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Ágrip 
 
Stefna kínverska ríkisins sem tilkynnt var í nóvember 2013 og hefur hlotið íslenska nafnið Belti 

og braut stefnan (e. Belt and road initiative), hefur verið nefnd umfangsmesta verkefni þessarar 

aldar. Undir merkjum Beltis og brautar hyggst formaður flokksins, Xi Jinping, endurreisa hinn 

forna Silkiveg og stofna nýtt áhrifamikið viðskipta- og samfélagskerfi. Hinn nýji Silkivegur 

mun samanstanda af umfangsmikilli uppbyggingu innviða, myndun nýrra markaða, auknum 

viðskiptatækifærum og bættum samskiptum milli ríkja og þjóða. Í dag hafa tæp 70 ríki tekið 

opinberlega þátt í stefnunni sem mun tengja saman Asíu, Afríku og Evrópu, að frumkvæði og 

með fjármagni frá kínverskum stjórnvöldum. Markmið ritgerðarinnar er að greina helstu þætti 

stefnunnar, s.s. aflvaka, áform og verkefni, sem og markmið og hugsanleg afdrif tengd 

framkvæmd hennar. Farið verður yfir ógnir og tækifæri sem henni fylgja og frá þeim 

upplýsingum verður gefið svar við rannsóknarspurningu ritgerðarinnar, sem hljóðar svo: 

 

“Mun Belti og braut ýta undir hnattvæðingu og aukið flæði fjárfestinga og verslunar 

sem leiða mun til hnattvæðingar, efnahags- og menningarlegs uppgangs og bættra 

milliríkjasamskipta eða er Kína einfaldlega að misnota stærð sína og fjárhagslega stöðu 

til þess að auka áhrif sín og völd í formi nútíma nýlendustefnu?” 

 

Lykilorð: Belti og braut stefnan, Kína, Hinn nýji silkivegur, Samband Íslands og Kína, 

Efnahagur, Milliríkjasamskipti, Efnahagsleg áhrif frá Kína, Milliríkjaviðskipti, Uppbygging 

innviða, Framtíðarmöguleikar.  
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Inngangur 
 
Á 19. þingi kínverska Kommúnistaflokksins í nóvember 2013 setti formaður flokksins, Xi 

Jinping, formlega af stað “Belti og braut” stefnuna sem gæti orðið umfangsmesta verkefni 

þessarar aldar. Hugmyndafræðin bakvið stefnuna og opinber markaðssetning hennar byggist á 

endurreisn hins forna Silkivegs. Stefnan er einnig þekkt sem “Hin nýja silkileið”. 

 Xi Jinping lýsti því yfir að með framkvæmd “Beltis og brautar” verkefnisins muni Kína 

stuðla að auknum viðskiptatækifærum, auðvelda flutninga milli ríkja og auka lífsgæði um allan 

heim. Í yfirlýsingu sinni benti hann á gríðarleg áhrif hins forna Silkivegs á mannkynssöguna 

og að nýr og umfangsmeiri Silkivegur gæti haft stórkostleg áhrif á hnattvæðinguna.  

Í dag hafa tæp 70 ríki gerst þátttakendur í Belti og braut stefnunni sem í eðli sínu snýst um 

uppbyggingu og notkun nýrra viðskiptaleiða, sem tengja Asíu, Evrópu og Afríku, undir forystu 

og fjármögnun frá Kína. Stefnan felur einnig í sér umfangsmikla uppbyggingu innviða, 

þróunaraðstoð, aukin samskipti og tengsl þjóða með gerð nýrra milliríkja-viðskiptasamninga.   

Á síðustu áratugum, í kjölfar efnahagsuppgangs í Kína eftir “Opnun Kína til Vesturs”, hefur 

sóknarleikur Kínverja í alþjóðaviðskipum verið eftirtektarverður. Við framkvæmd Beltis og 

brautar ætla Kínverjar markvisst að auka áhrif sín og umsvif á sviði alþjóða-og 

milliríkjaviðskipta. Hvaða samfélagslegu og menningarlegu áhrif mun framtakið hafa á Kína 

og aðildarríkin? Hver eru áform stjórnarinnar í þessu samhengi og hvaða úrræði geta önnur ríki 

nýtt sér til þess að fylgjast með og stýra þróuninni. Hafa viðtökur verið misjafnar eftir ríkjum 

og hverjar eru hugsanlegar áhættur eða ávinningar aðildarríkja? Hvaða tækifæri eða áhættur 

gætu fylgt þátttöku Íslands í stefnunni? Gætu loftslagsbreytingar og nýting Kínverja á nýrri 

sjóflutningsleið yfir Norðurheimsskautið skapað aukin viðskiptatækifæri á Íslandi?  

Í þessari ritgerð verður farið yfir helstu þætti Beltis og brautar, s.s. hugmyndafræði, aflvaka, 

tilgang og áform stjórnarinnar til þess að ná settum markmiðum. Farið verður yfir stöðu þeirra 

ríkja sem tilheyra stefnunni og neikvæð viðbrögð eða gagnrýni sem stefnan hefur þegið á 

alþjóðavettvangi. Að því loknu og m.t.t. þessara upplýsinga verður gerð tilraun til þess að spá 

fyrir um áhrif hennar og afdrif  á heimsvísu í náinni framtíð og svarað spurningum um ágæti 

hennar.  

 Mun Belti og braut ýta undir hnattvæðingu og aukið flæði fjárfestinga og verslunar sem 

leiða mun til hnattvæðingar, efnahags- og menningarlegs uppgangs og bættra 

milliríkjasamskipta eða er Kína einfaldlega að misnota stærð sína og fjárhagslega stöðu til þess 

að auka áhrif sín og völd í formi nútíma nýlendustefnu? 
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Ritgerðin byggist á almennri greiningu stefnunnar og einstakra þátta hennar í von um að finna 

svör við þessum spurningum. Að lokum verður farið yfir niðurstöður og af þeim dregnar 

ályktanir um framhaldið. 

 

1. Hinn forni Silkivegur 
Hinn forni Silkivegur er án efa eitt umfangsmesta og áhrifamesta fyrirbæri í viðskiptasögunni. 

Þó svo aðrir merkisatburðir komi fyrr til hugar þegar um er að ræða vendipunkta og áhrifavalda 

er óhætt að segja að hinn forni Silkivegur hafi átt stóran þátt í þróun milliríkjaviðskipta og 

hnattvæðingarinnar.  

Hinn upprunalega Silkiveg má rekja frá tíma Han keisaraveldisins í Kína á annarri öld fyrir 

Krist. Vegurinn var svo nýttur í tæpar 17 aldir eða þar til óeirðir innan Kína urðu til þess að 

hann lagðist af að mestu leiti undir lok 14. aldar (Perrigoue, 2018). 

Eins og nafnið gefur til kynna var kínverskt silki ein helsta varan sem var flutt á 

Silkiveginum, í fyrstu af hirðingjum en síðar af kaupmönnum. Kínverska silkið naut mikilla 

vinsælda og varð fljótt að verðmætri munaðarvöru og stöðutákni hjá evrópskum yfirstéttum. 

Silkið var hins vegar ekki það eina sem barst með þessu gríðarstóra vegakerfi. Kaupmenn báru 

einnig með sér ýmsar keramikvörur, krydd, málma, eðalsteina og annað verðmæti (Christian, 

2000). Hinn forni silkivegur lá frá Asíu til Evrópu og Afríku. Hann lá yfir eyðimerkur, höf og 

m.a. Himalaya fjöllin. Silkivegurinn samanstóð af fjölmörgum tengdum og ótengdum vegum 

þar sem kaupmenn ferðuðust með vörur milli kaupstaða þaðan sem vörurnar voru svo fluttar 

áfram með næsta manni (Perrigoue, 2018).  Fyrir utan vörur og verðmæti bárust einnig alls 

kyns hugmyndir, tækni, tungumál, sjúkdómar, trúarbrögð og fleiri álíka með veginum. Þar sem 

vegurinn var nýttur í tæpar 17 aldir má gera ráð fyrir því að honum hafi fylgt gríðarleg áhrif á 

menningu og samfélag á þeim svæðum sem honum tengdust (Christian, 2000). 

 Talið er að hinn forni Silkivegur hafi átt stóran hlut í útbreiðslu ýmissa trúarbragða, þar 

á meðal Búdda-, Islam- og Kristinnar trúar. Einnig er talið að “Svartidauði” eða “Plágan” hafi 

borist frá Asiu til Evrópu með Silkiveginum. Smitsjúkdómurinn sem fékk nafnið “Svartidauði” 

barst með rottum til Evrópu, N-Afríku og nærliggjandi Mið-Austurlönda á árunum 1346 til 

1352 og náði á þeim tíma að verða fjórðungi íbúa þessara svæða að bana, þ.e.a.s. 25 milljónum 

(McEvidy, 1988). 

Vegurinn hafði ekki aðeins áhrif á kaupmenn, keisara og auðugar yfirstéttir sem 

skiptust á verðmætum heldur höfðu þessi umfangsmiklu viðskipti einnig áhrif á almenning. 
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Samhliða aukinni eftirspurn eftir silki jókst framleiðsla þess. Auk þess mynduðust fjöldi borga, 

bæja og þorpa meðfram vegum viðskiptaleiðarinnar. Þessir staðir höfðu það hlutverk að 

þjónusta kaupmenn sem og tryggja öryggi þeirra (Liu, 2010). 

2. Belti og braut 

2.1 Stefnan 

“Belti og braut” stefnan (e. Belt and Road Initiative) var fyrst kynnt af Xi Jinping forseta Kína 

á 19. þingi kínverska Kommúnistaflokksins, þó framkvæmdir og verkefni undir nafni Beltis og 

brautar megi rekja lengra aftur (Hillman, 2018). Með Belti og braut stefnunni (BoB) hyggst Xi 

Jinping endurreisa hinn forna Silkiveg.  Hin nýja stefna felur í sér fjármögnun og framkvæmd 

á innviðum s.s. vegakerfum, lestarkerfum, leiðslukerfum olíu og jarðgass, samskiptakerfum, 

höfnum og flugvöllum (Zhang, Alon & Lattemann, 2018). 

  BoB stefnan hefur þó enga raunverulega tengingu við hinn forna Silkilveg. Ýmsar 

áætlanir og skipulagning tengdar hinni nýju stefnu hafa verið hannaðar eftir fyrirmynd hins 

forna Silkivegar en þess utan er hin raunverulega tenging að mestu hugmyndafræðileg. Hinum 

forna Silkivegi fylgir almennt falleg og rómantísk ímynd þar sem dregin er upp mynd af gullöld 

kínverskrar menningar og kameldýrum sem bera silki og annað verðmæti yfir eyðimerkur. 

Tenging BoB við Silkiveginn er í raun klók markaðssetning á stefnunni til þess að fegra og 

einfalda hugmyndina (Chen, 2017).   

 Þrátt fyrir að stefnan og hugmyndin sé sprottin frá Kína eru nú þegar tæp 70 lönd 

opinberlega orðin hluti af verkefninu. Þau lönd munu öll taka einhvern þátt í framkvæmdum 

þó framlög landanna verði án efa misjöfn. Talið er að fjárfestingar frá Kína verði brátt virði $4 

trilljóna (Hillman, 2018). Stefnan hefur verið kynnt sem eitt stórt verkefni en í raun og veru 

samanstendur hún af sjálfstæðum framkvæmdum og verkefnum undir nafninu eða 

vörumerkinu “Belti og braut”. Verkefni undir vörumerkinu Belti og braut geta verið af hvaða 

tagi sem er, jafnvel tísku-og listasýningar og tónleikar hafa verið sett upp undir nafni Beltis og 

brautar (Hillman, 2018). Þetta metnaðarfulla verkefni nær í dag til yfir 60% jarðarbúa, tæps 

þriðjungs af heildar landsframleiðslu og vöruviðskiptum heimsins og 75% af orkulindum 

heimsins (Zhang, Alon & Lattemann, 2018). 

  

2.2 Væntingar og markmið 

Með verkefnun tengdum BoB vonast stjórnin í Peking til þess að styrkja innviðauppbyggingu 

í þeim löndum og landsvæðum sem teljast hluti af stefnunni. Þessar innviðauppbyggingar 
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munu vera í formi mannvirkja tengdum samgöngum, fjarskiptum, flutningsleiðum o.s.frv. Þær 

munu jafnframt einnig verða í formi félagslegra innviða, t.a.m. með tilkomu nýrra samgöngu- 

og viðskiptasamninga og styrkja til menntunar (Hillman, 2018). 

Þó svo að stefnan sé komin frá kínversku ríkisstjórninni og flest verkefnin fjármögnuð, 

a.m.k. að hluta til, af kínverskum ríkisbönkum eru verkefnin alls ekki öll að frumkvæði 

ríkisstjórnarinnar. Stefnan er að stórum hluta byggð á þeirri hugmynd að sjálfstæðir aðilar og 

fyrirtæki eigi frumkvæði að og framkvæmi verkefni með stuðningi frá stjórnvöldum. 

Stjórnvöld muni leggja grunninn að og skapa tækifæri fyrir fyrirtækin sem muni svo sjálf 

framkvæma verkið. Þetta samspil ríkis-og einkareksturs mun, ef allt gengur að vonum, verða 

til hagsbóta fyrir ríki, fyrirtækin og almenning. Einkarekin fyrirtæki hafa það markmið að 

starfsemin skili hagnaði en með stuðningi frá stjórnvöldum (bæði fjárhagslegum og pólitískum) 

dreifist og minkar áhættan, sem er mikill hvati fyrir einkafyrirtæki. Einnig er gert ráð fyrir 

samspili og samstarfi kínversku ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórna annara þjóða þó að mesta 

streymi fjármagns muni koma frá Peking (Nordin & Weissmann, 2018).   

