báða bóga, líkt og rakið er að ofan. 

Samkvæmt tölum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins nam hagvöxtur ríkja sunnan Sahara 

um 5% árið 2008 en 6,6% árið á undan. Erlendar fjárfestingar og lán hafa aukist 

úr 11 milljörðum dollara árið 2000 í 53 milljarða árið 2007, að megninu til vegna 

jarðvinnsluiðnaðar.230 Samkvæmt Alþjóðabankanum eru 85 prósent af útflutningi 

Afríku til Kína frá olíuríkum ríkjum (Angóla, Miðbaugs Guineu, Nígeríu, 

Lýðveldinu Kongó og Súdan). Hins vegar er bein erlend fjárfesting Kínverja í 

álfunni aðeins 3% af slíkri fjárfestingu Kínverja í heiminum. Þótt erfitt sé að mæla 

bein hagræn áhrif Kína á hagvöxt Afríku, eru fræðimenn reiðubúnir að segja að 

áhrifin séu einhver. Fyrir utan fjárfestingar í jarðvinnslugreinum og aukna 

framleiðslu í viðkomandi ríkjum, benda sérfræðingar á að vegir, brýr og stíflur 

sem kínversk fyrirtæki byggja í Afríku fyrir lágar upphæðir og ljúka mun fyrr en 

                                                        
228 Sjá nánar um viðurkenningarstríð Peking og Taívans í Meidan (2006). Bls. 74-77. 1996 sneri 
Senegal sér að Taípei í þriðja sinn og hélst það samband til 2005, líkt og hjá Líberíu sem tók upp 
samband við Peking 2005 og loks Chad 2006. 
229 Zweig og Jianai (2005). Bls. 25-38.  
230 BBC. ,,IMF predicts a global recession.” 10. mars 2009. Aðgengilegt á www.news.bbc.co.uk. 
The Economist. ,,Lions cubs?” 17. apríl 2008. Aðgengilegt á www.economist.com.  
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venjan er í álfunni hafi verið ómetanlegt í vexti sumra ríkjanna.231 Þrátt fyrir að 

bein erlend fjárfesting Kínverja í álfunni hafi verið fremur lítil, hefur hún þó vaxið 

hratt frá upphafi 10. áratugar síðustu aldar en árið 1991 var hún undir 5 milljónum 

dollara, um 25 árið 1994 og árið 1999 um 100 milljónir dollara. Sjö árum síðar 

var bein fjárfesting talin vera á bilinu 1,25 milljarðar dollara samkvæmt He 

Wenping,232 meðan The Peoples Daily og aðrir greinendur segja hana nema yfir 6 

milljörðum.233 

Samkvæmt kínverskum heimildum eru um 800 kínversk fyrirtæki starfandi í 49 

Afríkuríkjum og taka þau þátt í viðskiptum, framleiðslu, nýtingu náttúruauðlinda, 

samgöngum, landbúnaði og fjarskiptum. Segir einnig að Kínverjar hafi eytt á milli 

6 og 15 milljörðum dollara í aðstoð við Afríkuríki í yfir 800 verkefnum, þar á 

meðal uppbyggingu á vefnaðarverksmiðjum, vatnsaflsvirkjunum, 

íþróttaleikvöngum, sjúkrahúsum, skólum, þinghúsum og fleiru. Á sama tíma eru 

vörur frá 29 minnst þróuðum ríkjum Afríku undanþegnar frá kínverskum tollum í 

190 vöruflokkum.234 Á sama tíma hefur vægi afríska markaðarins vaxið en hann 

er mikilvægur fyrir lágverðsvörur hvers konar. Enn fremur hafa kínversk fyrirtæki 

fjárfest í afrískum iðnaði á grundvelli ívilnunarsamninga til að markaðssetja vörur 

sínar utan álfunnar. Þá gera sérstök ákvæði Contanou samnings 

Evrópusambandsins og vaxtar- og tækisfærissamnings (e. United States African 

Growth and Opportunity Act) Bandaríkjanna við Afríku, Kínverjum kleift að 

flytja vörur sínar á markaði í Evrópu og Bandaríkjunum í gegnum Afríku.235  

Kínversk stjórnvöld efla viðskiptistengsl við Afríku með því að veita upplýsingar, 

samhæfingarvettvang og fjárhagsaðstoð fyrir kínversk fyrirtæki og fjárfesta í 

Afríku. Til að mynda fá kínversk byggingarfyrirtæki, sem starfa í álfunni, 

útflutningsstuðning fyrir hagkvæmnisathuganir, ríkistryggð bankalán, 

fjárhagsstuðning fyrir rekstrarkostnaði verkefna og ýmis lán fyrir fjármagnsvörur 

                                                        
231 Hanson, Stephanie. ,,China, Africa, and Oil.” Council on Foreign Relations, 6. júní 2008. 
Aðgengilegt á www.cfr.org.  
232 Amosu. 2007. 
233 Kurlantzick, Josh. ,,Beijing's Safari: China's Move into Africa and Its Implications for Aid, 
Development, and Governance.” Policy Outlook, No. 29, nóvember 2006. 
234 Beijing Review. ,,Partners in Development.” Ódagsett. Aðgengilegt á www.bjreview.cn.   
235 Beri, Ruchita. ,,China Rising Profile in Africa.”  China Report, Vol. 43, No. 3, 2007. Bls. 301. 
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og vélbúnað. Að auki hefur Peking sett upp tíu miðstöðvar til að efla fjárfestingar 

og viðskipti í ríkjum sunnan Sahara.236  

Ógjörningur er að færa nákvæma tölu yfir fjárfestingar Kína í Afríku en í hverju 

þessara ríkja skrifa Kínverjar og viðkomandi ríki undir víðtækan samningspakka 

sem veitir afríska aðilanum ákveðna umbun sem felur m.a. í sér peninga, 

fjárfestingar, ódýrt lánsfé, tækniaðstoð, þjálfun, innifalinn ágóða eins og nýja 

forsetahöll eða íþróttaleikvanga, eða uppbyggingu innviða lands, á borð við 

lagningu vegakerfis, járnbrautaspora eða stíflugerð.237 Hins vegar ber að geta þess 

að uppbygging innviða einstakra ríkja er eitt af yfirlýstum markmiðum í 

Afríkustefnu Kína, sem segir að kínversk stjórnvöld muni hvetja til þátttöku 

kínverska fyrirtækja í uppbyggingu innviða í löndum Afríku. Slíkt er raunin og 

hafa t.a.m. stór kínversk byggingarfyrirtæki verið sérstaklega áberandi í 

umfangsmiklum verkefnum í löndum sunnan Sahara, meðal annars vegna ætlaðar 

skilvirkni þeirra og lágs kostnaðar. Hins vegar hafa kínversk stjórnvöld og 

gestgjafaríki verið gagnrýnd fyrir að fjárfestingar séu einkum á þeim sviðum sem 

eru viðkvæm fyrir umhverfisáhrifum, eins og olíu- og gasvinnslu, námugröft, 

vatnsaflsvirkjanir og skógarhögg sem og verkefni í innviðum samfélaganna. 238 

5.6 Olía og aðrar náttúruauðlindir 

i. Þróun olíumála Kína 

Kína var olíuinnflytjandi eftir stofnun þess í núverandi mynd árið 1949 en frá 

1950 til 1959 jókst árlegur innflutningur úr 0,33 milljónum tonna í 3,33 milljónir 

tonna á ári. Á sjöunda áratugnum hættu Sovétríkin að veita Kína fjárhagsaðstoð 

og olíu, sem olli alvarlegum orkuskorti í landinu. Það leiddi til þess að Kína hóf 

olíuboranir á Daqing olíusvæðinu og framleiðsla hófst árið 1963. Árið 1965, var 

hráolíuframleiðsla Kína orðin 10 milljónir tonna á ári eða 97% af olíuþörf 

landsins og því sjálfbær. Árið 1993 varð viðsnúningur og Kínverjar urðu nettó 

olíuinnflutningsríki á ný og tvöfaldaðist eftirspurn Kína eftir olíu næsta áratug á 

eftir, úr 3,3 milljónum tunna á dag árið 1995 í 6,6 milljónir tunna 2005, sem 
                                                        
236 Broadman, Harry G. Africa´s Silk Road. The International Bank for Reconstruction and 
Development/The World Bank, Washington DC, 2007. Bls. 98, 272. 
237 Amosu. 2007. 
238 Bosshard, Peter. ,,China's Environmental Footprint in Africa.” SA Institute of International 
Affairs (SAIIA),  No. 3, apríl, 2008. 
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samsvaraði næstum einum þriðja af eftirspurn Bandaríkjanna.239 Frá árinu 2000 til 

2005 jókst orkunotkun Kína um 60%, sem jafngildir næstum helmingi í aukinni 

orkunotkun heimsins á tímabilinu. Í skýrslu Alþjóðlegu orkustofnunarinnar (e. 

International Energy Agency) segir að frumorkuþörf Kína muni meira en 

tvöfaldast frá árinu 2006 til 2030 og fljótlega eftir 2010 muni landið fara fram úr 

Bandaríkjunum sem stærsti orkunotandi heims. Áætlað er að nettóinnflutningur 

olíu muni aukast úr 3,5 milljónum tunna á dag árið 2006 í 13,1 milljónir tunna á 

dag árið 2030, þegar hefðbundin olíuframleiðsla í Kína mun ná hámarki á næsta 

áratugi og svo dragast saman.  

Að auki er sjónum beint að kolaframleiðslu landsins en á fyrri helmingi ársins 

2007 urðu Kínaverjar nettó innflytjendur á kolum. Notkun landsins er gríðarleg og 

áætlað er að hún muni vaxa hratt og hluti kola í frumorkunotkun landsins nemi 

63% árið 2030. Slíkt mun skila sér í nettóinnflutningi upp á 3% af eftirspurn 

landsins og 7% af heimsviðskiptum með kol árið 2030. Að lokum segir í 

skýrslunni að til að mæta eftirspurn þurfi Kína að bæta við 1.300 gígavöttum í 

orkuframleiðslu landsins, sem er meira en heildargeta Bandaríkjanna í dag. 

Áætlaður kostnaður af því er talinn nema um 3,7 trilljónum dollara á tímabilinu 

2006-2030.240 Áætlanir bandarískra stjórnvalda eru í takt við spá IEA.241  

Spá IEA tekur að hluta tillit til áætlana kínverskra stjórnvalda en í elleftu fimm 

ára áætlun Kína fyrir tímabilið 2006 til 2010 eru aðeins tvö magnbundin markmið 

fyrir efnahags- og samfélagsþróun landsins á tímabilinu: að verg landsframleiðsla 

á mann árið 2010 sé tvöfalt það sem hún var árið 2000 og að orkunotkun á 

einingu verði 20% lægri en hún var árið 2005. Að auki segir að Kína skuli flýta 

fyrir olíu- og gasrannsóknum og auka samvinnu við önnur ríki til að bæta 

olíubirgðir landsins. Enn fremur er lagt til að Kína þrói kjarnorku í auknum mæli, 

styrki kolaframleiðslu landsins og virki helstu ár og vötn landsins.242 Í hvítbók 

Kínverja um orkustefnu landsins (e. China´s Energy Conditions and Policies), 

sem gefin var út í lok árs 2007, eru markmið fimm ára áætlunarinnar að mestu 

                                                        
239 International Energy Agency. Monthly Oil Market Report, 13. júní, 2006. Bls. 49. 
240 International Energy Agency. World Energy Outlook 2007: Fact Sheet – China. 2007. 
Aðgengilegt á www.iea.org.  Í skýrslunni er sérstaklega fjallað Kína og Indland. 
241 Energy Information Administration. International Energy Outlook 2008. Júní 2008. 
Aðgengilegt á www.eia.doe.gov.  
242 The Outline of the Eleventh Five-Year Plan: For the Economic & Social Development of the 
Peoples Republic of China. National Development and Reform Commisson (NDRC) People´s 
Republic of China. 2006. Aðgengilegt á www.china.org.cn.  
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staðfest. Hins vegar eru ýmsir veikleikar Kína staðfestir hvað varðar orkustöðu og 

orkuþörf landsins, þegar bent er á að meðal orkuauðlindir á hvern Kínverja eru 

mjög lágar, eða um 50% af meðaltali þess sem gerist í heiminum af kolum og 

vatnsafli og meðaltalið af olíu- og gasauðlindum eru aðeins 1/15 af meðaltali 

heimsins. Að sama skapi er þróun orkuauðlinda sögð vera ,,nokkuð erfið,” en í 

samburði við aðra hluta heimsins standa Kínverjar fyrir verulega erfiðum 

jarðfræðiaðstæðum við nýtingu á kola-, olíu- og gasauðlindum landsins.243 Þrátt 

fyrir erfiðleika við könnun og nýtingu skal tekið fram að Kína treystir mestmegnis 

á innlend kol við orkuþörf landsins meðan olía og gas eru aðeins 20% af orkuþörf 

landsins og innflutt olía er talin nema um 10% af heildarorkunotkun Kína. Á sama 

tíma eykst eftirspurn eftir olíu og gasi hraðar en eftirspurn eftir kolum (vegna 

lítillar nýtni og neikvæðra umhverfisáhrifa).244 Þrátt fyrir þetta er Kína annar 

stærsti olíuneytandi heims á eftir Bandaríkjunum. 