 Í opinberri skýrslu sem kínverska ríkisstjórnin sendi frá sér árið 2015 um væntingar og 

áætlanir varðandi BoB stefnuna er talið upp  hvernig stjórnin sér fyrir sér að framfylgja henni, 

til hvers hún ætlast til frá þeim þjóðum sem heyra undir stefnuna og árangri sem hún vonast til 

að ná við framkvæmd hennar (National Development and Reform Commission 

[NDRC], Ministry of Foreign Affairs [MFA], Ministry of Commerce of the People's Republic 

of China [MCPRC], 2015).  

 

2.2.1 Seinni “opnun Kína” 

Í skýrslunni er því lýst hvernig stjórnin lítur á BoB sem næsta skref í “opnun-Kína”. 

Gríðarlegur efnahagslegur, menningarlegur og samfélagslegur uppgangur fylgdi “opnun Kína 

til Vesturs” þegar þáverandi leiðtogi Kommúnistaflokksins, Deng Xiaoping, opnaði fyrir 

samskipti og viðskipti Kína við Vesturlönd. Núverandi stjórn vonast til þess að Belti og braut 

stefnan muni einnig leiða af sér mikinn uppgang og að þau lönd sem eru hluti af stefnunni muni 

öll hagnast með auknum samskiptum og viðskiptum. Skýrslan lýsir stefnunni sem tækifæri til 

samstarfs þar sem allir hagnast og ýtir undir þróun og velmegun allra landa. Lögð er áhersla á 

að viðhalda friði og vinskap með auknum skilningi og trausti og styrkja samskipti og bæta hag 

allra með aukinni menningarlegri þekkingu á báða boga, virðingu, móttækileika og 

umburðarlyndi.  
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2.3 Fimm Markmið 

Í skýrslunni eru talin upp fimm atriði sem stjórnin telur mikilvæg til þess að ná fram tilætluðum 

árangri. Þessi fimm eftirfarandi atriði eru markmið sem stjórnin vonast til þess að Kína ásamt 

öðrum löndum BoB nái að koma í framkvæmd og með því auðvelda samskipti og samstarf. 

Þessi fimm markmið sem stjórnin telur forsendu farsæls samstarfs ríkjanna eru eftirfarandi; 

samræming stefnumótunar (e. policy coordination), samtenging innviða (e. facilities 

connectivity), óheft viðskipti (e. unimpeded trade), fjárhagsleg samþætting (e. financial 

integration) og samfélagsleg tenging (people-to-people bond) (NDRC, MFA, MCPRC, 2015).  

 

2.3.1 Samræming stefnumótunar 

Til þess að tryggja velgengni stefnunnar og ná mestum árangri fyrir öll ríki BoB telur kínverska 

ríkisstjórnin undirstöðuatriði að ríkin vinni saman að sameiginlegum markmiðum og að það 

endurspeglist í reglugerðum hvers ríkis. Gert er ráð fyrir því að ríkin samræmi áætlanir sínar 

og vinni saman að sameiginlegri stefnumótun. Hún mælir einnig með því að ríkisstjórnir auki 

samvinnu og traust sín á milli (NDRC, MFA, MCPRC, 2015).  

 

2.3.2 Samtenging innviða 

Það gefur augaleið að til þess að tryggja skilvirka framkvæmd BoB er mikilvægt að ríkin 

samræmi sín á milli framkvæmdir er lúta að uppbyggingu innviða til þess að framkvæmdir eins 

ríkis falli að hinu næsta, bæði m.t.t. staðsetningar og tækni. Ef framkvæmdir innan hvers ríkis 

eru gerðar með tilliti til og í samræmi við framkvæmdir næstu landa verður hægt að tengja öll 

landsvæði innan Asíu og til Evrópu og Afríku. Með þessu móti geta ríkin einnig komið sér 

saman um hagkvæmustu leiðarkerfi og unnið saman að því að tryggja öryggi og framleiðni. 

Stjórnin tekur einnig fram mikilvægi þess að nýta endurnýtanlega og umhverfisvæna orkugjafa 

eftir bestu getu og vill stuðla að umhverfisvænum framkvæmdum (NDRC, MFA, MCPRC, 

2015).   

 

2.3.3 Óheft viðskipti  

Stór hluti BoB stefnunnar eru fjárfestingar og verslun af öllum toga. Í skýrslunni lýsir stjórnin 

með mikilli nákvæmni hvaða áform og væntingar hún hefur til stefnunnar með tilliti til 

viðskiptasamninga, frjálsrar verslunar, afgreiðslu tolla og nýrra hugmynda. Eins og áður hefur 

komið fram, sér stjórnin fyrir sér að kínverskar fjárfestingar og áhrif frá Kína muni vera helsti 

drifkraftur aðgerða tengdum stefnunni. Hinsvegar tekur hún skýrt fram að framkvæmdir 
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tengdar stefnunni byggi á samstarfi og sameinuðum kröftum allra ríkja Beltis og brautar. Í 

stuttu máli vonast stjórnin til þess að auðvelda verslun og viðskipti meðal þessara ríkja og 

afnema hindranir til frjálsra viðskipta. Hún hyggst ná þessu fram með auknu milliríkjasamstarfi, 

myndun nýrra viðskiptasamninga og fríverslunarsvæða. Kínverska stjórnin sér fram á að 

auðvelda tollaafgreiðslu með auknu upplýsingaflæði meðal allra viðeigandi ríkja, almennri 

viðurkenningu laga og reglna auk samstarfs við löggæslu.  

Aukin samskipti og samvinna við landamæri og milliríkjasamgöngur munu auðvelda 

og bæta eftirlit og öryggisráðstafanir talsvert. Til þess að auðvelda verslun og viðskipti er 

áætlað að gera nýja viðskiptasamninga, stækka og fjölga fríverslunarsvæðum og lækka eða 

afnema viðskiptatolla. Áhersla verður einnig lögð á fjármögnun nýjunga og 

frumkvöðlaverkefna. Stjórnin vonast til þess að efling ýmissa ólíkra viðskiptasviða (s.s. 

landbúnaðar, skógræktar, framleiðslu tækja og véla nýttar til landbúnaðar o.s.frv.) verði 

sameiginlegt verkefni ríkjanna. 

Stefnan skapar ný tækifæri til sameiginlegs átaks í vinnslu náttúrulegra orkugjafa, s.s. kola og 

olíu, sem og framfara í nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa.  

Stjórnin leitar eftir því að löndin innan BoB sameini krafta sína til þess að flýta fyrir 

þróun nýrra og efnilegra atvinnugreina með samstarfi og fjármögnun. Með því að ýta undir 

framfarir í upplýsingatækni, líftækni, þróun nýrra orkugjafa o.s.frv. og mun samstarfið ekki 

aðeins gagnast starfsemi tilheyrandi atvinnugreinar heldur einnig samfélögunum í heild. 

Stjórnin mun halda áfram að flytja fjármagn, fyrirtæki og stofnanir til “fríverslunarsvæða og  

samstarfssvæða á erlendri grundu” (e. Overseas Economic and Trade Cooperation Zone).  

 

2.3.4 Fjárhagsleg samþætting 

Fjórða atriðið sem fjallað er um í skýrslunni tekur til þeirra þátta stefnunnar sem snerta fjármál 

og viðskipti með gjaldmiðlum. Þessi hluti skýrir áætlanir stjórnarinnar til þess að koma á 

stöðuleika gjaldmiðla, styrkja efnahagskerfið og bæta upplýsingakerfi í Asíu. Stefnt er að því 

að stofna fjárfestingarbanka og verðbréfamarkaði þar sem kínverski gjaldmiðillinn renminbi 

(RMB) mun spila lykilhlutverk. Rauði þráðurinn er alþjóðavæðing kínverska gjaldmiðilsins 

RMB og styrking stöðu hans. Einnig nefnir hún áform um aðgerðir til að koma í veg fyrir 

efnahagshrun og efnahagskreppu sem og undirbúning viðbragðsáætlana.  
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2.3.5 Samfélagsleg tenging 

Að lokum tekur skýrslan fyrir mikilvægi félagslegra og menningarlegra þátta. BoB stefnan 

mun hafa töluverð áhrif á samfélög og daglegt líf í þeim löndum sem eru og verða hluti af 

henni.  

Stjórnin ætlar ásamt öðrum löndum innan BOB að bæta félagsleg og menningarleg tengsl 

ríkjanna. Þetta ætlar hún að gera með því að styðja við félagslega þætti og almenn samskipti, 

bæði meðal þjóða BoB sem og samskipti þeirra við aðrar þjóðir. Árið 2015 var kínverska 

ríkisstjórnin þegar farin að útdeila 10.000 námsstyrkjum árlega til námsmanna frá löndum 

innan BoB og ekki er ólíklegt að sú tala eigi eftir að hækka með tímanum.  

Stjórnin vill auka upplýsingaflæði, öflun og dreifingu þekkingar með því að styðja við 

námsmenn og sérfræðinga, rannsóknir og samskipti þeirra á milli. Löndin innan stefnunnar 

munu einnig vinna saman að og skiptast á tækniþekkingu, þ.á.m. framförum tengdum 

lækningum og meðhöndlun sjúkdóma. Löndin munu einnig sýna samstöðu í baráttu sinni gegn 

og viðbrögðum við sjúkdómum, slysum og öðrum hamförum.  

Í skýrslunni er einnig lögð áhersla á listir, bókmenntir og annan menningararf hvers 

samfélags, mikilvægi þess að vernda hann og kynna hann fyrir öðrum þjóðum stefnunnar til 

dæmis með því að bjóða upp á kvikmyndahátíðir og stuðla að samstarfi ólíkra landa við 

framleiðslu kvikmynda, tónlistar og afþreyingarefnis (NDRC, MFA, MCPRC, 2015).  

 Í tengslum við þessa hugmynd, samhliða áherslu á framfarir í ferðaþjónustu, er stefnt á 

að koma fjölda staða meðfram BoB á heimsminjaskrá. Stefnan leggur gríðarlega áherslu á 

mikilvægi framfara í ferðaþjónustu í löndum BoB. Hún stefnir ekki einungis á fjölgun 

ferðamanna sem heimsækja þessi lönd heldur einnig fjölgun og dreifingu áfangastaða 

ferðamanna til dæmis með skipulögðum ferðum meðfram hinum forna Silkivegi þar sem þegar 

eru, og verða stöðugt í auknum mæli, áfangastaðir á heimsminjaskrá Unesco. Þessi 

sameiginlega aðgerð kínversku ríkisstjórnarinnar og fjölda annara landa bæði innan og utan 

BoB til varðveitingar heimsminja meðfram hinum forna Silkivegi hefur verið talið ein 

umfangsmesta aðgerð allra tíma til varðveitingar menningarverðmæta. Árið 2014 voru t.a.m. 

33 staðir meðfram hinum forna vegi tilnefndir á heimsminjaskrá Unesco en talið er að vegurinn 

gæti haft allt að 500 áfangastaði sem gætu verið tilnefndir. Þar að auki hafa álíka áform verið 

gerð fyrir hina fornu sjóleið, þar sem skemmtiferðaskip munu sigla meðfram henni og 

heimsækja forna viðkomustaði hennar (Winter, 2016). 

 Til þess að bæta samskipti og einingu landanna meðfram Belti og braut verður 

markvisst unnið að því að veita námsmönnum, fólki í atvinnulífinu og ferðamönnum frá 

þessum löndum aukið frelsi til þess að mennta sig, ferðast til eða starfa í öðrum löndum innan 
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stefnunnar. Í dag rekur kínverska stjórnin yfir 500 Konfúsíusarstofnanir um allan heim sem er 

ætlað að kenna og kynna kínverskt mál og menningu (Champion, 2018).  

Tilraunir til aukinnar samfélagslegrar tengingar milli Norðurlandanna og Kína gætu 

reynst verðmætar til þess að auðvelda samskipti og viðskipti milli ríkjanna. Rannsóknir sýna 

að almenn ímynd Kínverja af Norðurlandabúum sé sú að þeir séu duglegri, heiðarlegri og 

agaðri, en S-Evrópubúar (TSCIOPRC, 2018). Hinsvegar sýna rannsóknir fram á að almennt 

álit Norðurlandabúa á nútímamenningu Kína sé mun lægra sem væntanlega  má rekja til 

þekkingar- og áhugaleysis. Rannsókn frá árinu 2016 sýndi að aðeins 37% Svía hefðu jákvætt 

viðhorf gagnvart Kína (TSCIOPRC, 2018). Einhver munur er á milli Norðurlandanna, Danir 

og Íslendingar hafa til dæmis lagt töluverða áherslu á aukin skilning á kínverskri 

nútímamenningu (TSCIOPRC, 2018). Aukin samskipti, menntun og ferðamennska milli Kína 

og Norðurlandanna samhliða BoB gæti leitt til aukins skilnings, umburðarlyndis og vinskaps 

milli þessara þjóða.  

 

2.4 Aukin Viðskiptatækifæri 

Hinn nýji Silkivegur skiptist í tvo hluta, Belti (landleiðina) og Braut (sjóleiðina). 

2.4.1 Belti  

Þessi verkefni mynda hinar sex upprunalegu viðskiptaleiðir Beltisins: 

 

• Hin nýja landleið frá Asíu til Evrópu (e. new EurAsian land bridge).  

Lest sem gengur frá Lianyungang í Jiangsu héraði í gegnum Xinjiang hérað í Kína til 

Rotterdam í Hollandi. Á leið sinni frá Kína til Evrópu fer lestin um Kasakstan, Rússland, 

Hvíta-Rússland og Pólland. Þessar alþjóðlegu vöruflutningaleiðir tengja Kína við hinar 

ýmsu borgir í Evrópu. Sem hluti af þessari landleið hefur Kína opnað nýjar 

vöruflutningaleiðir sem liggja á milli Chongqing í Kína og Duisburg í Þýskalandi, milli 

Wuhan í Kína og Mélník og Pardúbís í Tékklandi, frá Chengdu (Kína) til Lodz í 

Póllandi auk vöruflutningaleiðar frá Zhengzhou (Kína) til Hamborgar í Þýskalandi. 

Þessar leiðir eru samtengdar, þ.e.a.s. farminn má flytja milli lesta auk þess sem vottanir 

og leyfi gilda alla leið þó svo farmurinn flytjist milli brauta (HKTDC, 2018). 

 

• Kína-Mongólía –Rússland 

Vegna landfræðilegrar staðsetningar sinnar hafa þessi þrjú ríki lengi verið tengd með 

allskyns viðskipta- og samstarfssamningum. Í september 2014 mættust æðstu ráðamenn 
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þessara landa á ráðstefnu í Sjanghæ þar sem þeir skrifuðu undir samninga og samþykktu 

að vinna saman að uppbyggingu hins Nýja Silkivegs (e. China’s Silk Road Economic 

Belt), gera upp þann hluta landleiðarinnar frá Asíu til Evrópu sem liggur í gegnum 

Rússland og þróun vegakerfa um gresjur Mangólíu (HKTDC, 2018).  

 

• Kína- Mið Asía- Vestur Asía 

Þetta lestarkerfi tengir Xinjiang hérað í Vestur-Kína við fleiri lestarkerfi í Mið- og 

Vestur-Asíu þangað til það nær til stranda Miðjarðarhafsins og Arabíuskagans. Helstu 

lönd leiðarinnar í M-Asíu eru Kasakstan, Kirgistan, Tadsíkistan, Úsbekistan og 

Túrkmenistan.  Í Vestur-Asíu eru helstu lönd leiðarinnar Íran og Tyrkland. Á ráðstefnu 

í Shandong héraði í Kína árið 2015 skrifaði kínverska stjórnin ásamt ríkjunum fimm 

(Kasakstan, Kirgistan, Tadsíkistan, Úsbekistan og Túrkmenistan) undir samning þar 

sem samþykkt var að vinna saman að uppbyggingu hins Nýja Silkivegar (e. China’s 

Silk Road Economic Belt). Samhliða uppbyggingu vegarins var einnig lögð áhersla á 

aukið samstarf milli ríkjanna á hinum ýmsu sviðum, s.s. viðskiptum, fjárfestingum og 

fjármögnun sem og samgöngum og samskiptum, sem öll tilheyrandi ríki hagnast á. Belti 

og braut stefnan er einnig hluti af opinberum þróunarstefnum þessara ríkja 

(HKTDC, 2018).  

 

• Kína-Suðaustur Asía 

Á ráðstefnu í Bangkok árið 2014 tilkynnti þáverandi forsætisráðherra Kína, Li Keqiang, 

þrjár tillögur til þess að styrkja sambönd Kína við löndin fimm á Indókína skaganum í 

Suð-Austur Asíu (Laos, Tæland, Víetnam, Kambódíu og Myanmar). Þessar tillögur 

fólu í sér uppbyggingu umfangsmikils samgöngukerfis auk samstarfsverkefna í iðnaði, 

nýjunga í sameiginlegri fjármögnun og tilkomu sjálfbærrar og samræmdrar samfélags-

og efnahagslegrar þróunar. Nú standa yfir framkvæmdir á 9 þjóðvegum sem tengja 

Austur við Vestur og Norður við Suður og liggja í gegnum löndin þar á milli (HKTDC, 

2018).  

 

• Kína-Pakistan 

Í apríl 2015 kom sameiginleg tilkynning frá yfirvöldum Kína og Pakistan um áætlaðar 

framfarir í samstarfi ríkjanna tveggja við lykilframkvæmdir. Ríkin hafa skipulagt 

bráðabirgðaáætlun til framkvæmdar á þjóðvegum, járnbrautum, pípulagna til flutnings 
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olíu og jarðgass sem og ljósleiðara sem liggur frá Kashgar, borg sem liggur á 

landamærum Xinjiang og Kasakstan, að Gwadar í Pakistan (HKTDC, 2018). 

 

• Bangladesh-Kína-Indland-Myanmar 

Í kjölfar heimsóknar Li Keqiang til Indlands í maí 2013 var tillaga um uppbyggingu 

Bangladesh-Kína-Indland-Myanmar viðskiptaleiðarinnar sameiginlega borin fram af 

fulltrúum Kína og Indlands. Opinberir fulltrúar ríkjanna fjögurra komu saman í 

Kunming (Kína) í desember sama ár til þess að fara yfir og skipuleggja samstarfið með 

tilliti til framtíðaráhorfa í þróun ríkjanna, forgangsröðun verkefna og 

verkefnaskiptingar (HKTDC, 2018).  

 

Meðfram þessum viðskiptaleiðum munu spretta  upp orkuframleiðslu- og iðnaðarþyrpingar  

sem myndast við aukna notkun lestarkerfa, vegakerfa, vatna- og loftleiða og upplýsingatækni. 

Með aukinni umferð um áður fáfarna vegi og svæði meðfram hinum nýja Silkivegi vonast 

kínverska stjórnin til þess að auka samskipti og framleiðni þessara svæða (Jinchen, 2016). 

  

 

Mynd 2.4.1 (Noi, 2018). 
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2.4.2 Braut 

Undir BoB stefnunni hefur stjórnin í Peking kynnt stefnuna um “Hinar bláu viðskiptaleiðir” (e. 

Blue Economic Passages).  

Hinar bláu viðskiptaleiðir mynda vef sjóleiðanna undir BoB stefnunni en þær skiptast í þrennt 

(“China’s expanding investment”, 2017): 

• Fyrsta viðskiptaleiðin liggur frá Kína til Indlandshafsins, til Afríku og þaðan til Evrópu 

í gegn um Miðjarðarhafið.  

• Önnur viðskiptaleiðin tengir Ástralíu við Suður-Kyrrahafið.  

• Þriðja viðskiptaleiðin er svo nýjasta viðbótin við BoB stefnuna. Sú leið á að tengja Kína 

við Evrópu í gegnum heimsskautasvæðið.  

Samkvæmt “The Economist” hafði Kína árið 2017 þegar fjárfest í 36 höfnum og 

hafnarborgum á heimsvísu með 12 áætlaðar fjárfestingar í 8 löndum til viðbótar. Þar á 

meðal hefur verið rætt um höfn á Norður Íslandi, eins og sjá má á mynd (2.4.2) (“China’s 

expanding investment”, 2017). 

 

 

Mynd 2.4.2 (“China’s expanding investment”, 2017). 
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2.5 Hin nýja viðskiptaleið um Heimskautasvæðið 

Á ráðstefnu í Hong Kong í maí 2017 ræddi prófessor frá Tsinghua háskóla í Peking um 

framtíðaráhorf BoB stefnunnar. Þar sagði hann að stefnan muni ekki lengur takmarkast við 

Belti og braut og enska heiti þess; “One Belt, One Road„ heldur eigi nýtt heiti betur við 

stefnuna; “One Belt, One Road, One Circle” (Huang, 2017). Þetta er þó ekki opinbert nafn 

stefnunnar, en með þessari staðhæfingu leggur hann áherslu á mikilvægi hinnar nýju 

viðskiptaleiðar. Sú leið mun vera gríðarlega mikilvæg fyrir Ísland.   

Í janúar 2018 gaf kínverska ríkisstjórnin út opinbera skýrslu í formi “Hvítbóka (e. White 

Papers)” þar sem hún lýsir áætlunum sínum á Heimsskautasvæðinu undir BoB stefnunni. Kína 

hefur umfangsmikil áform um framkvæmdir og verkefni á þessu svæði (The State Council 

Information Office of the People’s Republic of China [TSCIOPRC], 2018). Samkvæmt 

skýrslunni stefna Kínverjar á nýtingu nýrrar sjóleiðar sem liggur frá Kína til Evrópu í gegnum 

Norðurskautslandið og Norðurheimskautasvæðið.  

Í kjölfar afleiðinga loftslagsbreytinga, telja vísindamenn líklegt að hröð bráðnun íss á 

Norður-Heimskautasvæðinu valdi því að mögulegt verði að sigla þessa leið á næstu árum. Eins 

og sjá má á mynd (2.5) sjá sérfræðingar fyrir sér þrjár hugsanlegar sjóleiðir yfir 

norðurheimskautið. Þessar leiðir hafa verið nefndar Norður-sjávarleiðin (e. Northern Sea 

Route), Norð-vestur leiðin (e. Northwest Passage) og Þverpólar sjóleiðin (e. Transpolar Sea 

Route) (Conley og Melino, 2017). Kínverjar hafa ýmsar góðar ástæður fyrir því að nýta þessa 

nýju sjóleið, þar sem skipaflutningar varnings um þessa leið munu stytta flutningstímann um 

þriðjung og þar að auki er þetta fáfarinn leið svo þeir þurfa  ekki að hafa áhyggjur af sjóránum 

(Noi, 2018).  
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Mynd 2.5 (Conley og Melino, 2017). 
 

Talið er að Norður-sjávarleiðin (e. Northern Sea Route) muni fyrst þessara leiða verða fær til 

siglingar og mun sú leið vera 35-60% styttri en aðrar leiðir, sem liggja t.d. um Súesskurð eða 

Panamaskurð (Stephenson og Smith, 2015).  Þessi leið mun hins vegar aðeins vera opin í 

nokkra mánuði á ári og áætlaðar ferðir munu krefjast fjölda samninga og öryggisráðstafana 

(Stephenson og Smith, 2015).  

Kínverjar eru þó ekki fyrstir til þess að huga að nýtingu þessarar sjóleiðar. Árið 2007 

var haldin á Akureyri ráðstefna að tilhlutan ríkisstjórnar Íslands um þróun 

Norðurskautssvæðisins og sjóflutninga þar sem farið var yfir horfur í siglingum á Norður-

Íshafsleiðinni, áhættur og tækifæri sem þeim kynni að fylgja. Í opinberri skýrslu sem gefin var 

út í kjölfarið er lögð áhersla á mikilvægi rannsókna og eftirlits á svæðinu, eflingu viðbúnaðs 

og hæfnis til þess að bregðast við neyðarástandi. Einnig er bent á efnahagsleg tækifæri, sem er 

að sjálfsögðu helsti drifkrafturinn, en þar er bent á tækifæri s.s. bætt tengsl við vaxandi efnahag 

í Austur- og Suð-austur Asíu til þess að lífga upp á stöðnun og hægan vöxt í efnahagslífi á 

Norður-Atlantshafinu (Ríkisstjórn Íslands, 2007).  
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3. Grunnur lagður  

3.1 Fyrstu skref 

Í maí 2017 var Belti og braut ráðstefnan haldin af Xi Jinping til þess að tryggja framgang 

stefnunnar og kynna nýjungar í framkvæmd hennar. Á ráðstefnunni kynnti Xi nýjar 

fjárhagsáætlanir, aukin fjárframlög og næstu skref.  

 Á ráðstefnunni tilkynnti Xi að hinum upprunalega Beltis og brautar sjóði (e. Belt and 

Road fund) hafi verið veitt  ¥100 billjónir til viðbótar (sem samsvarar $14.5 billjón). Auk þess 

hafa verkefni tengd stefnunni þegið lán upp á ¥250 billjónir (u.þ.b. $36.37 billjónir) frá China 

Development Bank (CDB) og  ¥130 billjónir (tæpar $19 billjónir) frá Export-Import Bank of 

China (China Exim Bank) (Nordin & Weissmann, 2018).    

 Þetta eru að sjálfsögðu gríðarlega háar fjárhæðir. Til samanburðar má nefna að sem 

hluti af Marshall aðstoðinni veittu Bandaríkin lán til Evrópu að fjárhæð u.þ.b. $13 billjónir, 

(sem samsvarar u.þ.b. $100 billjónum árið 2016) til þess að endurreisa Evrópu og efnahag 

hennar eftir seinni heimsstyrjöldina (Eichengreen og Long, 1991).   

Í dag er reiknað með því að virði fjárfestinga tengdum Belti og braut stefnunni muni vera á 

bilinu $4 - 6 trilljónir bandaríkjadala (Zhai, 2018).   

 

3.2 Hvernig hefur verkefnið gengið hingað til?  

Frá því að stefnunni var opinberlega hrint í framkvæmd árið 2013 hafa talsvert mörg verkefni 

hafist undir merkjum Belti og brautar og nokkur stór verið fullkláruð. Meðal þeirra  sem eru 

þegar komin í framkvæmd má nefna járnbraut sem tengir Serbíu við Ungverjaland, hraðlest frá 

Jakarta til Bandung í Indónesíu og járnbrautir sem tengja Kína við bæði Laos og Tæland (Zhai, 

2018).   

 Þann 29. apríl 2017 kláraðist fyrsta lestarferðin frá Kína til Bretlands. Lestin liggur frá 

Yiwu í Austur Kína til London, hún er 12.000 km löng og tekur ferðalagið 20 daga. 

Vöruflutningur með lestinni er ódýrari en með flugi og fljótlegri en skipaflutningur (PTI, 2017).  

Með tilliti til fjármögnunar hefur stefnan náð ágætum árangri, t.a.m. með stofnun Beltis og 

brautar sjóðsins (e. Belt and Road Fund) og Asian Infrastructure Investment Bank.  

Á árunum 2013 til 2016 var lokið við 38 umfangsmiklar  framkvæmdir tengdar samgöngum  í 

26 löndum meðfram hinum nýja Silkivegi. Á þessum þremur árum hafa Kínverjar einnig unnið 
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að yfir 40 verkefnum tengdum orku í 19 löndum, þ.a.m. við orkuveitur, rafleiðslur og 

pípulagnir til flutninga olíu og jarðgass (Thuan, 2017).   

 Kína hefur heitið því að veita þjóðum innan Beltis og brautar ¥60 billjónir til þess að 

sporna gegn hungri, veita aðstoð í húsnæðis- og heilbrigðismálum og almenna aðstoð í 

baráttunni gegn fátækt (Zhai, 2018).    