Af ofangreindu er ekki að furða að Kínverjar hafi sótt kröftuga orkustefnu í 

utanríkismálum sínum til að tryggja orkuþörf landsins. Því hefur verið litið á 

langtímaaðgang að tiltölulega vannýttum auðlindum Afríku sem eitt af 

forgangsatriðum kínverskrar utanríkisstefnu. Megnið af olíuinnflutningi Kína á 

10. áratugnum kom frá olíulindum Persaflóans og Kyrrahafslöndum Asíu. Árið 

1995 sáu þessi tvö svæði Kína fyrir um 87% af innfluttri olíu þess 

(Persaflóasvæðið 46%, Kyrrahafslöndin 41%). Hlutur Persaflóasvæðisins jókst, 

þar til það náði hámarki 1998 þegar hann var um 61% á meðan innflutningur frá 

Kyrrahafssvæðinu dróst saman enda birgðir svæðisins ekki nægar til að mæta 

þörfum Kínverja.245 Þótt dregið hafi stórlega úr mikilvægi Persaflóasvæðisins, 

m.a. vegna kviklynds og óstöðugs stjórnmálaástands, auk strategískra yfirburða 

Bandaríkjanna á svæðinu, mun svæðið áfram vera mikilvægur þáttur í 

olíuinnflutningi Kínverja. Atburðirnir þann 11. september og stríð Bandaríkjanna 

gegn hryðjuverkum, stríð þeirra í Afganistan og Írak og deilur þeirra við Íran hafa 

vissulega aukið óöryggis- og vanmáttartilfinningu Kínverja.246 Segir Hong Zhao 

                                                        
243 China´s Energy Condition and Policies. The State Council Information Office. Desember 2007. 
Aðgengilegt á www.china.org.cn.  
244 Shinn, David H. ,,Africa, China, the United States, and Oil.” Center For Strategic & 
International Studies, ódagsett. aðgengilegt á http://forums.csis.org/africa/.  
245 Sjá nánar í Ziegler, Charles E. ,,The Energy Factor in China's Foreign Policy.” Journal of 
Chinese Political Science, Vol. 11, No. 1, vor 2006. Indónesía, fyrrum stærsti birgir Kína (31% 
1991) er í dag nettó innflytjandi að olíu. 
246 Í október 2004 skrifaði Kína undir 70 milljarða dollara olíusamning við Íran. 
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að þessir þættir og þörf Kínverja fyrir að auka fjölbreytni í tengslum við eigið 

olíu- og orkuöryggi hefur knúið þá til að leita annað. Kínverjar horfðu upp á 

fremur rótgróið samband Bandaríkjanna, Japans og Evrópulanda í olíuframleiðslu 

á helstu olíusvæðum heims enda forskot þeirra mikið alla tíð frá nýlendutíma 

þeirra. Þannig yrði erfitt fyrir kínversk olíufyrirtæki að njóta jafnra tækifæri á 

þeim mörkuðum og fundu kínversk stjórnvöld sig knúin til að leita til 

óhefðbundinna og oft á tíðum umdeilda samstarfsaðila.247 

Talið er að Afríka sé eitt af þeim svæðum þar sem vaxandi framtíðarbirgðir olíu 

muni koma frá og Wall Street Journal spáði því að Vestur-Afríka yrði helsti 

olíubirgir heims fyrir árið 2010 á eftir OPEC.248 Ólíkt Mið-Austurlöndum eru 

afrískir olíumarkaðir tiltölulega opnir erlendum fjárfestum og Evrópa og 

Bandaríkin eiga enn eftir að einoka suma hverja þessara framleiðenda, á borð við 

Súdan og Angóla. Áhrif og yfirráð Bandaríkjanna á svæðinu hefur annað hvort 

verið veik eða fengið mótvægi af pólitískum þáttum. Bandarískum fyrirtækjum 

hefur verið bannað að fjárfesta í orkuiðnaði sumra þessara Afríkuríkja, eins og 

Súdan og Líbýu þar til nýlega og Lýðveldinu Kongó (e. Congo – Brazzaville) og 

Miðbaugs-Gíneu. En síðar í kaflanum verður aðkomu Kínverja að Súdan og 

Angóla lýst, þar sem aðstæður voru eins og hér er lýst. 

Í grundvallaratriðum felst stefna Kína í að komast yfir erlendar orkuauðlindir með 

langtímasamningum og kaupum á eignum í olíuiðnaði annarra landa. Chen Jin 

Hua, fyrrum formaður Chinese Planning Committe, sagði í ræðu í upphafi árs 

2001 það vera forgangsatriði að ,,komast yfir olíusvæði erlendis.” en ræða hans 

markaði upphaf stefnu Kínverja að leita út (e. going-out strategy).249 Stefnan, sem 

rekja má til 2004, felst í að mæta vaxandi eftirspurn eftir náttúruauðlindum, bæði 

svæðisbundið og á heimsvísu. Í kjölfarið var hvatt til fjárfestinga erlendis og 

niðurgreiða fjárfestingar kínverskra fyrirtækja erlendis við vinnslu og öflun 

náttúruauðlinda. Þannig vildu kínversk stjórnvöld að framtíðarskipan á olíustefnu 

landsins myndi vera undir áhrifum vaxandi styrkleika olíufyrirtækjanna erlendis 

og til að vera samkeppnishæfari erlendis þyrftu þau að keppa við alþjóðleg 

fyrirtæki á alþjóðamörkuðum. 
                                                        
247 Zhao, Hong. ,,China's Oil Venture in Africa.” East Asia, Vol. 24, 2007. Bls. 402.  
248 Ball, Jeffrey. ,,Angola posesses a prize as Exxon, rivals stalk oil.” Wall Street Journal, 5. 
desember 2005. 
249 Hua, Chen Jin. ,,Oil Strategy and China's Energy Policy.” Journal of Chinese Petroleum, Vol.2, 
2001.  
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5.7 Kínverskur olíuiðnaður 

Sá tími og atburðir, sem að ofan eru raktir, urðu til þess að kínversk yfirvöld hófu 

að endurskoða olíuiðnaðinn heima fyrir, meðal annars til að auka skilvirkni en um 

leið ítök stjórnvalda í olíufyrirtækjunum ásamt stofnun nýrra. Ennfremur þurfti að 

breyta fyrirtækjunum þannig að stjórnvöld gætu notað þau í olíukönnun og 

framleiðslu í fjarlægum löndum. Einkum eru það þrjú fyrirtæki í olíu- og 

gasiðnaðinum sem voru stofnuð og skipta máli í orku- og olíustefnu Kína í 

Afríku, CNPC (e. China National Petroleum Corporation), Sinopec (e. China 

Petrochemical Corporation) og CNOOC (e. China National Offshore Company). 

Tvö fyrrnefnd fyrirtæki þróuðust sem tvö lóðrétt samlöguð olíu og 

olíuvörufyrirtæki. Hið nýja CNPC, sem hefur tekið mestan þátt í könnun á olíu og 

gassvæðum, var fljótlega farið að sjá um 66% af olíu og gasframleiðslu Kína og 

42%  af olíuhreinsunargetu landsins.250 CNPC hafði starfað erlendis lengst þessara 

fyrirtækja og vann m.a. að þróunarverkefnum með olíusand í Albertafylki í 

Kanada á vegum Sameinuðu þjóðanna og 1993 keypti það könnunarréttindi á 

Talara olíusvæðið í Perú 1993. Sinopec, sem áður hafði einbeitt sér að 

olíuhreinsun og dreifingu, var fljótlega orðið stórt á sviði framleiðslu og saman 

eru þessi tvö fyrirtæki orðin mjög umfangsmikil olíufyrirtæki á alþjóðavísu, auk 

CNOOC sem starfar við könnun og framleiðslu á olíu- og gassvæðum af landi. 

Fyrirtækin þrjú eru í grundvallaratriðum í ríkiseigu og starfa í samræmi við 

auðlinda- og utanríkisstefnu Kína, í samráði við viðskiptamenn sem stjórna 

þessum stórfyrirtækjum.  

Í grein eftir Zweig og Jinhai segir að að frumkvæði The China Institute for 

International Studies, hugveitu á vegum ríkisins, komi fræðimenn, 

viðskiptaleiðtogar, aðilar frá hernum og stjórnvöldum saman til stefnumótunnar 

fyrir ríkið. Í samráði við niðurstöður þessara funda, leggja svo stjórnvöld í Peking 

til við fulltrúa ríkisfyrirtækjanna að tryggja könnunar og framboðssamninga við 

ríki sem framleiða olíu, gas og aðrar nauðsynlegar auðlindir.251 Því er mjög náið 

samráð völdugustu stofnana landsins um ytri orkustefnu landsins. Margt af því 

skýrir hvers vegna kínversk olíufyrirtæki eru fremur áhyggjulaus yfir því að 

gestgjafaríki muni einn daginn þjóðnýta eignir þeirra. Fyrirtækin hafa minni 
                                                        
250 Sepulchre, Alain. ,,Energy and Globalisation: Oil and Gas in China.” China Perspectives, 
júlí/ágúst 2004. 
251 Zweig og Jianhai (2005). Bls. 27. 
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takmarkanir á fjárfestingargetu en almennt gengur og gerist og geta sætt sig við 

meiri áhættu en ella. Þekkt er tilraun CNOOC til að yfirtaka bandaríska 

olíufyrirtækið Unocal árið 2005 en þetta þriðja minnsta kínverska olíufyrirtæki af 

þeim þremur helstu átti ekki í vandræðum með að tryggja sjö milljarða dollara í 

ríkisstuðning sem hluta af 18.5 milljarða dollara tilboði í hlutinn.252 Annað dæmi 

er CNPC sem hagnaðist um 24 milljarða dollara árið 2006. En þar sem 

fyrirtækinu er ekki gert að borga arð af hagnaði sínum til ríkisins og hefur vart 

undan að fjárfesta hagnaðinn, hefur það möguleika á að komast yfir ýmsar 

fjárfestingarhindranir og getur tekið meiri áhættu en t.a.m. British Petroleum eða 

Chevron og önnur vestræn olíufyrirtæki, þar sem hluthafar taka arðinn ef 

fjárfestingarhagnaður fyrirtækjanna er undir tveggja stafa tölum.253  

Á sama tíma er markmið kínverskra stjórnvalda að forðast að vera of háð 

olíumörkuðum heims, hvort sem er með því að eignast stóran hlut í olíusvæðum í 

Afríku eða tryggja aðgang. Að hluta til hafa kínversk fyrirtæki þannig farið á 

svæði þar sem önnur bandarísk eða evrópsk fyrirtæki voru ekki fyrir eða hafa 

tekið við svæðum sem sömu fyrirtæki hafi yfirgefið af pólitískum ástæðum, líkt 

og í Súdan.254  

5.8 Kína í Súdan 

Súdan varð fjórða Afríkuríkið sem kom á opinberu ríkjasambandi við Kína í 

febrúar árið 1959. Engin veruleg samskipti voru þó á milli landanna fyrr en upp úr 

miðjum tíunda áratug síðustu aldar þegar Peking hóf sókn sína í orkuauðlindir 

erlendis. Í dag er Kína helsti olíuframleiðandi Súdans, útflytjandi og innflytjandi 

en um 65% af olíuútflutningi Súdans fer til Kína, sem mætir 8 prósent af heildar 

olíuþörf Kína. Um helmingur af olíuframleiðslu Kínverja kemur beint frá Súdan. 

Fjöldi kínverska verkamanna í landinu hefur þrefaldast frá árinu 1990 í um 24.000 

árið 2006. Kínverskar fjárfestingar í öðru en olíu eru einnig töluverðar, þar á 

meðal í smíði og fjármögnun vatnsaflsvirkjana og byggingu alþjóðaflugvallar í 

Khartoum, höfuðborg landsins. Auk þess stjórnar Kína megninu af 

                                                        
252 Sjá t.d. The Carnegie Endowment.,,Dark Clouds on the horizon: The CNOOC-Unocal 
controversy and rising U.S.-China friction. Washington, D.C. 14. júlí, 2005. 
253 Rosen, Daniel H. ,,China Energy.” Peterson Institute for International Economics, maí 2007. 
254 China's Overseas investment in oil and gas production. Report prepared for US-China 
Economic and Security Review Commission, Eurasia Group, 16. október 2006. 
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olíuframleiðslu Súdans og á fimmtíu prósent hlut í einu stóru olíuvinnslustöð 

landsins í Khartoum. 

i. Chevron út – Kína inn 

Nokkrir samverkandi þættir urðu til þess að liðka fyrir fótfestu Kína í Súdan. 

Nútíma olíuvinnsla í Súdan hófst árið 1978 fjórum árum eftir að bandaríska 

olíufyrirtækið Chevron hóf olíuleit á Muglad vatnasvæðunum í suðvesturhluta 

landsins. Jafaar Nimeiry þáverandi forseti Súdan, hafði boðið Chevron að þróa 

olíuiðnað landsins eftir að sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, 

George H. W. Bush, hafði persónulega sagt Nimeiry frá gervihnattamyndum sem 

sýndu að olíu væri að finna í landinu.255  

Chevron fann miklar olíuauðlindir og hóf vinnslu á svæðunum. Olíufundurinn 

hratt af stað borgarastríði í annað sinn í suðurhluta landsins þótt litið sé á stríðið 

sem framhald af fyrra borgarastríði sem stóð frá 1955 til 1972. Chevron varð fyrir 

endurteknum árásum og yfirgaf landið á endanum árið 1992 og eins milljarðs 

dollara fjárfestingu sína þar. Sama ár keypti Arakis Energy Corp. ásamt State 

Petroleum olíuleyfi í Súdan og hóf uppbyggingu á Heglig og Unity svæðunum rétt 

sunnan Muglad, sem talin voru geyma á milli 600 til 1.200 milljónir tunna af 

olíu.256 Til að halda utan um starfsemi sína í Súdan stofnaði Arakis GNPOC (e. 

Greater Nile Petroleum Operating Company) og seldi það svo áfram til Talisman 

Inc. frá Kanada. Skortur á fjármagni olli kanadísku fyrirtækjunum vandræðum, 

sem meðal annars var ástæða þess að Omar al-Bashir, forseti Súdan, heimsótti 

stjórnvöld í Kína árið 1995. Þar óskaði hann eftir því að kínversk olíufyrirtæki 

myndu fjárfesta og kanna frekari olíuframleiðslu í landinu en um leið aðstoða 

Súdan við að þróa eigin nútíma olíuiðnað.257 Það var svo árið 1997 sem kínversk 

stjórnvöld brugðust við beiðni al-Bashir og CNPC hóf starfsemi í Súdan á Muglad 

vatnasvæðunum í vestur Kordofan í Súdan eftir að frumrannsóknir höfðu staðfest 

miklar auðlindir. Til stuðnings umsvifum CNPC í Súdan undirritaðu kínversk 

stjórnvöld rammasaming við súdönsk yfirvöld, þar sem kveðið var á um að veita 

                                                        
255 Engdahl, F William. ,,Darfur: Forget genocide, there's oil.” Asian Times, 25. maí, 2007. 
Aðgengilegt á www.atimes.com.  
256 Energy Information Administration. ,,Country Analysis Brief – Sudan.” Síðast uppfært 2007. 
Aðgengilegt á http://www.eia.doe.gov/cabs/Sudan/Oil.html.   
257 Zhao (2007). Bls. 399-415. 
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ívilnunarlán fyrir olíuvinnsluverkefni í Súdan. Eftir viðræður við fulltrúa 

fjármálaráðuneytis og Seðlabanka Súdans var samþykkt að bjóða kínverskum 

fyrirtækjum upp á ívilnunarlán undir eftirliti Sudan Bank. Af hálfu Súdans var 

samþykkt að veita Kínverjum rausnarlega samninga, sem kváðu meðal annars á 

um engar hömlur á arðgreiðslum og undanþágu frá öllum innanlandssköttum á 

útflutta olíu.258 Slíkir samningar eru með þeim rausnarlegustu í heiminum. Í grein 

Hong Zhao um umsvif Kína í Afríku segir að út frá viðskiptalegum forsendum 

væru fjárfestingar í Súdan næstum of góðar til að hafna, sérstaklega miðað við 

hugmyndir Kína um að flest framleiðslusvæði væru tengd bandarískum, 

evrópskum og japönskum hagsmunum og síður móttækileg fyrir 

samningaumleitunum Kínverja.259   

Í kjölfarið keypti CNPC 40% hlut í GNPOC fyrir 441 milljón dollara. Aðrir 

eigendur verkefnisins voru Petronas frá Malasíu, Sudapet frá Súdan og ONGC frá 

Indlandi. Kanadíska fyrirtækið Arakis hafði lent í málaferlum sem Öldungakirkja 

Súdans stóð á bak við en því var gefið að sök að hafa aðstoðað súdanska herinn í 

,,hrottalegum þjóðernishreinsunum.” Í kjölfarið varð mikil umræða um málið í 

kanadískum fjölmiðlum auk þess sem mannréttindahópar höfðu gagnrýnt 

fyrirtækið í mörg ár, meðal annars fyrir að greiðslur olíutekna til súdanskra 

yfirvalda væru notuð til vopnakaupa í borgarastríðinu, þar sem um tvær milljónir 

manna lágu í valnum.260 Fyrirtækið yfirgaf Súdan loks alveg árið 2003. 

Samningur China National Petroleum Corporation og súdanskra stjórnvalda var 

um þróun fyrrnefnds olíusvæðis í Kordofan, auk þess sem ákveðið var vegna 

langrar flutningsleiðar að næstu skipahöfn að Sinopec myndi sjá um smíði 1.500 

km langrar og eins milljarðs dollara olíuleiðslu frá olíuvinnslusvæðinu, austur að 

Marsa al-Bashair við Rauða hafið. Þar vann annað kínverskt fyrirtæki, China's 

Petroleum Engineering Construction Group, að smíði olíuskipahafnar.261 Þann 23. 

júní árið 1999 hófst flutningur olíu um hina nýju olíuleiðslu og nákvæmlega viku 

síðar var ný olíuhreinsunarstöð vígð norður af Khartoum, höfuðborg landsins. Á 

þeim tíma gat stöðin unnið úr 50.000 tunnum á dag (um 2,5 milljónir tonna á ári) 

en vinnslugetan jókst í 70.000 tonn í júní 2004. CNCP útvegaði helminginn af 
                                                        
258 Gates, Huan & Morrison (2007). 
259 Zhao (2007). Bls. 399-415. 
260 BBC News. ,,Talisman Sudan suit to proceed.” 20. mars 2003.  
261 Lafargue, Francois. ,,China's Presence in Africa.” China Perspectives, september-október 2005. 
Aðgengilegt á http://chinaperspectives.revues.org. 
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fjármagninu fyrir þessa 540 milljón dollara fjárfestingu ásamt því að smíða og 

starfrækja hana. Þann 30. ágúst árið 1999 varð Súdan nettó olíuútflytjandi í fyrsta 

sinn, þar sem 600.000 tunnur af olíu voru fluttar út um hina nýju tveggja milljóna 

tonna olíuhöfn við Marsa al-Bashair. Framkvæmdir kínverskra fyrirtækja á 

svæðinu hafa haldið áfram þar sem nýir olíubrunnar eru nýttir meðal annars í 

suðurhluta Darfur, með tilheyrandi stækkun á olíuhreinsunarstöðinni og lagningu 

olíuleiðsla.262 En strandlengja Súdans, stærsta lands Afríku, er í norðausturhluta 

landsins á meðan helstu olíuvinnslusvæðin eru í mið- og suðurhluta landsins en 

jarðlög þessa gríðarstóra lands eru að miklu leyti ókönnuð meðal annars vegna 

langvarandi borgarastríðs. Olíubirgðir landsins eru taldar vera á bilinu 6,5 -7 

milljarðar tunna eða 0,5 prósent af olíubirgðum heimsins, samkvæmt British 

Petroleum. Olíubirgðir Súdans voru þær fimmtu mestu í Afríku á eftir Líbýu, 

Nígeríu, Alsír og Angóla. Ekki er þó ólíklegt að þær tölur eigi eitthvað eftir að 

hækka miðað við að þegar BP hóf að birta tölur fyrir Súdan árið 1981 voru birgðir 

landsins metnar 200 milljónir tunna, 563 milljónir árið 2006 og nálægt 7 

milljarðar árið 2007.263 

Umfangsmikil starfsemi Kínverja í Súdan þarf vart að koma á óvart sé litið til 

þess að á milli 60-70% af olíuútflutningi landsins fer til Kína eða um 500.000 

tunnur á dag,  8% af heildar olíuinnflutningi Kína og þrettán af fimmtán stærstu 

erlendu fyrirtækjunum í landinu eru kínversk. Um 71 prósent af útflutningstekjum 

Súdans koma frá útflutningi landsins til Kína.264 Kínverskar ríkisfréttastofur sem 

fylgjast náið með starfsemi kínverskra fyrirtækja í Afríku eru alla jafnan mjög 

ýktar í fréttaflutningi sínum. Til að mynda sagði Xinhua fréttastofan að vinnsla 

olíusvæðanna og smíði olíuleiðsla og olíuhreinsunarstöðvarinnar hafi markað 

tímamót í erlendri olíuvinnslu Kína.265 Á sama tíma voru uppi raddir um að sum 

verkefnin skiluðu engum hagnaði en varaformaður CPECC (e. China Petroleum 

Engineering & Construction Corporation) sagði kínversk fyrirtæki hafa skilað 

verkefninu á mánuðum líkt og súdönsk stjórnvöld höfðu óskað eftir, þótt það 

                                                        
262 Sjá Energy Information Agency. ,,Country Analysis Brief– Sudan.” Mars 2005. Aðgengilegt á 
www.eia.org.  
263 Sidahmed, Alsir. ,,Sudan Oil Industry in BP Figures.” The Sudan Tribune,18.  júní, 2007. 
264 Servant, Jean-Christophe. ,,China's trade Safari in Africa.” Le Monde Diplomatique, maí 2005. 
Sjá Bloomberg. ,,China's Hu Visits Sudan with Oil, Darfur Crisis on his agenda.” 1. febrúar 2007. 
265 Xinhua. ,,China Completes Huge Oil Projects for Sudan.” 24. júlí, 1999. 
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skilaði litlum sem engum hagnaði.266 Þannig má ætla að kínversk fyrirtæki og 

kínversk stjórnvöld sem stjórna þeim að miklu leyti séu fremur að leita eftir að 

langtíma eignarhaldi yfir olíuauðlindum. Í dag kemur um 52 prósent af olíueign 

Kína (e. equity oil) kemur frá Súdan en olíueign er skilgreind sem hlutfall 

framleiðslu sem vinnsluleyfishafi hefur lagalegan og samningslegan rétt á.267 

ii. Uppbygging iðnaðar og innviða 

Súdan, sem er þriðja stærsta viðskiptaland Kína í Afríku (sjá viðauka 1), var 

númer fimm hvað varðar starfsmannaveltu á lista Kína yfir samningsbundin 

verkefni og starfsmannanoktun erlendis, á eftir Hong Kong, Singapore, Japan og 

Bandaríkjunum. Fyrir utan olíuiðnaðinn eru Kínverjar virkir fjárfestar og 

samstarfsaðilar í öðrum iðnaði í Súdan. Þannig starfrækir CPNGEDC (e. China's 

Petroleum and Natural Gas Exploration and Development Corp.) 

frauðplastverksmiðju í Khartoum og kínversk stjórnvöld eiga helmingshlut í 

Khartoum efnaverskmiðjunni (e. Khartoum Chemical Industry Company). 

Kínverjar hafa einnig verið umsvifamiklir í orkuiðnaði landsins. Þannig byggði 

Harbin orkufyrirtækið 150 milljón dollara Qarre I stöðina, um 50 km norður af 

Khartoum, fyrir fjármagn frá seðlabanka Kína. Ásamt nálægri Qarre II mun 

framleiðslan nema um 330 megavöttum. Þá taka Kínverjar þátt í smíði og 

fjármögnun vatnsaflsvirkjana í landinu, þar af með 85% fjárfestingu í 470 

milljóna dollara og 300 megavatta Kajbar stíflunni og 2.500 megavatta Merowe 

vatnsaflsvirkjun á árbökkum Nílar í Súdan.268 Verkefnið, sem talið er að muni 

kosta um 1,8 milljarða dollara, og er fjármagnað af Exim bankanum, þriðju 

stærstu útflutningslánastofnun heims, er mjög umdeilt enda hefur það haft í för 

með sér nauðungarflutninga 50.000 manna úr Hambdan ættbálkinum og jafnvel 

vopnaðar árásir á aðra ættflokka.269 Smíði stíflunnar, sem átti að vera lokið árið 

2008, mun næstum þrefalda getu Súdans til rafmagnsframleiðslu og auka áveitu 

og ræktunarland þess um nærri helming. Verkefnið var gríðarlega umfangsmikið, 
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jafnvel á kínverskan mælikvarða og var víða gagnrýnt. Síðar viðurkenndu 

stjórnvöld að það væri ekki einungis viðskiptalegs eðlis heldur hefði það pólitískt 

gildi en það er í fullu samræmi við fyrri yfirlýsingu aðstoðarforstjóra CPECC. 

Fyrir utan byggingu stíflunnar var einnig samþykkt lagning 1.745 km 

rafmagnslínu og rafstöðva fyrir um 466 milljónir dollara en línan er sú lengsta í 

Súdan.270  

Þrátt fyrir gífurlegar tekjur súdönsku ríksstjórnarinnar af olíuútflutningi, skrifuðu 

stjórnvöld í Peking undir 3,6 milljóna dollara ívilnunarlán við Khartoum í júní 

2004 fyrir smíði á nýrri alþjóðlegri ráðstefnuhöll og um leið samning um fræðslu 

fyrir starfsmenn ráðuneytis alþjóðlegrar samvinnu í Súdan.271  

Erfitt er að meta nákvæmlega hve mikið Kína hefur fjárfest í Súdan. Samkvæmt 

einni heimild eru fjárfestingar Kína í Súdan nálægt 20 milljörðum dollara, fyrir 

utan mjúk lán, styrki og aðrar tegundir aðstoðar. Samkvæmt rannsókn PFC 

Strategic Studies gætu súdönsk stjórnvöld fengið allt að 30 milljarða dollara eða 

meira í heildartekjur fyrir olíu árið 2012, en Reuters segir að olíuútflutningur 

landsins til Kína árið 2008 hafi verið nálægt 6,3 milljörðum dollara.272  

iii. Átök í Súdan og viðbrögð Kínverja 

Gríðarleg umsvif Kína í Súdan hefur mætt gríðarlegri gagnrýni í vestrænum 

ríkjum. Sagði Robert Zoellick aðstoðarutanríkisráðherra Bandaríkjanna í 

september 2005 að Kína þyrfti að verða ábyrgur þátttakandi í alþjóðakerfinu og 

varaði við því að samband Kína við viðsjárverð ríki gæti haft afleiðingar annars 

staðar. Jafnframt sagði Zoellick að sem ábyrgur þátttakandi væri Kína ekki 

einungis meðlimur heldur þyrfti Kína að vinna með Bandaríkjunum til að 

viðhalda því alþjóðakerfi, sem hefði auðveldað árangur þess.273 Eins og áður segir 

hófu kínverskir leiðtogar að útfæra stefnu sína um friðsamlegan vöxt (síðar 
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friðsamlega þróun) í kringum 2003. Því má álykta að yfirlýsingar Zoellick hafi 

verið prófsteinn á stefnu Kínverja og hvort þeir hygðust leggja sitt af mörkum til 

að byggja friðsamlegt alþjóðaumhverfi. Í grein Small og Kleine-Ahlbrandt segir 

reyndar að Bandaríkin hefðu einungis verið að óska eftir samvinnu til að setja 

fram stefnu gagnvart litlum hópi ríkja sem á þeim tíma voru talin vera möguleg 

kjarnorkuríki eins og Norður Kórea, Íran og ríki eins og Súdan, sem gagnrýnt var 

harkalega á alþjóðavettvangi fyrir stefnu sína í Darfur héraði.274  

Á Vesturlöndum og víða á alþjóðavettvangi var almennur skilningur sá að 

starfsemi CNPC og fleiri kínverskra fyrirtækja í Súdan greiddi óbeint fyrir stefnu 

stjórnvalda í Darfur, sem samkvæmt fjölmörgum mannúðarsamtökum standa fyrir 

kerfisbundnum fjöldamorðum á óbreyttum borgurum.275 Colin Powell, þáverandi 

utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði eftir för sína til Súdans að þar væru framin 

fjöldamorð og að stjórnvöld í Súdan og Janjaweed hermennirnir bæru ábyrgð.276 

Kína hefur verið gagnrýnt harkalega, ekki aðeins fyrir að umgangast Súdan, 

stuðningsaðila hryðjuverka og hervæðingar, heldur af því að sumir telja Kína 

beinlínis koma í veg fyrir að stjórnvöld í Khartoum stöðvi þjóðarmorð í 

Darfurhéraði. Öryggisráð Sameinuðu Þjóðanna hefur samþykkt fjórar ályktanir 

vegna Súdan. Sú fyrsta, frá árinu 1996 (ályktun nr. 1054), kveður á um 

diplómatískar refsiaðgerðir til að refsa Súdan fyrir meinta aðild að morðtilræði við 