 

3.3  Fjármögnun 

Gríðarlegt fjármagn hefur verið veitt til sjóða, fjárfestingabanka og lánveitinga ætluðum til 

fjárfestinga í verkefnum tengdum Belti og braut, sérstaklega innviðauppbyggingu í Asíu. 

Verkefnin verða að mestu leiti fjármögnuð af kínverskum stofnunum, sérstaklega China 

Development Bank (CDB) og fleiri ríkisreknum eða ríkistengdum stofnunum. Á ráðstefnu 

tileinkaðri Belti og braut (e. Belt and Road Forum) sem haldin var af Xi Jinping í maí 2017 

tilkynnti Xi að ríkisstjórnin hefði lagt ¥100 billjón inn í Silkivegssjóðinn til viðbótar við $40 

billjónir sem veittar voru sjóðnum árið 2014. Silkivegssjóðurinn er í eigu ríkisins og var 

stofnaður til þess að fjármagna uppbyggingu innviða og önnur verkefni tengd Belti og braut 

stefnunni. Stofnun sjóðsins og aukin fjármagnsveiting ríkisins til hans árið 2017 hefur hvatt 

erlenda RMB sjóði til fjárfestinga í verkefnum tengdum stefnunni og aukið lánaveitingar 

tveggja lykilstofnana við fjármögnun á erlendum þróunartengdum verkefnum. Þessar tvær 

stofnanir, China Development Bank og The Export-Import Bank of China, hafa veitt lán að 

andvirði ¥250 billjóna (CDB) og ¥130 billjóna (China EXIM Bank) til erlendra framkvæmda 

og uppbyggingu innviða undir nafni Beltis og brautar (Chan, 2018). 

 Ríkisstjórnin hefur þó ekki aðeins veitt fjárhagslegan stuðning heldur hefur hún einnig 

beitt sér fyrir því að leggja grunninn fyrir Belti og braut, til dæmis með kynningu verkefnisins 

á heimsvísu og undirskriftum nýrra milliríkjasamninga. Kínverska ríkisstjórnin skrifaði t.a.m. 

undir nýja verslunar-og viðskiptasamninga við 30 ríki á Beltis og brautar ráðstefnunni (e. Belt 

and Road Forum) árið 2017 (Chan, 2018). 

Reikna má með því að fjárveitingar og lán muni koma úr ýmsum áttum, þar á meðal 

alþjóðlegum samtökum eða stofnunum s.s. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 

Asian Development Bank (ADB) og  World Bank.  

Þar sem uppbygging innviða er undirstöðuatriði fyrir Belti og braut er þátttaka einkafyrirtækja 

og sjálfstæðra fjárfesta mikilvæg. Innviðauppbygging er í eðli sínu kostnaðarsöm m.t.t. 

fjármagns og tíma og er því hagkvæmast að dreifa áhættunni á fleiri aðila.  
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 Samkvæmt útreikningum ADB mun árlegur kostnaður við innviðauppbyggingu í 

vanþróuðum hlutum Asíu vera hærri en þær upphæðir sem BoB stefnan hefur verið veitt og 

lofað. Árið 2009 áætlaði ADB að árleg fjárhæð sem dygði til uppbyggingar innviða og þróunar 

Asíu væri $750 billjónir.  Í dag telur hann hinsvegar meira en tvöfalda þá upphæð eða $1.7 

trilljónir (Chan, 2018).  

 Á árunum frá 2013 til 2016 náði heildarvelta viðskipta Kína við önnur lönd innan Beltis 

og brautar $3,1 trilljónum, sem taldi 26% af heildarveltu kínverskra viðskipta. Á þessum árum 

fjárfesti kínverska ríkisstjórnin fyrir $51.1 billjónir í þessum löndum, sem samsvarar 12% af 

heildar fjárfestingum Kínverja á erlendum mörkuðum (Thuan, 2017).    

 Kínverskir ríkisþróunarbankar (e. national development banks) hafa sameiginlega sett 

upp sérstaka fjárfestingarsjóði í löndum BoB með öðrum fjárfestum, stofnunum eða 

viðkomandi yfirvöldum til þess að fjármagna verkefni tengd uppbyggingu innviða. Sem dæmi 

má nefna Kínversk-afríska iðnaðar samstarfssjóðinn (e. China-Africa Industrial Co-Operation 

Fund) sem stofnaður var árið 2015 af EXIM Bank of China og  Buttonwood Investments og er 

$10 billjóna virði. Í apríl 2017 hafði sjóðurinn þegar samþykkt sex verkefni að fjárhæð $542 

milljónir (Chan, 2018).  Olíu og gas verkefni í Eþjópíu hafa t.a.m. komist á lista yfir 

umfangsmestu verkefni Beltis og brautar og hafa fjárfestingar tengdar verkefninu náð $3.68 

billjónum (Chan, 2018). 

Kína hefur að sama skapi sett upp álíka sjóði í Miðausturlöndum, Brasilíu, Mið-og 

Austur Evrópu, Asíu, Latnesku Ameríku, löndum við Karabíska hafið, Rússlandi og 

Kazakhstan í samstarfi við heimamenn. Talið er að heildarvirði Kínversk-alþjóðlegra 

fjárfestingasjóða hafi í maí 2017 líklega náð yfir $70 billjón (Chan, 2018).   

 

3.4 Fríverslunarsvæði 

Stjórnin í Peking hefur sem hluti af BoB komið að uppbyggingu á sérstökum viðskipta- og 

fríverslunarsvæðum á erlendri grundu (e. Overseas Economic and Trade Cooperation Zone) 

þar sem kínversk ríkis- eða einkarekin fyrirtæki stunda viðskipti og fjárfestingar innan 

afmarkaðs svæðis á vegna hagstæðra aðstæðna til viðskipta og framkvæmda. Þessar aðstæður 

myndast vegna samninga milli viðkomandi stjórnvalda, kínversku ríkisstjórnarinnar og 

kínverskra fyrirtækja þar sem tiltekið regluverk er hannað til að skapa einstaklega hagstæð 

viðskiptaumhverfi, t.d. með afnámi viðskiptatolla (Zhao, 2015). 

Markmið stjórnarinnar með þessum svæðum er að styrkja stöðu beggja aðila með skipulagðri 

samvinnu Kína og annarra landa innan afmarkaðs svæðis þar sem kínversk fyrirtæki hagnast á 
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heppilegum skilyrðum til viðskipta og samstarfsríkin, sérstaklega innan þessara afmörkuðu 

svæða, hagnast á fjármögnun og framkvæmdum kínverskra fyrirtækja þar sem þeim fylgir 

aukið flæði fjármagns, uppbygging innviða og aukin atvinnutækifæri.  

Kínverjar þekkja möguleg áhrif þessara fríverslunarsvæða frá eigin efnahagsuppgangi 

og sögu framþróunar. Gríðarlegt harðræði og fátækt um allt Kína einkenndi fyrstu þrjá 

áratugina eftir stofnun kínverska Alþýðulýðveldisins. Tilraunir og einbeittur vilji 

ríkisstjórnarinnar til framþróunar, með áherslu á sjálfsþurftarbúskap og þungaiðnað, skilaði 

litlum árangri og í raun skelfilegum afleiðingum.  Árið 1979 ákvað ríkisstjórnin, undir stjórn 

Deng Xiaoping, að veita nokkrum svæðum í tveimur héruðum suðurströndina, Guangdong og 

Fujian, sérstök réttindi til viðskipta og efnahagsaðgerða. Svæðin voru nýtt sem einskonar 

tilraun til þess að sjá hvort óhefðbundin, markaðsmiðuð milliríkjaviðskipti og álíka aðgerðir 

dygðu til að ná efnahagslegum framförum. Framgangur þessara svæða skyldi svo vera 

leiðbeinandi við framkvæmdir og stýringu fleiri fríverslunarsvæða og almennra aðgerða til 

framfara í kínverskum efnahagi (Zhao, 2015).  Aukin atvinnutækifæri, félagsleg kerfi og 

almenn þjónusta sem allt fylgir framþróun og iðnvæðingu hefur einnig leitt til 

þéttbýlisaukningar innan Kína. Undir lok  20. aldar var hlutfall Kínverja sem búa við þéttbýli 

30% en árið 2011 var hlutfallið orðið 50% (Wang, Zhu, Li, & Xu, 2017).  

 Þar sem opnun sérstakra fríverslunarsvæða hefur átt mikinn þátt í efnahagslegum 

framförum í Kína gerir stjórnin í Peking ráð fyrir því að opnun sérstakra fríverslunarsvæða 

muni einnig aðstoða við þróun vanþróaðra svæða innan BoB, bæta efnahag þeirra og styrkja 

efnahagskerfi. Undir lok októbermánaðar 2013 hafði kínverska ríkisstjórnin í samstarfi við 

viðkomandi stjórnvöld opnað og sett upp 16 efnahags- og fríverslunar samstarfssvæði á 

erlendri grundu ( e. overseas economic and trade cooperation zones) í 13 löndum með 

heildarfjárfestingar að virði $4.4 billjóna. Á þeim tíma voru 390 fyrirtæki og stofnanir að setja 

upp starfsemi á þessum svæðum og var áætlað að heildarfjárfesting yrði $12,9 billjónir. Þessar 

framkvæmdir voru flestar í vinnslu náttúruauðlinda í þróunarlöndum innan Asíu, Afríku, Suður 

Ameríku sem og  Austur Evrópu (Zhao, 2015).  

Með tilkomu stefnunnar Belti og braut hefur stjórnin komið af stað framkvæmdum á 

gríðarlegum fjölda fríverslunarsvæða í löndum sem eru hluti af stefnunni. Undir lok ársins 

2016 stóðu, samkvæmt fréttavefnum Xinhua Finance Agency, 77 slík fríverslunarsvæði undir 

framkvæmdum í 36 löndum innan BoB með fjárfestingum að virði $24.19 billjóna. Á þessum 

svæðum hafa yfir 1500 fyrirtæki sett upp rekstur og er talið að heldarvirði framleiðslunnar séu 

um $70.28 billjónir („China to actively”, 2017).   
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3.5  Hvaða lönd eru þegar hluti af verkefninu? 

Í dag eru 68 ríki opinberlega hluti af stefnunni.  

 

• Austur og Suð-Austur Asía (14 lönd): Brúnei, Kína, Indónesía, Malasía, Mongólía, 

Myanmar, Kambódía, Laos, Filippseyjar, Singapúr, Suður-Kórea, Tæland, Tímor-

Leste og Víetnam 

• Mið- og Suður Asía (13 lönd): Afganistan, Bangladess, Bútan, Indland, Kasakstan, 

Kirgistan, Maldívur, Nepal, Pakistan, Srí Lanka, Tadsíkistan, Túrkmenistan og 

Úsbekistan 

• Mið-Austurlönd og Afríka (17 lönd): Barein, Djibútí, Egyptaland, Eþíópía, Íran, Írak, 

Ísrael, Jórdanía, Kenía, Kúveit, Líbanon, Óman, Katar, Sádi-Arabía, Sýrland, 

Sameinuðu Arabísku Furstadæmin og Jemen 

• Evrópa og Evrasía (24 lönd): Albanía, Armenía, Aserbaísjan, Hvíta-Rússland, Bosnía 

og Hersegóvína, Búlgaría, Króatía, Tékkland, Eistland, Georgía, Ungverjaland, 

Lettland, Litáen, Makedónía, Moldóva, Svartfjallaland, Pólland, Rúmenía, Rússland, 

Serbía, Slóvakía, Tyrkland og Úkraína 

 

Sameiginleg árleg framleiðsla (e. economic output) þessara landa er u.þ.b. $25 trilljónir, þar 

sem hlutfall Kína er 45% af heildarupphæðinni. Belti og braut inniheldur töluvert stóran og 

fjölbreyttan hóp ríkja m.t.t. efnahags, stærðar, þróunarstigs o.s.frv. (Hurley, Morris, & 

Portelance, 2018).   

4. Hugsanlegar ógnir, takmarkanir og áhættur 

4.1 Neikvæðar viðtökur 

Stefnan hefur þó ekki hlotið einróma lof á heimsvísu þrátt fyrir að töluverður árangur hafi náðst 

hingað til. Ýmsar þjóðir hafa lýst yfir vantrausti og andmælt stefnunni á grundvelli þess að hún 

ógni hinu rótgróna vestræna stjórnskipulagi og viðskiptaumhverfi sem hannað hefur verið 

“vestrænum þjóðum” í hag. Stefnan hefur verið gagnrýnd og mætt mótlæti frá mörgum af 

hinum stórveldunum, þar á meðal Bandaríkjunum, Evrópusambandinu, Ástralíu, Japan og 

Indlandi. Helstu áhyggjur þeirra byggjast á óvissu um hvata og pólitískan tilgang Kínverja. Þau 

hafa einnig talið upp hugsanlegar ógnir sem gætu fylgt stefnunni. Meðal þeirra voru 

efnahagslegar áhættur, t.a.m. fjárhagslegar áhættur og skuldir, áhættur fyrir umhverfið og 
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samfélög (Zhang, Alon & Lattemann, 2018). Það er þó ekki að undra að þessar ákveðnu þjóðir 

taki illa í gríðarstóra framkvæmd undir forystu Kínverja. Það má færa rök fyrir því að 

Bandaríkin og Evrópusambandslöndin séu í dag meðal valdamestu ríkja og ríkjasambanda 

heims, bæði efnahagslega og pólitískt. Belti og braut ógnar þessari stöðu með því að mynda 

nýja milliríkjaviðskiptasamninga, byggja nýjar flutningsleiðir og pólitískra ákvarðantöku að 

eigin frumkvæði og leggja litla áherslu á samþykki þessara þjóða.  