Hosni Mubarak í Addis Abba árið 1995 en þeim refsiaðgerðum var aflétt árið 

2001. Síðasta ályktun ráðsins er frá 2006 og felur í sér ferðabann ákveðinna 

meðlima súdönsku ríkisstjórnarinnar, auk vopnasölubanns. Bandaríkin hafa einnig 

gripið til einhliða refsiaðgerða, m.a. viðskiptabanns gegn Súdan og frystingu á 

öllum eignum ríkisstjórnar Súdan, að því er segir vegna áframhaldandi stuðnings 

við alþjóðleg hryðjuverk og síendurtekin brot á mannréttindum. Að sama skapi 

hefur Evrópusambandið samþykkt refsiaðgerðir gegn Súdan, m.a. vopnasölubann 

og stuðning við fyrri ályktanir Öryggisráðssins.277 
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Spurningin um að bregðast við mannúðarhörmungum, eins og í Darfur í Súdan, 

hefur verið lýst sem einu óárennilegasta verkefni fyrir Kína þegar kemur að því að 

túlka sýn sína um strategískt samstarf við Afríku. Þannig hafi gagnrýni frá 

Bandaríkjunum oft einblítt á sókn Kína í orku og sagt hefur verið að stefnan sé að 

mestu byggð á hráum merkantílisma og pólitískri íhlutunarstefnu sem beinlínis 

ógnar hagsmunum Bandaríkjanna. Á meðan bendi aðrir á að Kína standi frammi 

fyrir aukinni umræðu og flækjum yfir ólíkum valkostum í Afríku og Darfur sé 

einkum og sér í lagi dæmi um hvar stefna Kína hefur breyst hægt en 

stigvaxandi.278 Á þeim nótum segir He Wenping að stefna Kína gagnvart Afríku 

hafi breyst á sama tíma og hnattvæðing og þróun innan álfunnar hafi breytt 

strategískum og pólitískum aðstæðum Afríku. Þannig hafi Afríkusambandið, 

arftaki Einingarsamtaka Afríku, tekið upp stefnu sem heimilar ,,skilyrta íhlutun” í 

innanlandsmálum ríkis. Wenping telur það sýna fram á skilning Afríkuríkja um að 

átök á einu svæði í Afríku geti haft áhrif í nágrannaríkjum og að það krefjist 

einhverrar sameiginlegrar ábyrgðar fyrir stöðugleika Afríku. Þar af leiðandi hafi 

Kína kannað hvernig aðlagast mætti nýrri stefnu Afríku á breyttum tímum.279  

Enn fremur segja sumir fræðimenn að mikilvægur þáttur í hugmyndum Kína um 

Darfur sé að viðhorf Kínverja eru mótuð eftir viðræður við afrísk ríki. Þyki 

mörgum leiðtogum ríkja sunnan Sahara að aðgerðir Khartoum í Darfur feli í sér 

árásir á mannréttindi, trúarbrögð og kynþætti. Að hluta til séu kínversk stjórnvöld 

viðkvæm fyrir því að vera dregin til ábyrgðar innan Afríku fyrir að leyfa 

Khartoum að sýna þvermóðsku og torvelda tilraunir Afríkubandalagsins, sem 

Kína á í góðum samskiptum við.280 

Erica Downs bendir á að olíuhagsmunir Kína í Súdan og fremur strangtúlkuð 

viðhorf Pekings til fullveldis hafi í upphafi skýrt tregðu Kínverja til að þrýsta á 

súdönsk stjórnvöld að stöðva grimmdarverkin í Darfur héraði. Enn fremur bendir 

Downs á að kínverskum stjórnvöldum hafi orðið ljóst að óháð afstöðu Peking 

myndi barátta alþjóðasamfélagsins um lausn á Darfurdeilunni aðeins aukast. 

Þannig hefðu kínversk stjórnvöld fremur viljað njóta góðvildar fyrir þátt í lausn á 
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deilunni fremur en fordæmingu fyrir aðgerðaleysi.281 Bein afskipti Kínverja af 

Darfurástandinu hefði verið fráhvarf frá áralangri stefnu þeirra um íhlutunarleysi í 

innanlandsmálum annarra en á sama tíma, eins og bent er á að ofan, þá beittu 

Bandaríkin Kína þrýstingi á að deila ábyrgðinni í alþjóðakerfinu. Eflaust líta 

margir svo á að kínversk stjórnvöld gætu hafa lagt meira af mörkum við lausn 

deilunnar. Hollusta Peking við að verja þá meginreglu sína um fullveldi ríkja og 

íhlutunarleysi hefur verið einn miðpunkturinn í utanríkisstefnu Kína og 

grundvöllur harðrar andstöðu Kína gegn refsiaðgerðum S.þ. gegn Súdan þegar 

umræður um Darfur innan Öryggisráðsins jukust í kringum mitt ár 2004.  Segir á 

einum stað að innan Kína hafi umræðan þróast í hvort og hvernig ætti að breyta 

stefnu landsins gagnvart deilunni í Darfur. Voru kínverskar hugveitur, fræðimenn 

og aðilar viðskipalífsins meðvitaðir um að ógagnrýninn stuðningur við Khartoum 

hefði skaðað stöðu Kína í heiminum, sérstaklega í mikilvægum hluta Afríku, 

Vestur Evrópu og Norður Ameríku á sama tíma og Kína vildi koma á framfæri 

vinsamlegri ímynd á alþjóðavettvangi.282 Og jafnvel þótt kínverskur almenningur 

kalli gjarnan eftir harðri afstöðu gegn því sem túlkað er sem ögrun frá 

Bandaríkjunum vita kínverskir leiðtogar að efnahagsleg velmegun byggir að 

miklu leyti á samþættingu á alþjóðavettvangi, einkum samvinnuþýðum 

samskiptum við Vesturlönd. 

Þrátt fyrir andstöðu við refsiaðgerðir sýndu Kínverjar vilja til að draga úr 

spennunni, meðal annars með því að halda samskiptaleiðum opnum milli allra 

aðila, auk þess sem Hu Jintao átti í samræðum við Omar al-Bashir á Pekingfundi 

FOCAC samtakanna 2006 og meðan á heimsókn hans til Súdan í febrúar árið 

2007 stóð. Á fundinum heyrðist fáheyrð gagnrýni Jintao, þegar hann sagði 

áríðandi að bæta ástandið í Darfur og aðstæður heimamanna.283  Það var ekki fyrr 

en eftir ákvörðun Peking-stjórnar um að fjarlægja Súdan af lista sínum yfir þau 

lönd þar sem kínverskum fyrirtækjum stæði til boða fjárhagslegur stuðningur til 
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að fjárfesta í, til að þrýsta á Khartoum vegna Darfur deilunnar, að breytingar urðu 

á afstöðu al-Bashir.284  

Sama ár, eða þann 1. ágúst 2007, tilkynntu súdönsk stjórnvöld að þau samþykktu 

ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um komu blandaðs friðargæsluliðs á 

vegum Afríkusambandsins og Sameinuðu þjóðanna. Kínverjar tóku beinan þátt í 

verkefninu og sendu m.a. 315 verkfræðinga til héraðsins. Bæði kínverskir og 

bandarískir embættismenn hafa lýst því yfir að Peking hafi haft úrslitaáhrif um að 

Khartoum samþykkti komu bláhjálmanna.285 Auk þátttöku Kínverja í friðargæslu 

á vegum Sameinuðu þjóðanna, eins og kom fram í þriðja kafla, var viðamikil 

áætlun samþykkt á fundi FOCAC í Addis Abba 2003 þar sem m.a. er kveðið á um 

aukna þátttöku í friðargæsluverkefnum. Ekki er ólíklegt að Kína vilji m.a. að 

slíkar aðgerðir endurspegli ímynd ábyrgðarfulls ríkis. 

Á sama tíma og fregnir berast frá batnandi ástandi í Darfur er rætt um að tveggja 

ára friður milli suður og norðurhluta Súdans sé í hættu vegna óánægju meðal íbúa 

suðurhlutans með neikvæð viðbrögð stjórnvalda vegna fyrirhugaðra kosninga um 

sjálfstæði svæðisins en stærstu olíubirgðir Súdans og um leið umsvif Kínverja eru 

í þeim hluta. Qian og Wu benda á að þegar vestrænir leiðtogar þrýsta á Peking að 

beita efnahagslegum þvingunumí Súdan vanmeti þeir oft tilhneigingu afrískra 

ríkja – Súdans þar á meðal – til að streitast gegn ytri afskiptum. Segja þau 

jafnframt að stjórnin í Peking muni tapa trúverðugleika sínum og raunverulegum 

áhrifum ef henni færist of mikið í fang. Áhrifamáttur Peking í deilunum í Súdan 

liggi þannig í viðkvæmu jafnvægi á milli þess að beita áhrifum án íhlutunar og að 

viðhalda langvinnu trausti súdanskra stjórnvalda.286 

Eins og fram kom í fyrsta kafla þessarar ritgerðar eru ráðamenn í Peking óánægðir 

með stöðu Kína í alþjóðakerfinu þrátt fyrir að njóta meira öryggis í heiminum en 

áður. Ein ástæðan er rakin til þess að viðleitni ráðamanna til að njóta aukins 

lögmætis og jákvæðrar ímyndar á alþjóðavettvangi sé dregin í efa vegna stefnu 

stjórnvalda um að tryggja öryggishagsmuni sína. Í Súdan felast öryggishagsmunir 

Kína í strategískum aðgangi að olíu til langs tíma sem í dag mætir allt að átta 
                                                        
284 Ali, Wasil. ,,China uses economic leverage to pressure Sudan on Darfur.” Sudan Tribune, 6. 
mars, 2007. Aðgengilegt á www.sudantribune.com.  
285 Montesquiou, Alfred de. ,,China's Darfur envoys says Beijing has done its best to solve crisis, 
considers sending peacekeepers.” Associated Press, 21. júní, 2007. Aðgengilegt á 
http://english.people.com.cn/90001/90776/6219775.html..  
286 Qian, Jason & Wu, Anne. ,,China's delicate role on Darfur.” The Boston Globe, 23. júlí, 2007.  
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prósent af innanlandsþörf Kína af olíu til að knýja á um áframhaldandi 

efnahagsvöxt landsins, sem skiptir sköpum fyrir pólitískan stöðugleika 

innanlands. Þannig þarf utanríkisstefnan að þjóna þessum meginhagsmunum 

þjóðarinnar. Hluti af því felst í ríkiserindrekstri Kínverja á sviði efnahagsmála í 

Súdan enda hefur pólitískt samband við orkuútflytjendur mikla þýðingu fyrir 

orkuöryggi Kína. Slík stefna er sótt í pólitískan realisma eins og kemur fram í 

öðrum kafla, þ.e. að ríki tileinka sér strategíska nálgun í orkuöryggi Kína – sem 

þolir illa að treysta á alþjóðalega markaði. Slík stefna, sem sýnir ágenga ytri 

efnahags- og orkustefnu stjórnvalda, er liður í tilraunum stjórnvalda í Peking til að 

treysta lögmæti sitt, jafnvel þótt hún ýti undir þá skynjun Vesturlanda að Kína 

ógni stöðugleika alþjóðakerfisins. 

En staða Kína í Súdan er flóknari og óstöðugri en sumir ætla. Að vissu marki er 

árangur þeirra að miklu leyti til kominn vegna óstöðugleika innan Súdans og 

alþjóðlegrar einangrunar. Að því leyti ætti Peking að hafa hag af áframhaldandi 

ólgu í landinu og jafnvel mannréttindabrotum, sem fælir voldugri keppinauta frá, 

einkum vestræna. Stjórnvöld í Peking ættu að gera sér ljóst að þegar 

innanlandsátök í Súdan hafa verið leyst munu vestræn fyrirtæki og ríkisstjórnir 

snúa aftur,  mögulega á kostnað Kína. Í næsta kafla, þar sem fjallað er um Angóla, 

er sagt frá því að vestræn fyrirtæki eru að snúa til baka eftir áralangt borgarastríð, 

sem stjórnvöld landsins virðast nýta sér til fullnustu, jafnvel á kostnað Kínverja.  