Xi Jinping hefur margsinnis tekið það fram að “opinberlega” sé öllum þjóðum heims 

velkomið að taka þátt í Belti og braut stefnunni. Hinsvegar, ef litið er til opinberra tilkynninga, 

greina og ávarpa um stefnuna, skín það skýrt í gegn að stefnan er sniðin fyrir þrjár heimsálfur; 

Asíu, Evrópu og Afríku. Á ráðstefnunni í maí 2017 tileinkaðri Belti og braut, var ljóst hvaða 

þjóðir sáu tækifæri í því að taka þátt í stefnunni og hvaða þjóðir mótmæltu henni með því að 

senda ekki sinn fulltrúa á ráðstefnunna.  

Alls mættu fulltrúar 66 þjóða á ráðstefnuna, þar á meðal forseti Rússlands Vladimir 

Putin og fulltrúar Norður Kóreu, skömmu eftir skot flugskeytis frá Pyongyang, höfuðborg N-

Kóreu. Belti og braut stefnan og ráðstefnan tileinkuð henni voru gagnrýndar fyrir að bjóða 

velkomna umdeilda þjóðarleiðtoga eða fulltrúa þeirra. Ráðstefnan var sniðgengin af mörgum 

valdamestu þjóðum heims, þar á meðal öllum þeim sem eru hluti af G7 (Kanada, Frakkland, 

Þýskaland, Ítalía, Japan, Bretland og Bandaríkin) þó Bandaríkin hafi á síðustu stundu sent 

fulltrúa á ráðstefnuna. Indland hefur einnig gagnrýnt stefnuna og sendi ekki fulltrúa á 

ráðstefnuna (Nordin & Weissmann, 2018).  

Ekki er víst hvort þær þjóðir sem sniðgengu ráðstefnuna munu standa við sína ákvörðun 

og taka engan þátt í framkvæmd Beltis og brautar í framtíðinni. Ákveðnar þjóðir virðast þó 

ákveðnari og ólíklegri til þess að snúast hugur en aðrar. Á sama tíma og einstaklings og 

þjóðernishyggja virðist vera að aukast í bandarískum og evrópskum stjórnmálum, sem 

endurspeglast í síðustu forsetakosningum í Bandaríkjunum, og útgöngu Bretlands úr 

Evrópusambandinu, eru Kínverjar að stíga sögulegt skref í átt til aukinnar hnattvæðingar.   

 

4.1.1 Bandaríkin 

Þrátt fyrir að Bandaríkin hafi á síðustu stundu sent fulltrúa á ráðstefnu Xi um Belti og braut er 

ekki þar með sagt að Bandaríkin séu hlynnt stefnunni eða að þau muni taka nokkurn þátt í 

framkvæmd hennar. Skömmu áður en ráðstefnan fór fram tók Donald Trump við embætti 

forseta Bandaríkjanna. Í kosningarherferð sinni hét Trump því að einblína á landvarnir, efla 

efnahag Bandaríkjanna og herða á innflytjendalögum. Bandaríkin hafa undir stjórn Donald 
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Trump einkennst af einstaklings- og þjóðernishyggju og vantrausti til annara þjóða (Nordin & 

Weissmann, 2018).  Því ætti viðmót bandarísku ríkisstjórnarinnar gagnvart stefnunni ekki að 

koma neinum að óvörum. Einnig má gera ráð fyrir því að Bandaríkin séu sérstaklega viðkvæm 

fyrir hugmyndafræðilegum áhrifum frá Kína. Eins og þekkt er hafa Bandaríkin lengi barist 

gegn útbreiðslu kommúnisma og gæti þessi umfangsmikla útrás Kínverja vakið óhug þó líklega 

hafi efnahagsleg og pólitísk áhrif meira vægi.  

Hinsvegar má einnig færa rök fyrir því að kínverska ríkisstjórnin eigi stóran þátt í sniðgöngu 

Bandaríkjanna. Í opinberri skýrslu sem gefin var út af embætti þróunar og framfara og 

kínverska utanríkisráðuneytinu (e. National Development and Reform Commission, Ministry 

of Foreign Affairs) árið 2015 kemur fram að Belti og braut stefnan gildi fyrir, en takmarkist 

ekki við, þau lönd og landsvæði sem voru hluti af hinum upprunalega Silkivegi. Þar kemur 

fram að öllum ríkjum sé velkomið að taka þátt og að aukin þátttaka muni leiða til aukinna 

framfara sem og dreifast yfir stærra svæði (NDRC, MFA, MCPRC, 2015).  

 Þrátt fyrir að öllum þjóðum heims sé fræðilega velkomið að taka þátt í verkefnum tengdum 

stefnunni má færa rök fyrir því að stjórnin í Peking hafi þegar myndað sér skýra sýn um 

framkvæmd stefnunnar þar sem gert er sterklega ráð fyrir þátttöku ákveðinna landsvæða og 

þjóða. Bandaríkin hafa sjaldan talist hluti af þessari sýn og finnast t.a.m. á fæstum landakortum 

tengdum Belti og braut (Nordin og Weissmann, 2018).  

Í kosningaherferð sinni hét Donald Trump Bandaríkjaforseti því að leggja 45% toll á varning 

frá Kína og 20% toll á varning frá Mexikó. Með þessum aðgerðum vonast hann til þess að 

draga úr innflutningi til Bandaríkjanna og auka framleiðslu þar í landi og þar af leiðandi skapa 

fleiri störf. Þessi einfalda áætlun hefur þó verið gagnrýnd og bent á þá staðreynd að yrðu þessir 

tollar settir á myndi varningurinn einfaldlega verða fluttur inn frá öðrum löndum þar sem launa- 

og framleiðslukostnaður er lægri (Stiglitz, 2018).   

Af þessum ástæðum mætti áætla að Bandaríkin muni að mestu sniðganga Belti og 

braut stefnuna með öllu en þó brýnt að hafa í huga nokkur atriði. Fyrst og fremst er 

Bandaríkjaforseti aðeins kjörinn til fjögurra ára í senn og þar sem Belti og braut er stefna 

sem mun halda áfram til ókominna ára er hugsanlegt að sá sem verður kjörinn forseti næsta 

kjörtímabil sjái tækifæri í því að taka þátt. Að auki má ekki útiloka að núverandi forseti, 

Donald Trump, sjái einhver tækifæri og kjósi að taka þátt. Trump er þekktur fyrir að taka 

ófyrirsjáanlegar og hvatvísar ákvarðanir svo erfitt er að spá fyrir um samskipti milli Kína 

og Bandaríkjanna til næstu ára.  
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4.1.2 Indland  

Belti og braut stefnan hefur einnig fengið neikvæðar viðtökur frá Indlandi, nágrannalandi Kína 

og öðru fjölmennasta landi heims. Ástæðan fyrir andstöðu Indlands er þó heldur áþreifanlegri 

en Bandaríkjanna. Pólitískt samband Indlands og Kína hefur kulnað síðustu ár og má helst rekja 

afstöðu Indlands gagnvart stefnunni um sinnuleysi kínversku stjórnarinnar í garð Indlands. 

Kínverska stjórnin hefur haft mikið fyrir því að sannfæra og komast í mjúkinn hjá öðrum 

þjóðum sem gætu mótmælt aðgerðum Beltis og brautar í bakgarðinum hjá sér. Til dæmis hefur 

stjórnin í Peking haldið uppi samningaviðræðum við Rússland og heitið því að styðja við og 

styrkja samgönguáætlanir Moskvu. Stjórnin hefur hins vegar ekki gert neina slíka samninga 

við Indland og hefur kortlagt áætlun fyrir Belti og braut sem inniheldur hafnir við Indland án 

þess að sækjast eftir samþykki Indverja. Þrátt fyrir að Indland hafi áður lýst yfir vilja sínum til 

þátttöku kínverskra verkefna hefur það verið skilið útundan við skipulagningu Beltis og brautar 

(Small, 2018) og þó svo að Indland hafi opinberlega viðurkennt og tekið þátt í Bangladess-

Kína-Indland-Mjanmar viðskiptaleiðinni verður framkvæmd þess ekki vandkvæðalaus. Þetta 

samstarf hringir ýmsum viðvörunarbjöllum hjá Indverjum, þar sem aukin áhrif og völd Kína 

eru án efa eitt helsta áhyggjuefnið.  

 Indverjar hafa enn fremur áhyggjur af framkvæmdum BoB með tilliti til 

viðskiptaleiðarinnar sem tengir Kína við Pakistan (e. China-Pakistan Economic Corridor). 

Opinberlega hefur Indland gagnrýnt áætlunina á grundvelli þess að framkvæmdirnar munu eiga 

sér stað á umdeildu landsvæði (Small, 2018). Kashmir hefur verið eitt umdeildasta landsvæði 

heims frá aðskilnaði Indlands og Pakistan árið 1947. Kashmir er 222236 ferkílómetra 

landsvæði með landamæri við Indland, Pakistan, Afganistan og Kína. 45% landsins heyrir 

undir Indland (Kasmir and Jammu), 35% heyrir undir Pakistan (Azad Kashmir og Gilgit 

Baltistan) og 20% undir Kína. Svæðið hefur vegna landfræðilegrar staðsetningar sinnar verið 

bitbein Indlands og Pakistan í 70 ár og verið upptökin að tveim stríðum, fjölda hernaðaraðgerða 

og hryðjuverkaárása (Bhatt, 2018). Framkvæmdirnar á Gilgit Baltistan svæðinu eru í raun ekki 

umfangsmiklar í sjálfum sér en áætlun Kínverja um að fjárfesta tugum milljóna í verkefnum 

tengdum viðskiptaleiðinni sem tengir Kína við Pakistan vekur óhug hjá Indversku stjórninni. 

Kínverjar álíta verkefnið tækifæri til þess að stuðla að stöðugleika í Pakistan en Indverjar óttast 

að aukið fjármagn og samskipti við Kína muni styrkja stöðu Islamabad, höfuðborgar Pakistan 

(Small, 2018).   
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4.1.3 Japan 

Japan er einnig meðal þeirra þjóða sem hafa gagnrýnt stefnuna. Þessi nágrannaríki eiga sín á 

milli langa og erfiða sögu og hefur samband ríkjanna lengi verið stirt. Því er ekki að undra að 

stjórn Japans sé mótfallin stefnunni. Japanir óttast að nái stefnan tilætluðum árangri gætu 

Kínverjar komist yfir umtalsverð völd Bandaríkjanna og Japans á heimsvísu. BoB mun einnig 

mynda samkeppni á mörkuðum þar sem Japanir eiga hagsmuna að gæta (Stiglitz, 2018).    

 

 

4.2  Ráðstafanir vegna landfræðilegra og umhverfislegra áskorana  

Árið 2016 tilkynnti kínverska ríkisstjórnin forgangsröðun rannsóknarefna varðand Belti og 

braut stefnuna. Eitt rannsóknarefnanna fól í sér rannsóknir á og viðbragðsráðstafanir vegna 

landfræðilegra og umhverfislegra áskorana sem kynnu að koma upp á hinu gríðarstóra 

landsvæði sem BoB nær yfir. Sú rannsókn var gerð undir nafninu “Silk Road Disaster Risk 

Reduction” sem má þýða sem “Áform til þess að draga úr áhættu hörmunga meðfram 

Silkiveginum” og var fjármögnuð af kínversku vísindaakademíunni (e. Chinese Academy of 

Science). Markmið rannsóknarinnar var að skilgreina algengustu náttúruhamfarir á þessu svæði, 

læra að þekkja forboða þeirra og þróun í von um að koma í veg fyrir sem mestan skaða og 

vernda innviði Beltis og brautar (Lei, Cui, Regmi, o.fl., 2018).  

 Rannsóknin skyldi vera framkvæmd með tilliti til og í samræmi við aðrar álíka 

rannsóknir, t.d. þær sem framkvæmdar hafa verið af Sameinuðu Þjóðunum. Árið 2015 urðu 

miklar framfarir í samþykktum samskonar fyrirbyggjandi samninga hjá Sameinuðu Þjóðunum. 

Það ár voru samþykktir þrír gríðarlega mikilvægir samningar. Samningarnir þrír, Sendai 

Sáttmálinn 2015-2030 (e. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030), 

Parísarsáttmálinn og Sjálfbærnimarkmið Sameinuðu Þjóðanna, innihalda mörg sameiginleg 

markmið með stefnumótun BoB. Þessi rannsókn á mögulegum náttúruhamförum, líkum á þeim 

m.t.t. landssvæða, umfangs, kostnaðar og eyðileggingar sem þeim fylgir, er mikilvægur og 

gagnlegur undirbúningur fyrir framkvæmd stefnunnar, sérstaklega þess hluta hennar sem snýr 

að uppbyggingu innviða. Með upplýsingar um fjölda og umfang náttúruhamfara á ákveðnu 

svæði geta verktakar og verkfræðingar sniðið framkvæmdir sínar til þess að standa af sér 

hamfarir. Mikill munur er á afleiðingum og eyðileggingu í kjölfar náttúruhamfara eftir 

þróunarstigi hamfarasvæða, þ.e.a.s. þau svæði sem verða fyrir mestri eyðileggingu, mannskaða 

og kostnaði eru fátækari og minna þróuð svæði. Samfara aukinni uppbyggingu, 

þéttbýlismyndun og fólksfjölgun hafa eyðileggingar aukist einfaldlega vegna þess að með 
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aukinni byggð stækkar það landssvæði sem finnur fyrir áhrifum náttúruhamfaranna. Tíðni 

náttúruhamfara er einnig misjöfn eftir landsvæðum og heimshlutum. Þessir samvirkandi þættir 

gera það að verkum að löndin innan Beltis og brautar stefnunnar, sérstaklega innan Asíu, eru í 

mestri hættu hvað varðar fjárhagslegan kostnað og mannskaða (Lei o.fl., 2018). Að frumkvæði 

Kínverja var sett upp vinnustofa þar sem sérfræðingar frá 15 löndum unnu saman að 

rannsóknum og lausnatillögum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar og vinnustofunnar voru 

eftirfarandi tillögur: 

 

• Öflun og nýting upplýsinga um fyrri náttúruhamfarir á þessum svæðum. 