Opinberlega heldur Kína fast við stefnu sína um íhlutunarleysi. Í tilefni hálfrar 

aldar stjórnmálasambands landanna tveggja árið 2009 ítrekaði Hu Jintao stuðning 

Kína við fullveldi Súdans sem og landfræðileg yfirráð þess en um leið viðleitni 

allra afrískra ríkja til að koma á friði, sem myndi bæta lífskjör íbúa álfunnar.287 

Þrátt fyrir að óstöðuleiki landsins hafi sennilega auðveldað hraðar og 

umfangsmiklar fjárfestingar Kína í Súdan er ekki þar með sagt að 

langtímahagsmunum þess sé best varið undir slíkum kringumstæðum enda geta 

átök í landinu, einkum í suðurhlutanum, haft áhrif á olíuframleiðslu. Til að mynda 

hefur olíuframleiðsla Nígeríu dregist saman um þriðjung á skömmum tíma vegna 

átaka á Niger Delta svæðinu. Átökin hafa haft bein áhrif á Kína enda er Nígería 

einnig mikilvægt viðskiptaland Kína líkt og önnur óstöðug ríki Afríku. Þrátt fyrir 
                                                        
287 Xinhua. ,,Chinese, Sudanese presidents exchange congratulatory messages marking 
establishment of diplomatic ties.” 4. febrúar 2009. Aðgengilegt á www.chinaview.cn. Hvergi var 
minnst á ákæru ICC um þjóðarmorð á hendur El-Bashir. 
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stríð, óstöðugt ástand og óteljandi vandamál má segja að árangursríkustu 

orkufjárfestingar Kína séu í Súdan. Til samanburðar verður fjallað um 

fjárfestingar Kína í Angóla, stærsta viðskiptalandi Kína í Afríku, en skammt er 

síðan tæplega 30 ára borgarastríði í landinu lauk. Þrátt fyrir að forseti Angóla, líkt 

og forseti Súdan, hafi leitað til Kína eftir samstarfi er margt ólíkt í aðdraganda 

aðkomu Kína í Angóla. 

5.9 Angóla 

i. Efnahagur Angóla 

Í apríl 2008 fór Angóla fram úr Nígeríu sem stærsta olíuframleiðsluríki Afríku 

vegna vaxandi framleiðslu Angóla og dvínandi framleiðslu Nígeríu á síðustu 

árum. Efnahagur landsins er mjög háður olíu, sem nemur yfir helmingi af 

þjóðarframleiðslu landsins, 75% af tekjum ríkisins og 90% af útflutningstekjum 

landsins. Auk þess er Angóla fjórði stærsti framleiðandi óslípaðra demanta í 

heiminum en útflutningstekjur vegna þeirra nema um 9,5%.288 Efnahagskerfi 

landsins hefur vaxið hvað hraðast í heiminum á síðustu árum, einkum vegna 

gríðarlegra verðhækkana á olíu síðustu ár. Hagvöxtur Angóla nam um 15,6% árið 

2008 líkt og verið hefur að meðaltali frá lokum borgarastríðsins 2002. Varlega 

áætlað nema olíutekjur landsins síðustu fimm ára nálægt 100 milljörðum dollara. 

Á sama tíma hefur verðbólga hjaðnað mikið, eða úr 300 prósent árið 1999 niður í 

12 prósent 2006.  

Ný borg Lúanda Sul er farin að taka á sig mynd í hlíðunum fyrir ofan 

fátækrahverfi Lúanda, höfuðstað og heimili fimm milljóna manna um fjórðungs 

íbúafjölda Angóla. Upphaflega var Lúanda byggð fyrir hálfa milljón íbúa. Sumir 

segja reyndar að uppbygging Lúanda Sul sé andstæða þróunar. Í blaðagrein New 

York Times segir að það fari fyrir brjóstið á mörgum að í 34 milljóna dollara 

verslunarmiðstöð í hinu nýja hverfi, afgirtri með háum varnarmúr, sé hægt að 

                                                        
288 Foreign & Commonwealth Office. Sub Saharan Afriaca: Angola. Aðgengilegt á 
www.fco.gov.uk. Reuters Africa. ,,Angola’s double-digit growth record to end – analysts.” 27. 
janúar 2009. 
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kaupa kertastjaka fyrir 7.000 dollara  þegar 70% íbúa landsins lifa á undir tveimur 

dollurum á dag.289  

Á lista Sameinuðu þjóðanna yfir þróun ríkja er Angóla meðal 20 neðstu (í 162. 

sæti). Lífslíkur barna eru með því minnsta sem um getur (þrjú af hverjum tíu 

börnum deyja fyrir fimm ára aldur) 80% íbúa hafa ekki aðgang að heilsugæslu og 

framhaldsmenntun íbúa landsins er sú næst minnsta í heiminum á eftir Djibouti 

enda er gríðarlegur skortur á menntuðu vinnuafli í landinu.290 Þótt skoðun S.þ. á 

þróunarmálum landsins gefi ekki jákvæða mynd af ástandi fólks í Angóla, og það 

réttilega að miklu leyti, reyna stjórnvöld í Lúanda að byggja upp innviði landsins 

með tekjum af olíuútflutningi og njóta til þess gífurlegrar aðstoðar Kínverja en 

ekki Alþjóðagjaldeyrissjóðsins líkt og mörg nágrannaríki á vesturströnd Afríku 

hafa gert.291  

Í dag er Angóla stærsta viðskiptaland Kína í Afríku. Tvíhliða viðskipti landanna 

námu um 25 milljörðum dollara árið 2008 enda er Angóla stærsti birgir Kína fyrir 

hráolíu, stærri en Sádi Arabía.292 Í Angóla hafa Kínverjar fjármagnað og veitt 

tækniaðstoð í yfir 100 verkefni á sviði orku, vatns, heilbrigðismála, menntunar, 

fjarskipta, fiskveiða og samfélagsmála. Í tilefni heimsóknar Wen Jibao til Angóla 

í júni 2006 lýsti Jose Eduardo dos Santos, forseti Angóla, tvíhliða samskiptum 

landanna sem hagkvæmri samvinnu sem væri jafnframt ekki undirorpin neinum 

pólitískum skilyrðum.293 Endalok borgarstríðsins í Angóla árið 2002 var eiginleg 

forsenda þess að Kínverjar náðu raunverulegri fótfestu í landinu en fram að því 

voru samskipti ríkjanna mest á sviði varnarmála. 

ii. Lok borgarastríðs í Angóla 

Angóla hefur notið viðvarandi friðar síðan í apríl 2002 þegar 27 ára borgarastríði 

landsins lauk og haldnar voru kosningar til löggjafarþings landsins í september 

                                                        
289 LaFraniere, Sharon. ,,As Angola Rebuilds, Most Find Their Poverty Perists.”  The New York 
Times, 14. október, 2007.  
290 Sameinuðu þjóðirnar. Þróunarskýrsla 2007/2008: Baráttan við loftslagsbreytingar. (Skýrsla). 
2007. 
291 Í fjárlagafrumvarpi landsins fyrir árið 2009 er gert ráð fyrir 42 milljarða dollara útgjöldum, þar 
af sem þriðjungur er eyrnamerktur uppbyggingu heimila, sjúkrahúsa, skóla og annarra þátta sem 
eiga að draga úr fátækt og auka lífskjör almennings. Reuters. 2009. 
292 Bloomberg.com. ,,Angola Overtakes Saudi Arabia as Biggest Oil Supplier to China.” 21. apríl, 
2008. 
293 Traub, James. ,,China's African Adventure.” The New York Times, 19. nóvember, 2006. 
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2008, þær fyrstu frá árinu 1992. Þrátt fyrir ýmsa minniháttar vankanta á 

septemberkosningunum, t.d. skort á atkvæðaseðlum og bleki, greip stærsti 

stjórnarandstöðuflokkurinn, UNITA, ekki til vopna líkt og gerðist eftir 

kosningarnar 1992 og leiddi til þess að borgarastríðið hófst á ný.  

Borgarastríð Angóla hófst að lokinni blóðugri sjálfstæðisbaráttu Angóla við 

Portúgal frá árunum 1961 til 1974. Angólar litu á borgarastríðið sem baráttu 

kynþáttahópa um völd yfir auðlindum og landfræðilegum svæðum en Vesturlönd 

sáu stríðið sem hvert annað dómínótafl kalda stríðsins. Í grunninn stóð stríðið á 

milli tveggja angólskra hreyfinga, annars vegar kommúnistahreyfingar MPLA (p. 

Movimento Popular de Libertação de Angola) sem naut stuðnings Sovétríkjanna 

(og Kúbu) og hins vegar andkommúnistahreyfingarinnar UNITA (p. União 

Nacional para a Indêpendencia Total de Angola) á framfæri Bandaríkjanna, 

Suður-Afríku (og Kína á tímabili).  

Eins og áður segir lauk borgarastríðinu formlega árið 2002 með morði á Jonas 

Savimbi, leiðtoga UNITA hreyfingarinnar. Borgarastríðið var meðal lengstu og 

mest eyðileggjandi vopnaðra átaka kalda stríðsins. Fjórar milljónir manna voru 

heimilislausir og um ein milljón lá í valnum. Landið og allir innviðir þess, vegir, 

járnbrautakerfi, brýr og opinberar stofnanir voru rústir einar, auk þess sem 

landbúnaður landsins var varla til staðar eftir stríðslok og dró almenningur fram 

lífið með matvælaaðstoð Sameinuðu þjóðanna og annarra hjálparsamtaka.294 

Í kjölfar friðarsamninga óskuðu stjórnvöld í Angóla eftir aðstoð 

alþjóðasamfélagsins við enduruppbyggingu landsins en Bretar og Bandaríkjamenn 

voru því mótfallnir og vísuðu til skorts á gagnsæi og hvarfi á milljörðum dollara 

úr ríkissjóði landsins. Um svipað leyti birtist leynileg skýrsla 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem sagði m.a. að árið 2001 hefði um einn milljarður 

dollara af opinberu fé horfið og 4,2 milljarðar á árunum 1997 til 2002. Enn fremur 

sagði í skýrslunni að stjórnarhættir og gagnsæismál væru áfram verulegt 

áhyggjuefni, auk þess sem spilling væri útbreidd um allt samfélagið.295 

                                                        
294 The Economist. ,,The long road to recovery; Angola.” Vol. 376, Iss. 8444, 17. september, 2005.  
295 Cauvin, Henrie E. ,,I.M.F. Skewers Corruption in Angola.” The New York Times, 30. 
nóvember, 2002. Aðgengilegt  á www.nytimes.com.   
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Samkvæmt öðrum heimildum er talið að nærri þriðjungur olíutekna ríkisins sem 

koma til landsins komist aldrei inn í fjárlög ríkisins.296 

iii. Peking kemur til bjargar 

Árið 2003 þegar ríkisstjórn Angóla taldi útséð að samningar við 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn næðust, m.a. vegna gagnsæisskilmála sjóðsins og 

ýmissa ríkja innan Parísarhópsins (Bandaríkin, Japan og Evrópuþjóðir), heimsótti 

fjármálaráðherra Angóla stjórnvöld í Peking til að ræða nánara samband milli 

landanna tveggja. Ári síðar tilkynntu Kínverjar að þeir myndu bjóða Angóla 

tveggja milljarða dollara lán með veði í olíuauðæfum landsins, eitthvað sem síðan 

hefur verið nefnt sérvara Angóla. Var það fjármálagjörningur af því tagi sem 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði predikað gegn.297 Lánið skyldi nota í 

uppbyggingu á innviðum landsins. Þar sem Angóla hafði lengi átt í samskiptum 

við vestræn olíufyrirtæki sem urðu fyrir takmörkuðum skaða af völdum 

borgarastríðsins vegna staðsetningar hluta olíuframleiðslunnar undan ströndum 

landsins, gripu Kínverjar til þess ráðs að bjóða upp á sérstök ívilnunarlán á lágum 

vöxtum sem alla jafna eru bundin skilyrðum um uppbyggingu á innviðum Angóla 

(og víðar í álfunni).  

Samningarnir voru harðlega gagnrýndir á þeirri forsendu að þeir myndu veikja 

viðleitni Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til að bæta gagnsæi vegna olíutekna ríkisins.298 

Ekki er hægt að neita því, eins og sumir fræðimenn hafa bent á, að kínversk lán 

hafa að einhverju leyti grafið undan tilraunum sjóðsins að tryggja að olíuauður 

Angóla sé notaður til að bæta lífskjör almennings fremur en að fylla 

bankainnistæður fárra. Aðrir fræðimenn, á borð við Erica S. Downs, benda hins 

vegar á að helstu rök fræðimanna á minnkandi áhuga Angóla á að ná 

samkomulagi við sjóðinn, t.a.m. að slíkt myndi krefjast ítarlegrar skoðunar á 

bókhaldi ríkisins, vanrækja að geta mikilvægari þáttar; auðsins sem hefur fengist 

síðustu ár vegna gífurlegs hagnaðar af hækkandi olíuverði og aukinnar 

                                                        
296 Eviatar, Daphne. ,,Africa’s Oil Tycoons.” The Nation, 25. mars, 2004. Aðgengilegt á 
www.thenation.com.  
297 Traub (2006). 
298 Sjá m.a. Helmut, Reisen. ,,Is China Actually Helping Improve Debt Sustainability in Africa?” 
OECD Development Centre (Preliminary Draft). 7. júlí, 2007. Kurlantzick (2006). Sjá líka svar 
við gagnýni Gill, Chin-hao & Morrison (2007). Bls. 3-21. 
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olíuframleiðslu Angóla á sama tíma.299 Hátt olíuverð virðist þannig letja Angóla 

til að leita samstarfs við alþjóðlegar fjármálastofnanir. Háttsettur angólskur 

embættismaður var nokkuð kjarnyrtur í viðtali við New York Times árið 2006 

þegar hann lýsti vandanum þannig  ,,Ef þú segir við land: Við munum verðlauna 

ykkur þegar hlutirnir eru fullkomlega í lagi mun landið segja: Þegar hlutirnir eru í 

fullkomnu lagi þurfum við ekki á ykkur að halda lengur.”300 

Fleiri atriði í samningi Kína og Angóla frá árinu 2003 hafa mætt gagnrýni. Þar var 

til að mynda kveðið á um að kínversk byggingarfyrirtæki kæmu að gríðarstórum 

verkefnum sem fjármagna átti með láninu, þótt tryggt væri í samningunum að 

angólsk fyrirtæki fengju að lágmarki 30% verkefna í landinu. Þess má geta að um 

80% af fjárhagsstuðningi og samstarfssamningum Bandaríkjanna við þróunarríki 

eru skilyrt – viðtakandi aðstoðar og lána er gert að kaupa vörur og þjónustu frá 

bandarískum fyrirtækjum og frjálsum félagasamtökum fyrir um 80% af 

upphæðinni.301 Kínversk fyrirtæki tryggja sér verkefni í Angóla, líkt og annars 

staðar í Afríku með þessum mjúku lánum, sem sérfræðingar kalla jafnan óbein 

skilyrði, þ.e. skilningur um að kínversk fyrirtæki muni fá hluta þeirra verkefna 

sem Kína lánar fyrir. Tveggja milljarða lánið til Angóla árið 2004, sem var á 

hefðbundnum ívilnunarskilmálum, 1,5 prósent yfir Libor vöxtum og 

tímabundnum vaxtalausum greiðslum, átti að greiða til baka á tólf árum. 