• Samstarf BoB ríkjanna við upplýsingasöfnun og uppsetningu sameiginlegs vettvangs 

til að sækja uplýsingar um hamfarir. 

• Velja Kína-Pakistan viðskiptaleiðina sem forgangssvæði til rannsókna. 

• Samræma vinnulag og aðferðafræði við upplýsingaöflun, skráningu gagna, greiningu, 

geymslu og framsetningu þeirra.  

 

 

4.3 Vafasamir verkferlar 

Stjórnvöld í Kína hafa verið gagnrýnd fyrir ýmsa þætti BoB stefnunnar. Í fyrsta lagi hefur hún 

verið gagnrýnd fyrir að einblína of mikið á hagnað Kína og vera sniðin að því marki. Eitt af 

helstu, en óformlegu, ástæðum Kínverja fyrir stefnunni og þessari gríðarlegu útrás er umfram 

afkastageta þeirra með tilliti til fjármagns, vinnuafls, þekkingar og reynslu. Með því að byggja 

upp innviði og markaði erlendis getur Kína bæði skapað virði úr annars vannýttum auðlindum 

sem og markað fyrir vöruviðskipti. Þar sem stjórnin í Peking stefnir á að nýta þessar auðlindir 

gerir hún ráð fyrir því að kínverskir verktakar og iðnaðarfyrirtæki sjái um flestar framkvæmdir 

og nýti við þær kínverskan starfskraft og byggingarefni. Haldið hefur verið fram að þetta hafi 

skaðleg áhrif á viðkomandi lönd þar sem lítið sem ekkert er treyst á heimamarkað fyrir 

starfsfólk eða aðföng. Kínverjar hafa því verið sakaðir um að forðast erlenda eða staðarþátttöku. 

Af öllum verktökum sem vinna í verkefnum innan Asíu sem fjármögnuð eru af Kínverjum eru 

89% kínversk fyrirtæki, 7.6% fyrirtæki sem starfa í heimalandinu og 3.4% frá öðrum löndum 

(Hillman, 2018).  

 Bent hefur verið á einstaklegan sveigjanleika Kínverja í viðskiptum sínum við aðrar 

þjóðir. Eins og áður hefur komið fram er öllum þjóðum heims velkomið að taka þátt í Belti og 

braut stefnunni og á þetta einnig við um lönd þar sem ríkja óeirðir eða stríð. Kínverjar hafa til 
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dæmis gert viðskiptasamninga við umdeilda þjóðarleiðtoga s.s. Bashar Al-Assad 

Sýrlandsforseta og Vladimir Putin forseta Rússlands.  

Kínverjar hafa einnig sýnt sveigjanleika í verkferlum og hafa verið tilbúnir til þess að vinna 

samkvæmt takmörkuðum fjárhagsáætlunum við framkvæmdir, oft á kostnað öryggis og 

umhverfis (Hillman, 2018).  

 Bornar hafa verið fram efasemdir varðandi langtíma arðsemi verkefna undir BoB 

stefnunnar. Ætli Kínverjar að halda út áætlunum sínum og klára framkvæmdir sem tengjast 

stefnunni munu þeir þurfa að lána og fjárfesta töluverðu fjármagni sem mun taka langan tíma 

að borga sig til baka að fullu, þ.e.a.s. þó svo að mörg verkefnanna muni skila hagnaði mun það 

taka langan tíma að ná ásættanlegri arðsemi, ef það mun einhvern tímann takast (Nordin og 

Weissmann, 2018). Rannsókn sem framkvæmd var af Asian Development Bank gaf til kynna 

að til þess að ná 3 til 7 prósent hagvexti, útrýmingu fátæktar auk þess að bregðast við 

loftslagsbreytingum, mun uppbygging innviða í Asíu á árunun 2016-2030 krefjast 

fjármögnunar að virði $26 trilljón (Hurley, Morris, & Portelance, 2018).   

4.4 Skuldaáhætta 

Þar sem stór hluti þeirra landa sem eru hluti af BoB stefnunni eru fátæk þróunarlönd verður 

líklega erfitt fyrir þau að fjármagna sinn hluta samstarfsverkefna með Kína. Til þess að hleypa 

framkvæmdum af stað hefur Kína veitt ýmsum ríkjum lán fyrir sínum hluta verkefnanna. Þetta 

er hentug lausn til skamms tíma en gæti haft skelfileg langtímaáhrif á stöðu þeirra landa sem 

taka við þessum lánum. Þar sem flest þeirra landa sem krefjast slíkrar lánveitingar eru þegar í 

slæmri fjárhagslegri stöðu og jafnvel þegar mjög skuldsett er talið líklegt að sum muni seint 

geta borgað upp skuld sína, ef nokkurn tímann. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þau 8 lönd sem 

talin eru í mestri áhættu séu: Djibútí, Kirgistan, Laos, Maldívur, Mongólía, Svartfjallaland, 

Pakistan og Tadsíkistan.  

Ástæðan fyrir bágri stöðu þessara ríkja er meðal annars slæmt fjárhagslegt ástand, verg 

landsframleiðsla (GDP) lág auk þess sem þau eru skuldsett gagnvart öðrum ríkjum. Til dæmis 

hafa kínverskar fjárfestingar til innviðauppbyggingar í Djibútí náð virði $1.4 billjón  sem er 

jafnvirði 75% af vergri landsframleiðslu (GDP) þar í landi (Hurley, Morris, & Portelance, 

2018). Til þess að bregðast við þessu hefur Kína boðið fram ýmsar lausnir, þ.a.m. framlengingu 

lána og greiðslu lána í öðru formi en fjármagni, til dæmis landareignum eða náttúruauðlindum 

(Hurley, Morris, & Portelance, 2018).  Þó svo að Kínverjar séu mjög sveigjanlegir í 

samningagerðum sínum er staða þessara fátæku þjóða samt sem áður erfið. Þetta hefur verið 
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gagnrýnt og bent á að með þessu móti gætu fátækari þjóðir komið sér í gríðarlega skuld við 

Kína sem þau gætu seint ef þá nokkurn tímann borgað. Í millitíðinni stendur Kína uppi sem 

valdamikill lánardrottinn eða nýr eigandi náttúruauðlinda eða landsvæða sem áður tilheyrðu 

viðkomandi þjóð.  

Hinsvegar má færa rök fyrir því að þátttaka þeirra í Belti og braut sé það besta í 

stöðunni þó að skuldir hækki. Framkvæmdir og framþróun í kjölfar stefnunnar skapa 

tækifæri fyrir þessar þjóðir til þess að rétta við efnahag sinn til lengri tíma. 

  

4.5 Kínverskt fordæmi? 

Njóti nýji Silkivegurinn fyrirhugaðri velgengni mun aukning áhrifa og valda Kína á heimsvísu 

verða óhjákvæmileg.  Kínverjar hafa sýnt fram á hæfni og framleiðni á ýmsum sviðum og 

mikilvægt að huga að ýmsum þáttum við myndun nýs heimsveldis. Frá stofnun 

Alþýðulýðveldisins Kína þann 1. október 1949 hefur kínverskt samfélag einkennst af 

stormasömu stjórnarfari, uppgangi og hörmungum í senn. Kína er framarlega á mörgum 

sviðum en hefur lengi legið undir gagnrýni frá alþjóðasamfélaginu fyrir viðhorf sitt, stefnur og 

aðgerðir með tilliti til mannréttinda og persónufrelsis.  

Frá og með stjórn Mao Zedong, einum af stofnendum og síðar formanni kínverska 

Kommúnistaflokksins, hefur Kína verið kallað “undantekning í mannréttindamálum” þar sem 

hvorki ríkisstjórnin né frjáls félagasamtök beittu sér fyrir mannréttindum í Kína undir 

kúgunarstjórn (Nathan, 1994). Í kjölfar “opnunar Kína til vesturs” undir stjórn Deng Xiaoping 

neyddist ríkisstjórnin til þess að láta undan þrýstingi og kröfum frá alþjóðasamfélaginu um að 

bæta stöðu Kína m.t.t. mannéttinda. Til þess að taka þátt í hinum alþjóðlega viðskiptaheimi 

þurfti stjórnin að breyta stefnu sinni í bankamálum, samskiptum, tollaaðgerðum og verndun 

einkaeignarréttarins. Þetta var byrjunin á töluverðum framförum í mannréttindamálum í Kína 

(Nathan, 1994). Undir stjórn Deng var tugum milljóna pólitískra fanga veitt uppreisn æru, 

efnahagslegt frelsi og kaupmáttur jókst, skólaskylda var lengd úr 6 árum í 9 ár og lífslíkur 

hækkuðu í 70 ár. Stjórnin beitti sér einnig gegn pyndingum og illri meðferðar fanga, 

mannránum- sölu og ungbarnamorðum stúlkna og kvenna (Nathan, 1994). Árið 1982 gerðist 

Kína meðlimur í Mannréttindaráði Sameinuðu Þjóðanna og árið 1991 gaf ríkisstjórnin út 

hvítbók (e. White Paper)” um aðgerðir hennar í þágu mannréttinda þar sem fram kemur að af 

25 helstu alþjóðlegum mannréttindasamningum væri Kína orðinn aðili að 7 þeirra (Nathan, 

1994). Frá árinu 1991 hefur ríkisstjórnin reglulega gefið út hvítbækur þar sem birt er þróun í 

mannréttindamálum Kína og staða þeirra útskýrð. Árið 2014 hafði stjórnin birt 70 slíkar greinar 
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(Krumbein, 2015). Þrátt fyrir þessar framfarir á Kína enn langt í land þegar kemur að stöðu 

mannréttinda.  

Samkvæmt Mannréttindaráði Sameinuðu Þjóðanna byggjast mannréttindi í Kína á 

sameiginlegum réttindum til lífsviðurværis og þróunar (Krumbein, 2015). Lögð er áhersla á 

réttindi allra til matar, öryggis, heilbrigðisþjónustu, menntunnar, húsnæðis og annarra 

nauðsynja. Hinsvegar, þar sem réttur almennings vegur þyngra en réttur einstaklingsins og 

réttindi eru nýtt til stefnumótunar ríkisstjórnarinnar, er ekki ætlast til þess að hver einstaklingur 

geti krafist réttar síns.  Kínverska stjórnin hefur verið sökuð um fjölmörg brot á mannréttindum, 

brotin hafa flest verið á eftirfarandi sviðum (Nathan, 1994) ;  

• Trúfrelsi 

• Ósanngjörn réttarhöld 

• Frelsi til pólitískra skoðana 

• Dauðarefsingar 

• Tíbet 

• Þvingunaraðferðir gegn fólksfjölgun: Til þess að sporna gegn fólksfjölgun leyfði stjórin 

aðeins eitt barn á hverja fjölskyldu, þetta ýtti undir ungbarnamorð, fóstureyðinga og 

ættleiðingar. Í dag hefur stjórnin leyft tvö börn á hvert heimili.  

• Hukou- Búsetuskráningarkerfið: Hukou kerfið í Kína kemur í veg fyrir frjálsa 

fólksflutninga sem veldur því að farandverkamenn frá sveitum vinna ólöglega við 

ómannúðlegar aðstæður og lág laun í borgum.  

• Tjáningarfrelsi  

Kína hefur verið verið þekkt fyrir þessi brot og fleiri, s.s. brot á verkfallsréttindum, ritskoðanir 

sem og brot á réttindum kvenna og samkynhneygðra (Nathan, 1994).   

5. Tækifæri  

5.1 Nýting þekkingar og reynslu við verkefni erlendis 

Tækifæri fyrir kínverska verktaka og fyrirtæki til þess að nýta tækni sína og getu takmarkast 

ekki við verkefni og landssvæði undir Beltis og brautar stefnunni. Þekking og geta Kínverja 

m.t.t. uppbyggingu innviða, sérstaklega mannvirkjum tengdum samgöngum, hefur tekið 

gríðarlegum framförum síðustu áratugi og má segja að hún sé nú á heimsmælikvarða. 

Samkvæmt rannsókn frá HSBC hafa Kínverjar nú byrjað að leggja áherslu á útflutning 
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þekkingar sinnar og reynslu, sérstaklega á sviði hraðlestakerfa, kjarnorku og endurnýjanlegrar 

orku. Nú þegar má sjá dæmi um þessi áhrif, til dæmis hefur kínverska fyrirtækið China Rail 

International USA í samstarfi við XpressWest unnið að framkvæmdum, fjármögnun og rekstri 

hraðlestrarkerfis sem tengir Los Angeles við Las Vegas í Bandaríkjunum („The Potential”, 

2015).  

 

5.2 Tækifæri fyrir fátækari svæði og héruð í Kína 

Belti og Braut er ekki síður hugsað sem tækifæri til framþróunar í fátækari héruðum innan Kína. 

Þrátt fyrir það að Kína sé stærsta viðskiptaveldi heims, þar sem samanlögð framleiðsla ríkisins 

árið 2017 náði virði $23,12 trilljón með tilliti til kaupmáttarjafnvægis (e. purchasing power 

parity) (Amadeo, 2018) og hagkerfi þess sé næst stærsta í heimi á eftir Bandaríkjunum, er 

misskipting auðs innan Kína sívaxandi vandamál. 

Langmest af fjármagni landsins safnast saman í stórborgunum í austri en fátækt, skortur á 

menntun og tækifærum einkennir sveitahéruðin í Vestur- og Suður Kína.  

Stefnan mun veita fátækari héruðum og borgum greiðari aðgang að 

milliríkjaviðskiptum og þ.a.l. brúa bilið milli fjárhagslegrar og samfélagslegrar stöðu ríkra og 

fátækra svæða í Kína.  