Skilmálum lánsins var síðar breytt í 17 ára endurgreiðslutíma og vextir lækkaðir 

niður í 0,25 prósent og fimm ára vaxtalausar greiðslur.302 

Í mars, tveimur árum síðar, veittu Kínverjar Angóla annað lán að fjárhæð einn 

milljarður dollara, veðsett í olíubirgðum landsins. Á þremur árum höfðu Kínverjar 

lánað Angóla 3,2 milljarða dollara sem samsvaraði 58% af erlendum lánum 

Angóla frá lokum borgarastríðsins árið 2002. Líkt og áður hefur komið fram var 

Kína í diplómatískri sókn í Afríku á þessum tíma enda var árið 2006 tileinkað 

Afríku í utanríkisstefnu Kína og allir helstu leiðtogar Kína ferðuðust til fjölmargra 

Afríkuríkja. Wen Jiabao, forsætisráðherra Kína, heimsótti Lúanda í júní það ár og 

tilkynnti þriðju stóru lánalínu Kína til Angóla, tvo milljarða dollara, auk þess sem 

                                                        
299 Downs (2007). Bls. 56. 
300 Traub. (2006).  
301 Sjá Sautman, Barry og Hairong, Yan. ,,Friends and Interests: China’s Distinctive links with 
Africa.” African Studies Review, Vol. 50, desember 2007. Bls. 79-80. 
302 Kuada, John. ,,Learning from Asia: Chinese Investment Inflows to Africa and their Possible 
Impact on African Management Practices.” African Renaissance, júlí-ágúst 2005. Bls. 36-41. 
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Sonangol, angólska ríkisolíufyrirtækinu, var veitt tveggja milljarða dollara 

olíutryggt lán hjá kínverska Eximbankanum. Árið 2006 námu heildarlán 

kínverskra stjórnvalda og kínverska Eximbankans til Angóla 7,4 til 13,5 

milljörðum dollara, auk milljarða dollara í olíutekjur frá Kína.303 

iv. Í hvað fer lánsfjármagnið? 

Megnið af fjárhagsaðstoð Kína til Angóla er stíluð á opinber fjárfestingarverkefni 

í innviðum landsins, fjarskiptum og landbúnaðarverkefnum en í skýrslu 

Alþjóðabankans frá 2005 er áætlað að enduruppbygging landsins komi til með að 

kosta um 30 milljarða dollara.304  Eftir að hefðbundinn angólskur 

viðskiptakostnaður hefur dregist af fénu er megninu af því veitt í hundruði 

verkefna á fjölmörgum sviðum.  

Í nokkuð greinargóðri lýsingu Campos og Vines á veru Kínverja í Angóla segir að 

kínversk fyrirtæki taki meðal annars þátt í byggingu 500 km hraðbrautar frá 

Lúanda til Lobito og endurnýjun á 1.100 km hraðbraut frá Malanje til Saurimo og 

Saurimo til Luena.305 Auk þess hefur China International Fund Limited, 

fjármögnunarfyrirtæki staðsett í Hong Kong sem tengist kínverskum 

stjórnvöldum, veitt Angóla 2,9 milljarða dollara lán til verkefna á sviði 

uppbyggingar landsins. Meðal verkefna er endurnýjun og viðgerð á Lúanda 

járnbrautaleiðinni (478 km), endurreisn 1.343 km Benguela járnbrautaleiðarinnar 

og 898 km Mocamedes járnbrautaleiðarinnar. Auk þess fjármagnar sjóðurinn að 

hluta eða að fullu fjölmörg stór verkefni á sviði vatnsaflsvirkjana, 

hafnarmannvirkja, vatnsveitukerfa, stendur að smíði 215.500 íbúðareininga  í 18 

héruðum landsins og byggingu átta milljarða dollara alþjóðaflugvallar Lúanda, 

þeim stærsta í Afríku þegar smíði hans lýkur.306 Jafnframt vinna kínverskir og 

angólskir verktakar að verkefnum tengdum uppbyggingu skóla, 

heilbrigðisstofnana, fjarskipta, landbúnaðar (áveitugerð og nýr tækjabúnaður) og 

sjávarútvegs en nýlega voru 36 stórir togarar keyptir, auk 3.000 fjölnota báta 

ásamt 10 landhelgisgæsluskipum.  

                                                        
303 U.S. Department of State. 2008 Investment Climate Statement – Angola. (ódagsett). 
Aðgengilegt á www.state.gov.  
304 Reuters. ,,Angola Recovery.” 9.apríl, 2008. Aðgengilegt á www.alertnet.org.  
305 Campos, og Vines (2008). Bls. 4.  
306 Sjá nánar á www.chinainternationalfund.com.  
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Kínverjar hafa hins vegar einnig sett skilyrði og lagt fram kröfur um aukna 

þátttöku angólskra stjórnvalda. Árið 2007 samþykkti fjármálaráðuneyti Angóla að 

safna 3,5 milljörðum dollara innanlands með útgáfu ríkisskuldabréfa. Þótti það 

vera nýnæmi innan Angóla en þá voru angólskir sjóðir í fyrsta sinn notaðir til að 

fjármagna kínversk fyrirtæki til að tryggja lok verkefna. Samkvæmt heimildum 

kínverskra stjórnvalda eru 100 kínversk fyrirtæki með starfsemi í Angóla, þar af 

50 stór á borð við Sino-Hydro Company, China Railway Construction Company 

og China Harbour Construction Company.307 Frá árinu 2004 fram á mitt ár 2006 

höfðu kínversk fyrirtæki tryggt sér byggingarverkefni í Angóla að verðmæti 

þremur milljörðum dollara enda angólsk stjórnvöld örvæntingarfull eftir 

uppbyggingu innviða með þeim hraða sem kínversk fyrirtæki eru þekkt fyrir.308 

Viðskiptatengsl Kína og Angóla hafa vaxið verulega síðustu ár. Á tíunda 

áratugnum voru tvíhliða viðskipti landanna á bilinu 150-700 milljónir dollara. 

Árið 2000 námu viðskiptin rúmum 1,8 milljarði dollara og í lok árs 2005 höfðu 

þau fjórfaldast í 6,9 milljarða, 12 milljarða 2006 og 25 milljarða dollara árið 

2008.309 Þótt olíuútflutningur Angóla til Kína sé meginuppistaðan í viðskiptum 

landanna hefur innflutningur Angóla frá Kína vaxið stöðugt síðustu ár. Árið 2004 

nam innflutningur á vörum frá Kína til Angóla um 194 milljónum dollara og fór 

Kína úr að vera sjöunda stærsta viðskiptaland Angóla í það fjórða. Árið 2006 hélt 

Kína stöðu sinni þrátt fyrir að útflutningur Kína til Angóla hefði fjórfaldast, en 

helstu vörurnar voru stál, járn, batterí, sement og bifreiðar. Snemma árs 2007 fór 

Kína fram úr Brasilíu og Suður-Afríku og varð annað stærsta viðskiptaland 

Angóla, næst á eftir Portúgal. Innflutningur nam tæpum 400 milljónum dollara, 

eða sem samsvarar 106 prósenta vexti frá árinu áður. En viðskipti Kína við 

Angóla nema um 24 prósentum af heildarviðskiptum Kína og Afríku en við 

Suður-Afríku 17 prósent, Súdan 8 prósent  og Nígeríu og Egyptaland 7 og 6 

prósent (sjá viðauka).310 

                                                        
307 Xinhua. ,,Chinese ambassador: Chinese-Angolan ties excellent.” 27. mars, 2009. Aðgengilegt á 
http://news.xinhuanet.com/english/2009-03/27/content_11079479.htm.  
308 Corkin, Lucy. China’s New Role in Africa and the South. Guerro, Dorothy-Grace og Manji, 
Firoze ritstýra. Fahamu, Oxford, 2008. Bls. 166-167. 
309 Xinhua. ,,Angola’s China’s largest trade partner. 19. janúar, 2009. 
310 TRALAC. ,,Africa-China trading relationship – Update 2009.” Janúar 2009.  Aðgengilegt á 
http://www.tralac.org/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_cause&cause_id=1694.   
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Líkt og í Súdan hafa Kínverjar mikinn áhuga á auðlindadrætti í Angóla. Í kjölfar 

fyrstu lánanna til Angóla í mars 2004 hóf Sonangol Sinopec International 

starfsemi þar,  fyrirtæki í sameign angólska olíufyrirtækisins Sonangol (45%) og 

Sinopec (55%) sem var stofnað til að kanna olíulindir undan ströndum landsins. Á 

síðustu árum er talið að Kínverjar hafi hið minnsta fjárfest fyrir 5,2 milljarða 

dollara í olíuleit og vinnslu í Angóla, auk áætlana um þriggja milljarða dollara 

olíuhreinsunarstöð í Lobito í samstarfi við angólsk stjórnvöld en misvísandi fréttir 

heyrast af Lobito verkefninu sem er ennþá á teikniborðinu og óvíst hvort 

Kínverjar komi nálægt því.311  

v. Hagur landanna af samstarfi 

Frá sjónarhóli beggja landanna er sambandið bæði hagkvæmt og strategískt. 

Þannig sagði forseti Angóla, dos Santos, í tilefni heimsóknar forsætisráðherra 

Kína til landsins að Kína vanti auðlindir og Angóla vilji þróun.312 Hvað Angóla 

varðar útvega Kínverjar fjármagn fyrir langtíma uppbyggingu innviða samfélags 

sem vestræn ríki hafa ekki verið reiðubúin að standa straum af. Lán frá Kínverjum 

innihalda betri kjör en hefðbundin viðskiptalán, lægri vexti og lengri 

endurgreiðslutíma. Í upphafi voru angólsk stjórnvöld ekki reiðubúin til að mæta 

kröfum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um aukið gagnsæi í ríkisfjármálum og því var 

leitað eftir ívilnunarlánum til kínverskra stjórnvalda.313 Í seinni tíð hefur Angóla 

leitast við að bæta samskipti sín við alþjóðastofnanir eins og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Parísarklúbbinn, meðal annars með því að greiða 

megnið af vöxtum af höfuðstól lána, um 2,5 milljarða dollara á árunum 2006 og 

2007, auk þess sem stjórnvöld hafa heitið því að greiða um 1,8 milljarð dollara í 

viðbót til sömu aðila fyrir árið 2010. Samkomulag við Parísarklúbbinn er liður í 

stefnu stjórnvalda Angóla að fjölga samstarfsaðilum í alþjóðakerfinu.314  

                                                        
311 Corkin (2008). Bls. 137. Sjá einnig Reuters. ,,Angola to see $50 billion oil investment-
Sonangol.” 8. mars, 2007.  
312 AFP.COM. ,,Angola’s oil fields fuel economic growth.” 4. september, 2008. 
313 Alþjóðgjaldeyrissjóðurinn vildi framkvæma starfsmannaeftirlit (staff-monitored program) og 
sýna þurfti fram á góða frammistöðu þrjá ársfjórðunga til þess að eiga möguleika á 
efnahagsstuðningi. Slíkt hefði opnað dyrnar fyrir stuðningi annarra alþjóðlegra stofnana. Hodges, 
Tony. Angola: From Afro-Stalinism to Petro-diamond Capitalism. Indiana University Press, 
Indiana, 2001.  
314 International Monetary Fund. Angola – 2007 Article IV Consultation – Preliminary 
Conclusions of the Mission. Lúanda, 6. júní, 2007. Aðgengilegt á www.imf.org.  
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Rauði þráðurinn í samskiptum Kína við Angóla, eins og fjölmörg önnur 

Afríkuríki, er gríðarleg eftirspurn þeirra eftir orkuauðlindum. Angóla situr á 

miklum olíubirgðum og er í dag stærsta olíuframleiðsluríki Afríku og það áttunda 

stærsta í heiminum.  

Erfitt er að leiða með óyggjandi hætti í ljós hvort fjárfestingar Kína hafi með 

beinum eða óbeinum hætti dregið úr fátækt eða bætt lífskjör íbúa landsins. 

Uppbygging og endurnýjun kínverskra fyrirtækja á rafmagns- og 

vatnsaflsvirkjunum landsins hefur rafmagnsvætt þúsundir heimila landsins og 

fyrirtæki en samkvæmt skýrslu Alþjóðabankans er skortur á rafmagni helsti 

þröskuldur þess að fyrirtæki geti stundað viðskipti með eðlilegum hætti innan 

landsins.315 Að sama skapi hefur endurnýjun vatnsveitukerfa vítt um landið veitt 

þúsundum manna aðgang að hreinu vatni. Bygging vega-, brúa- og 

járnbrautakerfa auðveldar flutning fólks, vöru og þjónustu um hluta landsins sem 

höfðu einangrast vegna stríðsins. Enn fremur hefur enduruppbygging sjúkrahúsa, 

sjúkrastofa, skóla og tæknistofnana opnað fjölmörgum aðgang að menntun og 

heilsugæslu.316 Þrátt fyrir gífurlegt fjármagn frá Kínverjum og olíutekjur uppá tugi 

milljarða dollara er þó óljóst hvort viðunandi þróun eigi sér stað.  

vi. Hagur ríkisins, hagur íbúa? 

Ef efnahagur landsins vex svona hratt hvenær munu olíupeningarnir flæða niður 

hlíðar Luanda Sul til að bæta hag fátækra og stríðshrjáðra íbúa landsins? Þetta er 

vafalaust spurning sem margir Angólar spyrja sig.  

Eins og segir í inngangi kaflans er talið að allt að 70% íbúa landsins lifi á undir 

tveimur dollurum á dag og að meirihluti Angóla hafi ekki aðgang að heilsugæslu. 

Þær tölur eru frá 2001 og koma fram í skýrslum Alþjóðabankans frá árinu 

2006.317 Í skýrslu Þróunarbanka Afríku og Þróunarsjóðs Afríku í júní 2008 segir 

að 68% íbúa landsins lifi á minna en einum dollara á dag. Þrátt fyrir viðleitni 

stjórnvalda til að bæta aðgang að menntun, sem er með því minnsta meðal ríkja 

sunnan Sahara, eru aðeins 25% barna skráð í grunnnám og aðeins 27% þeirra sem 

                                                        
315 The World Bank. Enterprise Surveys. Country Profile: Angola 2006. Bls. 4. Aðgengilegt á 
www.worldbank.org.  
316 Campos og Vines (2008). Bls. 19. 
317 World Bank. Angola: Country Economic Memorandum (skýrsla). 2. október, 2006. Bls. 6. 
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skrá sig í fyrsta bekk ljúka fjórða bekk. Hins vegar hefur dregið töluvert úr 

atvinnuleysi, eða úr 29,2 prósentum 2005 niður í 20 prósent 2007.318  

Uppgangur olíuiðnaðarins skapar auð á tengdum sviðum s.s. í fjármálum, og 

greinum sem þjónusta olíufyrirtækin. Eftirköst stríðsins hafa aukið þessa 

ósamhverfu. Hagfræðingar segja angólsk stjórnvöld hafa unnið aðdáunarvert starf 

við að koma á stöðugleika í efnahagskerfi  landsins, m.a. að koma böndum á 

verðbólguna og greiða erlendar skuldir.319 Einn vandinn virðist vera að stjórnvöld 

hafa ekki gert nóg til að efla efnahagslega fjölbreytni og útfæra pragmatíska 

þróunarstefnu. Stephanie Hanson hjá bandarísku hugveitunni Council on Foreign 

Relations segir angólsk stjórnvöld hafa einbeitt sér að stórum verkefnum í 

innviðum samfélagsins og opinberum verkefnum í stað þess að reyna 

afdráttarlaust að draga úr fátækt. Áherslan á stór innviðaverkefni stangist á við 

mýkri stefnur, sem mörg frjáls alþjóðleg félagasamtök styðja, og leggja áherslu á 

sterkt borgarasamfélag og réttarfarskerfi. Tæknileg vangeta hafi að auki 

takmarkað möguleika stjórnvalda á að framkvæma hin gríðarstóru verkefni en 

ráðherrar stjórnarinnar hafi skilað allt að 40% af ráðstöfunarfé sínu til ríkissjóðs á 

einu fjárlagaári, þar sem ekki tókst að framkvæma verkefnin.320 James Traub, 

blaðamaður hjá The New York Times Magazine, segir frá heimsókn sinni á 

kínverskt byggingarsvæði þar sem verkefnastjórinn segir honum að þeir hafi þurft 

að kenna Angólum að blanda steinsteypu, jafnvel þótt það sé eina byggingarefnið 

sem notað er í Angóla.321 Ekki er þá að furða gríðarleg umsvif kínverskra 

verktakafyrirtækja í landinu enda óraunsætt að stjórnvöldum takist að þjálfa og 

mennta íbúa landsins á sama hraða og þau byggja upp innviði landsins.  

Öllu neikvæðari hlutir hafa líka sitt að segja. Í grein sem birtist í Angolese 

Samanario frá árinu 2004 var birtur listi yfir auðugasta fólk Angóla. Tólf af 

tuttugu efstu voru embættismenn ríkisins; fimm voru fyrrum embættismenn.322 

Samkvæmt skýrslu Transparency International, samtaka sem berjast gegn 

                                                        
318 African Development Bank/African Development Fund. Angola: Country Strategy Paper 
Update 008-2009. (Skýrsla). Júní, 2008. Bls. 3-4. 
319 International Monetary Fund. Angola: 2007 Article IV Consultation… (Skýrsla). Október, 
2007. 
320 Hanson, Stephanie. ,,Angola’s Political and Economic Development.” Council on Foreign 
Relations,  21. apríl, 2008.  Aðgengilegt á www.cfr.org.  
321 Traub. (2006). 
322 Vitnð í New York Times. ,,As Angola Rebuilds, Most Find Their Poverty Persists.“ LaFraniere, 
Sharon. 14. október, 2007. 
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spillingu, var Angóla í 151. sæti yfir spillingu af 159 ríkjum árið 2005. Þremur 

árum síðar hafnaði Angóla í 158. sæti af 180 ríkjum en Sómalía fékk þann 

vafasama heiður að vera spilltasta ríki heims það ár.323 Þannig virðist sem spilling 

sé eitt stærsta vandamál Angóla og ekki ólíklegt að það sé stór þröskuldur, sem 

komi niður á lífskjörum almennings.  Eins og áður segir hafa Kínverjar verið 

harðlega gagnrýndir fyrir skilyrðislaus lán og fyrir að hafa gert lítið sem ekkert til 

að berjast gegn spillingu í þeim ríkjum, sem þeir eiga umfangsmikil viðskipti við, 

jafnvel þótt kínverska þingið hafi staðfest einróma sáttmála Sameinuðu þjóðanna 

gegn spillingu í október 2005.324                                         

Þrátt fyrir að stjórnvöld í Angóla, líkt og mörgum öðrum olíuauðugum ríkjum, 

hafi verið treg við að veita upplýsingar um olíutekjur landsins og eyðslu þeirra, 

hefur fjármálaráðuneytið, samkvæmt Economist Intelligence Unit, birt 

upplýsingar á vefsíðu sinni um fjárhagsáætlanir, olíutekjur og fjárfestingar 

Kínverja af ,,fordæmalausri nákvæmni” en skýrsla Alþjóðabankans frá 2006 

útlistar breytingarnar nánar.325 Þessi viðleitni stjórnvalda hefur vakið litla athygli 

utan Angóla og margir veitendur aðstoðar og stefnumótendur skynja landið sem 

vettvang óskipulagðar spillingar.  

vii. Áhætta Kína af umsvifum í Angóla 

Eins og áður kemur fram hafa Kínverjar lánað Angóla gríðarlegar fjárhæðir til að 

byggja upp innviði landsins og stöðugleika og til að bæta lífskjör almennings þar. 

Á sama tíma vitna kínverskir embættismenn í opinbera Afríkustefnu Kína og 

segja að Kína leiti eftir nýrri tegund langtímasambands, sem meðal annars virðir 

óháð val afrískra landa á þróunarleið sinni. Kínverjar vita einnig að það er engin 

trygging fyrir því að afrískir framleiðendur muni á endanum verða stöðugri birgjar 

en mörg ríki Mið-Austurlanda hafa verið. Dæmi um slíkt er Nígería, þar sem 

framleiðslan hefur á þremur árum dregist saman um fjórðung eða um 600.000 

tunnur á dag vegna ofbeldis á Niger Delta olíuframleiðslusvæðunum. Ofbeldið er 

að rekja til áralangrar vanrækslu, óstjórnar og spillingar, innan landsstjórnarinnar 

                                                        
323 Transparency International. ,,The Most and Least Corrupt Nations, 2008. Aðgengilegt á 
http://www.infoplease.com/world/statistics/2008-transparency-international-corruption-
perceptions.html.  
324 New Statesman. ,,The Chinese are coming.” 4. júlí, 2005. Aðgengilegt á 
www.newstatesman.com.  
325 World Bank. 2006.  
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sem og héraðsyfirvalda í Nígeríu og meðal olíufyrirtækjanna þar. Í nýlegri skýrslu 

um málið er áætlað að fyrstu níu mánuði 2008 hafi landið tapað sem nemur 23,7 

milljörðum dollara í olíuþjófnað, skemmdarverk og átök á svæðinu.326  

Þessi vandamál eru meðal þess sem þarf að bregðast við þegar metnaðarfyllsta 

þróunarríki heims kynnist fátækt, spillingu og veikleikum Afríku. Opinberlega 

virðast samskiptin fela í sér ávinning fyrir viðkomandi ríkisstjórnir. Kínverjar hafa 

skapað raunverulegt efnahagslegt kraftaverk heima, svo að þeir, fremur en aðrir, 

ættu að geta bætt ástandið þar sem öðrum hefur mistekist. Afrískar ríkisstjórnir 

hafa ekki hikað við að afhenda kínverskum stjórnvöldum hluta af opinberum 

skyldum sínum og Angóla er þar engin undantekning. Angóla hefur snúið sér að 

Kína til að fjármagna skóla, húsnæði, sjúkrahús enda treysta þau á metnað og 

skilvirkni Kínverjanna.327  

Sumir hafa bent á að meðan unnið er að uppbyggingu á vegum, brúm, 

raforkukerfum, rafmagni, vatni og menntun starfsfólks, bíður einkageirinn með að 

fjárfesta í landinu. En vera Kínverja í Angóla hefur ekki gengið áfallalaust fyrir 

sig. Horfið hefur verið frá áætlunum um þátttöku Kínverja í að reisa 

olíuhreinsunarstöðina í Lobito sem kanadíska fyrirtækið Bechtel mun væntanlega 

fá og tafir hafa orðið á lagningu Lobito járnbrautaleiðarinnar. Í grein í Newsweek 

segir að Kínverjar ásaki angólsk stjórnvöld um að fjármögnunfé verkefnisins hafi 

horfið á dularfullan hátt, meðan Angólar segi Kínverjana hafa stöðvað vinnu 

vegna jarðsprengja meðfram leiðinni. Einnig hefur verið rætt um mútugreiðslur 

þótt slíkt hafi ekki verið sannað enda eru ,,Al Capone bókhaldsaðferðir“ 

stjórnvalda vafasamar.”328  

Kaldhæðin athugasemd heimildamanns Newsweek er ekkert einsdæmi. Í grein um 

Kína í Afríku í Foreign Policy er vitnað í ónafngreindan vestrænan diplómata sem 

segir Kínverja skorta reynslu í Afríku og að þeir hafi ekki áttað sig á því að 

                                                        
326 Utomi, Pat. ,,The Niger Delta Crisis: Beyond the Price of Crude Oil.” CSIS – Afria Program. 
28. júlí, 2008. Sjá einnig African Press International (API). ,,Nigeria: Country loses U.S. $24 
billion oil revenue due to Delta violence.” 11. apríl, 2009.  
327 Campos og Vines. (2008) Bls. 9. Verkefnum er forgangsraðað af viðeigandi ráðuneyti í Angóla 
og sent áfram á sameiginlega nefnd fjármálaráðuneytis ANG og utanríkis- og 
efnahagsmálaráðuneyti KÍN (MOFCOM). Auk þess hefur MOFCOM komið með uppástungur um 
verkefni sem þeir telja sig hafa mikilvæga þekkingu á (fjarskipti, fiskveiðar). Fyrir hvert verkefni, 
stinga kínversk stjórnvöld upp á þremur til fjórum kínverskum fyrirtækjum og öll verkefni eru 
skoðuð af þriðja aðila. 
328 Johnson, Scott. ,,China’s African Misadventures.” Newsweek, 3. desember, 2007. 
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múturnar í Angóla væru svona háar. Evrópskur starfsbróðir hans gengur lengra og 

lætur hafa eftir sér: ,,Við segjum við angólsku vini okkar að það sé fínt að þeir 

taki stutta gönguferð með Kínverjunum. En þegar þeir séu reiðubúnir til að spila 

með stóru liðunum þá skuli þeir greiða skuldirnar sínar og koma til okkar.”329 

Þrátt fyrir hroka og yfirlæti orðanna endurspegla þau að hluta til þau vandamál 

sem Kínverjar standa frammi fyrir í Angóla og víðar í Afríku.  

Jafnvel þótt sumir sérfræðingar hafi lýst yfir áhyggjum af því að stjórnvöld í 

Angóla eigi í sífellt nánara sambandi við Kína á kostnað annarra ríkissamskipta, 

verður að hafa í huga að land á borð við Angóla, sem hefur haft rúma 125 

milljarða dollara í tekjur af olíusölu á síðustu sex árum, og býr við einn mesta 

hagvöxt í heiminum, getur og hefur í auknum mæli sett fram eigin skilmála. Eins 

hefur verið bent á að Kínverjar horfa til framtíðar í Afríku og hugsa sem svo að 

lán þeirra og fjárfestingar byggi upp velvilja í garð þeirra í framtíðinni. En hver sá 

efnahagur sem Kínverjar aðstoða við að endurlífga verður einnig meira aðlaðandi 

í augum keppinauta þeirra.330 Það kann að hljóma kaldhæðnislegt að Angóla, 

vegna aðstoðar Kína, hefur nú brátt getu til að forðast að vera í sjálfheldu 

sambandi með jafn óseðjandi og krefjandi aðila og Kína. Eins og áður kom fram 

eru líkur á að hið kanadíska Bechtel taki við framkvæmd á Lobito 

járnbrautaleiðinni og að bandarískt fyrirtæki KBR fái samning um smíði 

olíuhreinsunarstöðvar í Lobito. Í einhverjum tilfellum er riftun slíkra samninga 

hluti af herkænsku stjórnvalda í Afríku og rétt eins og Michel bendir á eru 

tilkomumiklar  yfirlýsingar um samninga við Kínverja birtar í þeim tilgangi að 

hræða vestræna samstarfsaðila og fá þá til að bjóða betur. Aðferðin er einnig vel 

þekkt í samskiptum Afríkuríkja við Kína og Taívan, þar sem báðum löndum er att 

saman til að tryggja sem hagstæðastan samning. Spurningin er því hvort það 

styttist í leiðarenda á gönguferð Angóla með Kína. 