Til uppbyggingar innviða og alþjóðlegra verkefna í þeim héruðum Kína, sem teljast hluti af 

“Beltis” hluta stefnunnar hafa þegar verið veittar $20 billjónir. Stjórnin hefur meðvitað valið 

fátækari og vanþróaðari svæði í Kína sem upphafsstaði landleiðanna, til dæmis hefur 

Chongqing verið valið sem upphafspunktur flutningsleiðar til Duisburg í Þýskalandi (Saran, 

2015).   

 

5.3 Tækifæri í Suður-Asíu 

Suður-Asíu markaðurinn er líklega sá sem mun skipta Kína mestu máli m.t.t. viðskipta og 

þjónustu. Þar sem Mið-Asía er fámenn og strjálbyggð er það landsvæði helst hugsað sem 

þvergengi og uppspretta náttúruauðlinda s.s. orku, en það svæði mun ólíklega verða verðmætur 

markaður fyrir viðskipti. Evrópumarkaður er stór og efnahagur þess sterkur en ýmsir tollar og 

reglugerðir milli þjóða í Evrópu valda því að samkeppni þar mun aldrei vera Kína í hag. Þar 

sem Rússneskur efnahagur er á niðurleið er Suður Asía mikilvægasti og hagstæðasti 

markaðurinn fyrir Kína til að einblína á. Suður-Asíski markaðurinn er ekki aðeins ákjósanlegur 

í samanburði við aðra markaði heldur eru tækifæri tengd honum margþætt.  
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Suður-Asíski markaðurinn er ekki aðeins stór með sífellt sterkari hagkerfum heldur 

hentar hann sérstaklega fyrir verkefni sem Kína hefur skipulagt samkvæmt BoB. Í raun munu 

framkvæmdir Kína í Suður-Asíu verða harla líkar þeim framkvæmdum sem farið hafa fram í 

Kína síðustu áratugi svo Kína mun geta nýtt eigin reynslu til fulls. Fjölmenn svæði með 

ábótavant samgöngukerfi og innviði sem þarfnast stóreflingar, með vergri landsframleiðslu 

sem samsvarar þeirri sem Kína hafði fyrir um áratug hentar fullkomlega fyrir framkvæmdir og 

innviðauppbyggingu kínverskra fyrirtækja (Small, 2018).   

 

 

5.4 Hnattvæðing eða heimsyfirráð? 

Það er margt sem bendir til þess að stjórnskipulag heimsins eigi eftir að breytast á næstu árum 

eða áratugum. Frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar hafa Bandaríkin og Evrópusambandið 

spilað lykilhlutverk í stjórnmálum heimsins. Færa má rök fyrir því að nú sé hnignun á valdi 

þeirra og stöðu í alþjóðasamfélaginu. Stjórnartíð Donalds Trump Bandaríkjaforseta og óeining 

innan Evrópusambandsins, t.d. í kjölfar útgöngu Bretlands úr sambandinu, hafa meðal annars 

stuðlað að þessari þróun. Samkvæmt almennri umræðu sem og opinberum skjölum Kína um 

áhrif BoB telja Kínverjar að stefnan muni leiða til breytingar í stjórnskipulagi heimsins og 

“nýjunga í samskiptum heimsvelda” (xinxing daguo guanxi). Þar ætlar Kína að  gerast virkur 

meðlimur án þess að ögra eða hrista upp í ríkjandi alþjóðastjórnmálum. Sjálfir vilja þeir leggja 

áherslu á gagnkvæma virðingu og samstarf sem mun verða öllum til hagsbóta án þess að komi 

til átaka eða árekstra (Stiglitz, 2018).    

Með þessu eiga Kínverjar ekki aðeins við aukin áhrif og völd Kína á alþjóðasviði heldur 

taka þeir fram að fleiri þjóðir muni hugsanlega hafa aukin áhrif á heimspólitík, s.s. Rússland, 

Brasilía og G20 löndin. Á alþjóðavettvangi er mesta áhersla lögð á samskipti Kína og 

Bandaríkjanna og ótta um valdabaráttu þeirra á milli. Þrátt fyrir að bæði N-og S-Ameríku sé 

tæknilega velkomið að taka þátt í BOB stefnunni, ásamt öllum öðrum ríkjum heims, gera báðir 

aðilar ráð fyrir því að N- og S-Ameríka verði undanskildar. Helsta ástæðan er líklega sú að 

Bandaríkin óttast aukin umsvif og völd Kína á kostnað eigin stöðu. Fjárhagsleg staða Kína er 

einnig mikil ógn, þar sem Bandaríkin gætu óttast að skuldsetja sig enn frekar gagnvart Kína. 

Skuld Bandaríkjanna við Kína er metin upp á $1.18 trilljónir, hærri upphæð en BNA skuldar 

nokkru öðru ríki (Amadeo, 2018). Eins og frægt er hafa Bandaríkin lengi barist gegn útbreiðslu 

kommúnisma á heimsvísu svo líklega eru Bandaríkjamenn lítið hrifnir af auknum áhrifum frá 

kommúnistaríkinu Kína.  
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 Í janúar 2017 mætti Xi Jinping,  ásamt fjölda annarra þjóðarleiðtoga á hina árlegu 

ráðstefnu “World Economic Forum” sem haldin er í Davos í Sviss og var þetta í fyrsta skipti 

sem forseti Kína hefur sótt ráðstefnuna. Í ræðu sinni hvatti Xi Jinping aðra þjóðhöfðingja til 

þess að vinna saman að framtíð allra jarðarbúa og lagði áherslu á að þróun Kína takmarkist 

ekki við landamæri þess heldur munu aðrar þjóðir einnig njóta góðs af. Í ræðu sinni lofaði Xi 

Jinping að Kína tæki sér stöðu verndara, stuðningsmanns og leiðtoga fríverslunar og 

kapítalisma um allan heim. Í lok ræðu sinnar kynnti Xi hina nýju hnattvæðingarstefnu, Belti 

og braut, sem dæmi um þetta nýja hlutverk Kína í alþjóðasamfélaginu og lýsti tækifærum 

tengdum stefnunni sem ná langt út fyrir landsteinana (Nordin & Weissmann, 2018).    

 Tilkynning Beltis og brautar-stefnunnar vakti ýmis viðbrögð og gagnrýni, talið var að 

áætlun Kína væri að nýta fjárhagslega stöðu sína til þess að ná háttsettum markmiðum sínum. 

Áætlað var að með upbyggingu innviða, fjárfestingum erlendis, sköpun nýrra markaða og 

flutningsleiða sem tengja Kína við Evrópu væru Kínverjar að styrkja stöðu sína og á endanum 

ná heimsyfirráðum (Small, 2018).  Þetta eru sjálfsagt dramatísk viðbrögð. Hins vegar er 

opinber stefna kínversku stjórnarinnar ekkert fjarri þessum staðhæfingum, þó orðalagið sé ólíkt. 

Stefna stjórnarinnar felur að sjálfsögðu í sér þátttöku Kína í viðskiptum og ákvarðanatöku á 

heimsvísu og því erfitt að neita því að Kínverjar leitist við auknum umsvifum og völdum.   

Áhugaverð er þó áhersla stjórnarinnar á góðvilja og allrahag. Með því að axla ábyrgð og sinna 

skildum sínum sem valdamikið heimsveldi vonast Kína til þess að stuðla að friði, auknum 

lífsgæðum og samfélags-, kerfis- og efnahagslegri framþróun (NDRC, MFA, MCPRC, 2015).   

Skýrslan leggur einnig sérstaka áherslu á verndun umhverfisins, sú áhersla kemur skýrt fram í 

opinberum stefnum sem og fjárfestingum Kínverja í verkefnum til dæmis tengdum þróun 

endurnýjanlegrar orku og nýtingu hennar. Verkefni undir Belti og braut eiga að vera 

framkvæmd eftir bestu getu með tilliti til umhverfisverndunar og sjálfbærni.  

  

5.5 Samanburður á BoB og Marshall aðstoðinni 	

Þó ómögulegt sé að svo stöddu að segja til um framtíðarhorfur BoB má líta til sambærilegs 

framtaks Bandaríkjanna, Marshall aðstoðarinnar, áhrif hennar og afdrif. 

Belti og braut stefnan hefur verið borin saman við Marshall aðstoðina sem kennd er við 

George C. Marshall, utanríkisráðherra Bandaríkjanna á árunum 1947 til 1949. Hugmynd hans 

var að veita Evrópuþjóðum talsverða fjármuni til þess að til þess að rétta við efnahag sinn eftir 

lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Hvati aðstoðarinnar var fyrst og fremst að vinna gegn hungri, 

fátækt og auka lífsgæði Evrópubúa eftir hörmungar heimsstyrjaldanna. Hvati Bandaríkjamanna 
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takmarkaðist þó ekki við samkennd og mannúð,  heldur átti Marshall aðstoðin einnig að skapa 

markaði fyrir Bandaríkin og stuðla að pólitískum og félagslegum aðstæðum þar sem frjáls 

markaður og markaðshyggja gæti þrifist. Á þessum tíma var einnig mikilvægt fyrir Bandaríkin 

að berjast fyrir kapitalískri hugmyndafræði og sporna gegn útbreiðslu kommúnisma 

(Martinussen og Pedersen, 2003).  

Grundvallarmunur verkefnanna tveggja gefur þó augaleið. Marshall-aðstoðin er 

upphaflega sprottin upp frá bráðri þörf Evrópuríkja á aðstoð við uppbyggingu borga og innviða 

eftir eyðileggingu seinni heimsstyrjaldarinnar. Á þeim tíma stóðu Bandaríkin uppi sem 

sigurvegarar heimsstyrjaldarinnar með gríðarleg pólitísk völd og umfram afkastagetu.  

Hinsvegar eru einnig umtalsverðir líkindi milli verkefnanna tveggja. Líkt og Bandaríkin á tíma 

Marshall aðstoðarinnar á Kína í dag ofgnótt fjármagns, auðlinda, mannauðs og varnings. 

Framkvæmd BoB mun bæði opna og skapa nýja markaði fyrir Kína og fleiri ríki.  

Eitt af skilyrðum Marshall aðstoðarinnar voru þau að þær Evrópuþjóðir sem þáðu aðstoðina 

væru skyldugar til þess að samþykkja bandarískar fjárfestingar og innflutning á bandarískum 

varning. Þetta varð til þess að efnahagskerfi Bandaríkjanna styrktist gríðarlega í kjölfarið (Shen 

& Chan, 2018). 

Belti og braut mun bjóða upp á álíka tækifæri fyrir Kína. Kína mun þó ekki aðeins 

einblína á hinn stóra og þróaða Evrópumarkað heldur einnig hinn vanþróaða markað í Mið- og 

SA-Asíu, þar sem Kína getur sett upp flutningsleiðir og byggt upp innviði (Shen & Chan, 2018). 

Marshall aðstoðin veitti Bandaríkjunum einnig tækifæri til þess að flytja út sína eigin mynt og 

hefur þetta með tímanum gert bandaríska ríkisdalinn að alþjóðlegum gjaldeyri sem notaður er 

í milliríkjaviðskiptum. Með framkvæmd BoB má reikna með mikilli útbreiðslu og notkun 

kínverska gjaldmiðilsins renminbi (RMB).  

Marshall aðstoðin veitti Evrópubúum greiðan aðgang að bandarískum varning, 

munaðarvörum og tækni sem fljótlega tók fram úr kaupum og sölu á vörum frá Bretlandi, sem 

áður hafði verið helsti innflytjandi á tækni og munaðarvörum til Evrópu.   

Belti og braut gæti hugsanlega náð svipuðum árangri og leyst Bandaríkin af hólmi, a.m.k. upp 

að vissu marki (Shen & Chan, 2018). 

Þessi samanburður á vel rétt á sér enda margir þættir Beltis og brautar stefnunnar sem 

minna á Marshall aðstoðina. Með því að bera saman ákveðna þætti beggja stefna, markmið 

þeirra og driffjöður, má hugsanlega spá fyrir um framtíðar-áhrif BoB með tilliti til afdrifa 

Marshall aðstoðarinnar.  
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5.6 Íslenskir hagsmunir og tækifæri   

Framkvæmd BoB stefnunar mun án efa hafa mikil áhrif um allan heim. Þar er Ísland engin 

undantekning. Sérstaklega með tilkomu hinnar nýju sjávarleiðar um norðurslóðir býður 

staðsetning og staða Íslands, bæði landfræðileg, pólitísk og hugmyndafræðileg, upp á ýmis 

tækifæri til framþróunar og uppgangs.  