                                                        
329 Michel. (2008). Bls. 44. 
330 Johnson. (2007). 
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6. Niðurstöður 

Kína hefur lengi átt í tengslum við Afríku sem hafa ýmist styrkst og veikst 

samhliða reglulegum áherslubreytingum í málefnum álfunnar. Þótt Kína og Afríka 

hafi oft haft gagnkvæma hagsmuni af samvinnu á ýmsum sviðum hafa samskipti 

þeirra ekki alltaf verið án ágreinings eða spennu, meðal annars vegna hernaðar- og 

fjárhagslegs stuðnings við byltingar- og frelsisbaráttuhópa í Afríku. Að vissu leyti 

er það að rekja til hugmyndafræði og strategískrar hugsunar Kína á tímum kalda 

stríðsins, einkum á valdatíma Maós. Þrátt fyrir að skorta efnahagslegt og pólitískt 

bolmagn á þeim tíma reyndu Kínverjar að mynda mótvægi gegn áhrifum 

Bandaríkjanna en sérstaklega Sovétríkjanna í álfunni. Stuðningur Kínverja við 

hina andkommúnísku hreyfingu UNITA í Angóla, við hlið Bandaríkjanna, er til 

einmitt til marks um ágreining Kína og Sovétríkjanna á þeim tíma, þrátt fyrir 

óformlegt og fremur vandræðalegt samstarf með Bandaríkjunum.  

Annar mikilvægur þáttur í stefnu Kínverja í Afríku á tímum kalda stríðsins var að 

vinna að pólitískri einangrun Taívans á alþjóðavettvangi sem fólst meðal annars í 

því að koma á opinberu stjórnmálasambandi við Afríkuríki á kostnað Taívans. 

Enn fremur var stuðningur ríkja Afríku forsenda þess að taka sæti Taívans innan 

Sameinuðu þjóðanna og Öryggisráðsins árið 1971. 

Áhugi Kína á Afríku dvínaði á níunda áratugnum þegar kínversk stjórnvöld 

beindu athygli í auknum mæli að þróun innanlands og kínverskir leiðtogar 

neyddust til að leita aðstoðar frá Vesturlöndum vegna nauðsynlegrar 

nútímavæðingar eigin efnahags. Þó leið ekki á löngu þar til Kína sneri sér aftur að 

Afríku af miklum krafti. Munaði þar mestu um alþjóðlega einangrun og mótmæli 

vestrænna ríkja vegna viðbragða Pekings við mótmælunum árið 1989 á Torgi hins 

himneska friðar. Nutu Kínverjar þar stuðnings fjölmargra þróunarríkja og í 

kjölfarið tóku Kínverjar á ný upp á því að kynna sig sem stærsta þróunarríki 

heims og leiðtoga þriðja heimsins. Enn fremur var endurnýjaður áhugi Kínverja á 

Afríku sprottinn af efnahagslegum hvata. Með gríðarlegum efnahagsvexti hafa 

Kínverjar leitað að traustum aðgangi að náttúruauðlindum, nýjum mörkuðum og 

fjárfestingartækifærum til að tryggja viðvarandi hagvöxt heima fyrir. Viðskipti 

Kína og Afríku hafa tífaldast á aðeins átta árum en í dag eru tvíhliða viðskipti 

Kína við Afríku þau næst mestu á eftir viðskiptum Afríku og Bandaríkjanna. 



125 
 

Núverandi vöxtur á viðskiptum Peking í álfunni gefur þó tilefni til að ætla að 

Kínverjar verði komnir fram úr Bandaríkjunum innan skamms í viðskiptum sínum 

við Afríkuríki. 

Í leit að efnahagslegum og pólitískum áhrifum hefur Kína samkeppnisyfirburði á 

ýmsum svæðum Afríku. Hjá því verður ekki litið að pólitísk afstaða þeirra til 

málefna í álfunni heimilar með óbeinum hætti brot á mannréttindum og 

ólýðræðislega tilburði í sumum ríkjunum undir yfirbragði fullveldi ríkja. Ólíkt 

pólitískum leiðtogum þeirra, sem meta mikils strategískt samband milli Afríku og 

Kína í pólítískum og efnahagslegum málum, hafa sumir afrískir fræðimenn og 

borgarasamtök haft gagnrýnni viðhorf í frammi gagnvart vaxandi ítökum Kína í 

Afríku.  

Á sama tíma og gagnrýni á athafnir Kínverja í Afríku er oft á tíðum réttmæt, má 

ekki líta framhjá þeirri staðreynd að Kínverjar hafa fjárfest fyrir gríðarlega háar 

upphæðir í álfunni og á sama tíma gert ófáum ríkjum hennar kleift að standa 

straum af nauðsynlegri uppbyggingu á innviðum sundurtættra ríkja af völdum 

borgarastríða og náttúruhamfara. Fjallað er um tvö slík tilfelli, Súdan og Angóla, 

sem eru meðal umfangsmestu olíuframleiðsluríkja álfunnar og viðskiptalanda 

Kína.  

Alþjóðleg einangrun Súdans vegna grimmdarverka stjórnvalda í suðurhluta 

landsins var ein forsenda þess að Kína náði kjölfestu í landinu, þegar vestræn 

olíufyrirtæki yfirgáfu landið vegna þrýstings frá Vesturlöndum og eftir að hafa 

sum hver orðið fyrir árásum. Þar hafa kínversk stjórnvöld fjármagnað 

umfangsmikil verkefni við uppbyggingu vega, vatns- og orkukerfa og skóla. 

Súdan er eitt þeirra ríkja þar sem Kína hefur náð hvað mestum árangri í að tryggja 

sér traustan aðgang að orkuauðlindum. Sú staðreynd endurspeglast í því að um 

helmingur olíuframleiðslu kínverskra fyrirtækja kemur frá Súdan enda er Kína 

stærsti innflytjandi olíu frá Súdan og um leið stærsti olíuútflytjandi innan Súdans. 

Kínversk stjórnvöld hafa hins vegar verið vænd um stuðning við ómannúðlega 

ríkisstjórn al-Bashir í Khartoum og gagnrýnd fyrir að hafa setið aðgerðarlaus á 

meðan framin voru skipulögð fjöldamorð á um 200.000 íbúum Darfurhéraðs. 

Kínversk stjórnvöld brugðust við þessum ásökunum og þrýstu á stjórnvöld í 

Súdan að mæta kröfum alþjóðasamfélagsins. Meðal annars vegna þrýstings 
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kínverskra stjórnvalda heimilaði Súdanstjórn komu friðargæslusveita á vegum 

Afríkubandalagsins og Sameinuðu þjóðanna. Afskipti Kínverja af deilunni er 

strangt til tekið brot á yfirlýstri stefnu þeirra um íhlutunarleysi af 

innanlandsmálum annarra ríkja. Á sama tíma má rekja afskipti þeirra til yfirlýstra 

markmiða þeirra um aukna ábyrgð innan alþjóðakerfisins og stöðugleika þess.  

Stefna Kínverja gagnvart Angóla hefur sömuleiðis verið gagnrýnd en þó af öðrum 

ástæðum. Líkt og í Súdan hófu Kínverjar að fjárfesta í Angóla vegna einangrunar 

landsins og eftir umleitanir stjórnvalda í Angóla um samvinnu og aðstoð Kína. Þá 

hafði alþjóðasamfélagið neitað að eiga í samskiptum við landið nema að 

undangengnum skilyrðum. Árið 2008 voru viðskipti Angóla og Kína talin nema 

25 milljörðum dollara eða sem samsvarar fjórðungi af heildarviðskiptum Kína og 

Afríku. Ólíkt Súdan, yfirgáfu vestræn olíufyrirtæki ekki Angóla á meðan 

borgarastríð geisaði þar fram til ársins 2002. Í seinni tíð virðast angólsk stjórnvöld 

vera farin að leita eftir samstarfi við vestræn fyrirtæki og ríkisstjórnir. Haldi sú 

þróun áfram er ekki ólíklegt að það dragi úr þeim hlutfallslegu yfirburðum sem 

Kína hefur notið í Angóla síðustu ár. 

Ekki verður annað séð en að stefna Kína í Afríku sé fremur árangursrík þótt 

vissulega sé hún umdeild. Þar sem Kínverjar hafa fjárfest fyrir gríðarlega fjármuni 

í afrískum löndum, mestmegnis í orku- og náttúruauðlindum og veitt gríðarleg lán 

til álfunnar, verður ekki hjá því litið að kostnaðurinn af því er fremur lítill í ljósi 

ávinningsins sem af því hlýst. Hins vegar er ákveðin áhætta fólgin í því að 

fjárfesta í ríkjum einkennast gjarnan af miklum pólitískum óstöðugleika, ójöfnuði 

og jafnvel borgarastríðum. Hugmyndafræðileg tryggð kínverskra stjórnvalda við 

íhlutunarleysi getur í framtíðinni valdið fjárfestingum Kínverja í þessum ríkjum 

talsverðum búsifjum og beinlínis dregið úr efnahags- og orkuöryggi landsins 

heima fyrir með ófyrirséðum afleiðingum. Með því er verið að vísa í þann kostnað 

sem Nígería ber vegna langvarandi sinnuleysis stjórnvalda vegna ójafnaðar milli 

landsvæða og íbúa landsins. Lífskjör íbúa Angóla og ákveðinna svæða Súdans 

hafa lítið batnað þrátt fyrir gríðarlegar tekjur ríkissjóðs landanna og óvíst er hve 

lengi íbúar ríkjanna sætti sig við það. Hins vegar eru Kínverjar í ákveðinni 

valþröng þegar kemur að stöðugleika innan ríkjanna enda hafa þau ekki beinan 

hag af því.  
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7. Lokaorð 

Í upphafi var sú spurning lögð fram hvaða einkenni utanríkisstefna Kína hefði 

með áherslu á Afríku og hvort innanlandsþættir hafi afgerandi áhrif á stefnumótun 

kínverskrar utanríkisstefnu. Ýmislegt bendir til þess að í síðari tíð afmarkist 

kínversk utanríkisstefna að miklu leyti af pólitískum og samfélagslegum þáttum 

en kannski mest af efnahagslegum þáttum. Það fer vart á milli mála að 

Afríkustefna Kína einkennist af töluverðu leyti af hreinni auðlindastefnu sem 

endurspeglar mikilvægi efnahagsvaxtar landsins fyrir stöðugleika heima fyrir. 

Viðvarandi stöðugleiki, efnahagsvöxtur og þjóðernishyggja eru megin forsendur 

þess að kínverski Kommúnistaflokkurinn nýtur lögmætis og stuðnings Kínverja. 

Þar með er ekki sagt að aðrir þættir, á borð við ytri áhrif og atburði í 

alþjóðakerfinu, hafi lítið að segja í utanríkisstefnu Kína eða að hefðbundnar 

kenningar í alþjóðasamskiptum eigi ekki við um landið. Þvert á móti geta 

kenningar realista og líberalista skýrt margt í hegðun Kína enda virðast 

þjóðarhagsmunir landsins meðal annars felast í því að fá aðgang að fremur 

óspilltum náttúruauðlindum Afríku.  

Að hluta til líta kínversk stjórnvöld ekki svo á að hagsmunum sínum sé best 

borgið með afskiptum af mannréttindabrotum og einræðistilburðum ríkisstjórna 

sem þeir eiga í samstarfi við. Þróun einstakra ríkja er ólík að mati kínverskra 

stjórnvalda og þau munu aðeins hafa afskipti sé þess óskað. Þannig endurspeglast 

áhersla þeirra á stöðugleika heima fyrir en ekki í áhersluatriðum þeirra í sambandi 

sínu við þróunarríkin. Hins vegar er Kínverjum fremur annt um ímynd sína á 

alþjóðavettvangi og þá sérstaklega meðal vestrænna þjóða en það birtist meðal 

annars í áherslum þeirra á friðsamlegan vöxt og þróun. Aukin virkni í 

alþjóðakerfinu er liður í þeirri ímyndarvinnu, samtímis því að efnahagur Kína 

verður fyrir sífellt meiri áhrifum af alþjóðlegri hnattvæðingu og því erfitt að sjá 

fyrir sér stórvægilegar breytingar á þátttöku þeirra þar. Yfirlýsingar um annað, 

eins og kall eftir kerfisbreytingum í fjármálakerfi heimsins, má að hluta til rekja 

til orðræðu Kína innan þróunarheimsins og þá ímynd sem þeir vilja varpa fram 

þar. Þó virðist sem kínversk þjóðernishyggja eigi einnig hlut að máli þar sem 
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fræðimenn og einhverjir stjórnarmeðlimir sjá tækifæri til að beita efnahagslegum 

styrk Kína til að styrkja stöðu þess í heiminum. Erfitt er þó að meta raunveruleg 

áhrif kínverskrar þjóðernishyggju á utanríkisstefnu landsins. Líklegt verður að 

telja að litlar breytingar verði á ytri stefnu Kína á meðan innri þættir þróast með 

svipuðum hætti næstu misseri og verið hefur. 
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