Þegar litið er á sögu samskipta Íslands og Kína reynist hún umfangsmeiri en margan 

hefði grunað. Efnahagslegt, pólitískt og menningarlegt samband milli Íslands og Kína hefur 

verið töluvert, sérstaklega á undanförnum árum. Ísland hefur m.a. verið leiðandi í samskiptum 

og samstarfi Kína og landanna á Norður-Heimsskautasvæðinu (Heiðar Guðjónsson og Egill 

Thor Nielsson, 2017). Árið 2012 kom þáverandi forsætisráðherra og formaður ríkisráðs Kína, 

Wen Jiabao, í opinbera heimsókn til Íslands og voru þá undirritaðir sex samstarfssamningar 

milli ríkjanna. Samningarnir tóku til samstarfs á grunvelli framþróunar og viðskipta, 

verkefna á heimsskautasvæðinu, rannsókna og tækninýjunga sem og tækniþróunar og 

nýtingar jarðvarma (“Chinese Premier Wen”, 2012).  Í nýlegri grein eftir utanríkisráðherra 

Íslands, Guðlaug Þór Þórðarson, lýsir hann jákvæðu viðhorfi utanríkisráðuneytisins til Beltis 

og brautar og auknum tengslum milli Íslands og Kína. Síðastliðin ár hafa viðskipti milli 

Íslendinga og Kínverja verið stöðugt að aukast, umsvif Kínverja á Íslandi hafa verið helst á 

sviði umhverfismála, nýtingar náttúrulegra orkugjafa, rannsókna og ýmissa framkvæmda. Ekki 

síst við nýtingu jarðvarma, þar sem Ísland nýtur sérstöðu m.t.t. reynslu og þekkingar 

(Guðlaugur Þór Þórðarsson, 2018). Árið 2013 skrifaði Ísland, fyrst allra Evrópuríkja, undir 

fríverslunarsamning við Kína. Ísland var ekki aðeins fyrsta Evrópuríkið til þess að skrifa 

undir slíkan samning við Kína heldur einungis annað ríki meðal OECD (e. Organisation for 

Economic Cooperation and Development) ríkjanna. Stærð Íslands og takmarkaður fjöldi 

atvinnugreina hentaði ekki aðeins vel fyrir fyrstu viðskiptasamninga Kína við þróuð ríki, heldur 

hentaði sérstök staða Íslands utan Evrópusambandsins en meðlimur Evrópska 

Efnahagssvæðisins (EES) einnig einstaklega vel (Lanteigne, 2014). 
Framkvæmd BoB stefnunar mun án efa hafa mikil áhrif um allan heim. Þar er Ísland 

engin undantekning. Sérstaklega með tilkomu hinnar nýju sjávarleiðar um norðurslóðir býður 

staðsetning og staða Íslands, bæði landfræðileg, pólitísk og hugmyndafræðileg, upp á ýmis 

tækifæri til framþróunar og uppgangs. Það gefur augaleið (sjá mynd 2.4.1) að landfræðileg 

staðsetning Íslands býður upp á verðmæt tækifæri. Ísland nýtur einnig sérstöðu m.t.t. 

alþjóðasamskipta sem fámenn og friðsamleg en einnig þróuð og vel stæð þjóð, sem nýtur einnig 

almennt góðvildar á alþjóðavettvangi. Ásamt öðrum Norðurlandaþjóðum hefur Ísland verið 
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þekkt fyrir að vera framarlega á ýmsum sviðum s.s. umhverfisvernd, jafnrétti og 

náttúruvísindum.  

 Verði hin nýja norður sjávarleið (e. Northern Sea Route) tekin í notkun gæti Ísland nýtt 

sér staðsetningu sína og opnað (líklega í samstarfi við og fjármögnun frá Kína) nýja 

umskipahöfn á Norðurlandi. Í þessu samhengi hefur t.d. verið borin fram hugmynd að 

uppbyggingu djúpsjávarhafnar við Finnafjörð (Lanteigne, 2014).  

 Samkvæmt opinberu skýrslunni frá kínversku ríkisstjórninni um áform Kína á 

heimsskautasvæðinu undir BoB stefnunni snúast stefnumál og markmið þeirra á norðurslóðum 

um að kynnast hugmyndum, vernda, þróa og taka þátt í stjórnmálum þessara svæða, gæta 

hagsmuna allra og stuðla að sjálfbærni og framþróun (TSCIOPRC, 2018).   

 Ísland, ásamt öðrum Norðulöndum, gæti átt ýmissa hagsmuni af virkri þátttöku í 

stefnunni. Kínverjar líta til Skandinavískrar fyrirmyndar á grundvelli þekkingar og reynslu á 

sviði umhverfisverndunar, sjálfbærni, loftslagsmála, nýtingu endurvinnanlegra orkugjafa, 

matar-og næringar, velferðarkerfis, jafnréttis, frumkvöðlastarfsemi og starfsumhverfis. 

(Institute for Security and Development Policy [ISDP], 2016). Eins og áður hefur komið fram 

standa Kínverjar frammi fyrir erfiðleikum á flestum þessum sviðum og vonast þeir til þess 

að bæta stöðu sína með aðstoð Skandinavískrar þekkingar að Norrænni fyrirmynd.  

Kínverska ríkisstjórnin og kínverskir fjárfestar hafa sýnt áhuga á samstarfi og viðskiptum við 

Ísland og íslensk fyrirtæki, sérstaklega á sviði jarðvarma, ferðaþjónustu, loftferðamála og 

vöruviðskipta (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

 Með auknu samstarfi og samskiptum við Kína gæti Íslenska þjóðin hagnast umtalsvert, 

ekki aðeins af auknu fjármagnsflæði í kjölfar kínverskra fjárfestinga á Íslandi, heldur einnig í 

formi tækifæra í viðskiptum, t.d. útflutings vara eða þekkingar til Kína eða annara BoB landa, 

ferðaþjónustu, uppbyggingu innviða, aukinna tækifæra til menntunar og rannsókna.  
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Niðurstaða  
Frumkvæði kínversku ríkisstjórnarinnar um Belti og braut mun líklega hafa áhrif á framtíð 

alþjóðasamskipta og viðskipti. Í upphafi ritgerðarinnar var varpað fram spurningum um ágæti 

stefnunnar, hvort framkvæmd hennar muni leiða til hnattvæðingar, efnahags- og 

menningarlegs uppgangs og bættra milliríkjasamskipta eða  hvort aukin völd og áhrif Kínverja 

muni leiða til nútíma nýlendustefnu, í formi misnotkunar og arðráns. Í ritgerðinni hefur verið 

farið  yfir stefnuna og einstaka þætti hennar í von um að finna svör við þessum spurningum.  

Margt bendir til þess að stefnan muni leiða til aukinnar hnattvæðingar og 

alþjóðasamskipta, en í dag ríkir hinsvegar mikil ólga í alþjóðastjórnmálum. Auk undirliggjandi 

valdabaráttu meðal æðstu ráðamanna stórvelda hefur spenna aukist innan samfélaga og þjóða 

um allan heim meðal annars í ríkjum Evrópu í kjölfar fólksflutninga og aukins straums 

flóttamanna frá vanþróaðri ríkjum. Færa má rök fyrir því að ólíkar áherslur varðandi 

hnattvæðingu annars vegar og þjóðernishyggju hins vegar séu hluti af vandamálinu. Með 

auknum milliríkjasamskiptum, bæði í formi viðskipta og samfélagslegrar tengingar, gæti 

alþjóðasamfélagið snúist úr vörn í sókn og unnið í sameiningu að lausnum við hnattrænum 

vandamálum, s.s. hlýnun jarðar, lýðheilsuvandamál, fátækt o.s.frv. til dæmis með auknu 

samstarfi í rannsóknarvinnu. Styrkir til menntunar og rannsókna frá Kínversku stjórninni munu 

án efa reynast verðmæt auðlind, bæði fyrir einstaklinga og samfélög. Samkvæmt heimildum 

um áform og framkvæmdir Kínverja má áætla að framkvæmd stefnunnar geti orðið einstakt 

tækifæri til framþróunar, uppbyggingar  innviða auk bættra milliríkjasamskipta. Sérstaklega 

fyrir, en takmarkast þó ekki við, þjóðir innan BoB stefnunnar.  

 Þetta umfangsmikla samstarfsverkefni mun ekki aðeins auka samstarf og bæta 

samskipti Kína við aðrar þjóðir, heldur munu öll aðildarríki að BoB stefnunni njóta stuðnings 

og sérstakra réttinda sín á milli. Bein og óbein þátttaka í framtakinu mun leiða til aukinna 

viðskiptatækifæra, auk tækifæra til atvinnu og menntunar erlendis, þar sem fólksflutningar og 

ferðamennska verða skilvirkari og auðveldari.  

Með tilliti til íslenskra hagsmuna má áætla að þátttaka í stefnunni gæti boðið upp á ýmis 

tækifæri og hagnað. Þátttaka í þessu gríðarstóra verkefni gæti komið hreyfingu á íslenskt 

efnahagslíf, ferðaþjónustu, uppbyggingu innviða auk fjölda annara tækifæra, t.d. mætti 

hugsanlega hefja beint flug milli Íslands og Kína. Sérstaða Íslands gæti falist í viðskiptum 

tengdum þekkingu og reynslu, t.d. reynslu Íslendinga við nýtingu endurnýtanlegra orkugjafa, 
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sérstaklega þar sem Kína hefur opinberlega leitast eftir “Norrænum lausnum við hnattrænum 

vandamálum”.  

 Í ljósi þess sem komið hefur fram er óhætt að áætla að rauði þráðurinn í áformum 

kínverska Kommúnistaflokksins með framkvæmd stefnunnar sé von um aukin áhrif og umsvif 

á alþjóðavettvangi. Hún sækist eftir því að nýta umfram afkastagetu sína, s.s. aðföng, fjármagn, 

mannauð, þekkingu o.s.frv., til þess að byggja upp nýja markaði (t.d. í Suðaustur Asíu og 

Afríku), auka milliríkjaviðskipti og hagkvæmni þeirra. Ekki ólíkt Marshall aðstoð 

Bandaríkjamanna, munu Kínverjar veita fjármagn og aðföng til uppbyggingar og framkvæmda 

í von um að auka Kínversk áhrif, bæði efnahagsleg og samfélagsleg, um allan heim.  

Hinsvegar er mikilvægt að aðrar þjóðir standi jafnfætis gagnart Kína og skrifi ekki undir 

samninga sem gætu reynst þeim dýrkeyptir. Í samskiptum við Kína verður þýðingarmikið fyrir 

aðrar þjóðir að leggja áherslu á gagnsæi og réttlátar málsmeðferð. Til dæmis ættu ríkisstjórnir 

og einkarekin fyrirtæki að krefjast þess að Kínverjar nýti aðföng og starfsafl á viðkomandi 

svæði við framkvæmdir, til þess að ýta undir uppgang og atvinnusköpun, í stað þess að nýta 

eingöngu innflutt aðföng og starfskrafta frá Kína. Eins og fram kemur í ritgerðinni eru ýmsir 

vankantar á stefnunni sem brýnt er að hafa í huga við framkvæmd hennar, s.s. þættir hennar 

sem tengjast umhverfisvernd, skuldaáhættu, verkferlum og mannréttindum. Ætla má að 

frumkvæði og fjármögnun framkvæmda og verkefna tengdum stefnunni komi í flestum 

tilfellum frá Kína, því er mikilvægt að samstarfsríki gæti eigin hagsmuna og krefjist þess að 

verkferlar Kínverja verði í samræmi við almenn lög og loforð stjórnarinnar. Í tengslum við 

stefnuna hefur stjórnin í Peking lofað öllu fögru, það er hinsvegar hlutverk alþjóðasamfélagsins 

að fylgja þeim eftir og sjá til þess að hún efni loforð sín. Aukin áhrif og virkari þátttaka 

kínversku stjórnarinnar í alþjóðastjórnmálum og samskiptum gæti veitt alþjóðasamfélaginu 

tækifæri til þess að krefjast á móti umbóta og framfara í innanríkismálum Kína, meðal annars 

á sviði mannréttinda og umhverfisverndar.  

Höfundur telur alþjóðasamfélaginu ekki standa bein ógn af þessu framtaki kínverska 

stjórnvalda, þó er brýnt að hafa varann á og gæta þess að völd Kínverja og áhrif verði ekki of 

mikil. Alþjóðasamfélagið verður með lagasetningu og eftirliti að vernda samstarfsríki Kína og 

aðrar þjóðir gegn misnotkun Kína á valdi sínu, t.d. í formi arðráns eða mannréttindabrota.  

Enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér, rannsóknarspurningu ritgerðarinnar um 

ágæti stefnunnar verður því einungis endanlega svarað í sögubókum framtíðarinnar. Hinsvegar 

er það niðurstaða ritgerðarinnar að BoB stefnan gæti haft jákvæð áhrif á alþjóðasamskipti. Auk 

framfara og nýrra tækifæra í viðskiptum, mun hún ekki síður hafa gríðarleg samfélagsleg og 

menningarleg áhrif. Stefnan mun einnig hafa mikilvæg áhrif á uppgang og framþróun í 
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þróunarríkjum og aðstoðað þjóðir og samfélög sem hafa hingað til átt erfitt uppdráttar, t.d. í 

Afríku og SA-Asíu. Framkvæmd stefnunnar mun auka völd og áhrif Kínverja á heimsvísu og 

mun það eflaust halla á völd annara stórvelda. Kínverska stjórnin hefur á síðustu áratugum náð 

umtalsverðum efnahagslegum- og samfélagslegum framförum í Kína og sýnt fram á skýra 

framtíðarsýn á sambærilegum lausnum fyrir alþjóðasamfélagið.  

Þó svo að aukin völd muni óhjákvæmilega fylgja framtakinu virðist hvati stjórnarinnar 

rista mun dýpra. Samband yfirvalda í Kína við aðrar þjóðir hefur almennt verið takmarkað og 

afskiptalítið, með BoB má segja að Kína sé að bæta upp fyrir einangrunarstefnu sína og vonast 

til þess að bæta ímynd sína og stöðu meðal annara þjóða. Ýmislegt sem fram kemur í 

opinberum skýrslum um stefnuna og áform tengd henni kann að hljóma óþarflega háttvíst og 

jafnvel tilgerðarlegt. Líklega er stjórnin þó aðeins að vinna sér inn góðvild og traust annara 

þjóða. Í þessu samhengi mætti jafnvel líkja kínversku ríkisstjórninni við nemanda sem kemur 

með smákökur fyrir bekkjarfélaga sína fyrsta daginn í nýjum skóla. Stefnan gæti nýst 

Kínverjum sem verkfæri til að skapa sér sess í alþjóðasamfélaginu eftir langa sögu einangrunar 

og afskiptaleysis.  

Í hugmyndafræðilegum skilningi mætti líta á þetta framtak sem stórt og mikilvægt skref 

Kína í átt frá “öld niðurlægingar”, sem einkenndist af fátækt, einangrun, sorg og stöðnun, til 

nýrra tíma í sögu Kína sem á móti mun einkennast af efnahagslegum- og menningarlegum 

uppgangi og virðingu. Þar sem hinn forni Silkivegur er einskonar myndlíking “gullaldar 

kínverskrar menningar” gæti hinn nýji Silkivegur táknað eindurreisn Kína sem stórveldi. 
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